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EKIPA, KI ZDRUŽUJE.
V Listi Dušana Papeža (LDP) se zavedamo odgovornosti, ki jo 
prevzemajo občinski svetniki. Vsi kandidati in kandidatke za ob-
činski svet smo odgovorni posamezniki, spoštljivi do ljudi, narave 
in skupnosti. Zastopane so vse generacije različnih izobrazbenih 
profilov in znanj. Mlajši kandidati prinašajo energijo in nov pog-

led na svet, medtem ko sta srednja in starejša generacija polna 
življenjskih in poslovnih izkušenj. Svetniška skupina LDP je že v 
preteklem mandatu občinskega sveta delovala enotno, pove-
zovalno in konstruktivno v dobro vseh, zato smo vredni vašega 
zaupanja.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in 
izkušnje starejše generacije.

Volilna enota 1
1. Milena Klemen
2. Damijan Zdovc
3. Marijana Kotnik
4. Jernej Resnik
5. Vesna Krmavnar
6. Marjan Plemeniti

Milena Klemen
Volivci in volivke so mi že pred štirimi leti izkazali 
podporo, da sem jih lahko zastopala v občinskem 
svetu kot svetnica LDP. Tudi vnaprej želim soustvar-
jati razvoj občine, še posebej pa prispevati k nadalj-
njemu razvoju Tuhinjske doline. Zavzemala se bom 
za dosledno izvajanje programa stranke LDP. V 
preteklem mandatu smo nekaj nalog že uresničili, 

veliko dela pa je še ostalo.

Barbara Božič
Kamnik je zame najlepše mesto v Sloveniji, z naravo 
in izjemno okolico pa zagotovo najlepša občina. Čas 
je, da odpremo vrata novim idejam, da občina pos-
tane prebivalcem prijazna, odprta za napredek, tu-
rizem in podjetništvo, kar zajema program stranke 
Lista Dušana Papeža. Verjamem, da s sodelovanjem 

vseh generacij zmoremo ustvariti tako občino, predvsem pa s pove-
zovanjem društev in izjemnih posameznikov, ki jih imamo!

Edis Rujović
Nastopil je čas, da nova generacija aktivno stopi v 
politiko, tudi lokalno. Mlada generacija ima veliko 
dobrih predlogov, kako izboljšati pogoje na posa-
meznem področju. V LDP želimo, da bi se ti v priho-
dnosti upoštevali. Kot svetnik LDP sem aktivno de-
loval v občinskem svetu s konstruktivno razpravo 

ter pobudami. V tem času sem se veliko naučil. Čas je, da skupaj z LDP 
nadgradimo preteklo delo in omogočimo nadaljnji razvoj občine ter 
boljšo kvaliteto bivanja v Kamniku.

Žaklina Zdravković
Kot občinska svetnica v letih 2014-2018 sem delo 
opravljala odgovorno in zavzeto. Zavzemala sem 
se za boljše pogoje in več sredstev za športne pro-
grame v občini in opozarjala na nujnost pokritja 
kamniškega bazena. V skladu s programom stranke 
LDP se bom tudi v bodoče zavzemala za uresničitev 
programa v večstanovanjskih naseljih z ustrezno 

pripadajočo infrastrukturo (parkirišča, otroška igrišča, odvoz smeti).

Volilna enota 2
1. Dušan Papež
2. Božena Habjan Prusnik
3. Gregor Mlakar
4. Vida Romšak
5. Uroš Tomec
6. Mateja Jeras

Volilna enota 3
1. Žaklina Zdravković
2. Grega Zorman
3. Anita Ulčar
4. Boris Pohlin
5. Barbara Božič
6. Aljoša Rogel
7. Tadej Prvinšek

Volilna enota 4
1. Edis Rujović
2. mag. Mateja Poljanšek
3. Gregor Ocepek
4. Damjana Jagodic
5. Janez Zorman
6. Urban Bergant
7. Matej Berlec
8. Matej Golob
9. Tamara Šek
10. Medeja Mrgole
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PAPEŽ ZA ŽUPANA.
Spoštovane občanke in občani!
Vse moje življenje in delo je tesno povezano s športom in pod-
jetništvom. Verjamem v združevanje moči, kar sem dokazal kot 
uspešen podjetnik v družinskem podjetju in športni funkcionar. 
Z organizacijo svetovnega in evropskega prvenstva na Veliko 
planino smo skupaj s prostovoljci ime Kamnika častno ponesli 
v svet. Pri vseh projektih pa aktivno in srčno sodeluje tudi moja 
družina, na katero sem še posebej ponosen.

Moto »Dobro je, kar združuje.« uspešno uresničujem pri svo-
jem delu. Kaže se v združevanju, povezovanju in zaupanju. Vsak 
lahko s svojimi velikimi ali majhnimi dejanji soustvarja podje-
tje, klub, občino. V preteklem štiriletnem obdobju sem bil vodja 
svetniške skupine Lista Dušana Papeža: v občinskem svetu smo 
delovali enotno, konstruktivno in povezovalno. Program LDP 
ima uresničljive cilje, kajti samo uresničeni cilji štejejo. Moje vo-
denje občine bo iz izkušenj podjetniško, odgovorno in sistema-
tično. Skupaj, združeni, zmoremo vse. 

• Razvoj štirih stebrov trajnostnega turizma 
v občini

• Investicija v OŠ Frana Albrehta in zunanje 
površine obeh mestnih šol

• Velika planina z dolino Kamniške Bistrice 
kot razvojna priložnost kamniškega 
turizma

• Več lokalno pridelane in predelane hrane 
v javne ustanove

• Podjetništvo in obrt kot temelj za razvoj 
občine

• Ustanovitev sosveta predstavnikov 
krajevnih skupnosti s ciljem povečati 
soodločanje ljudi o lokalnih zadevah

• Severni del nekdanje smodnišnice bo 
zeleni prostor mesta

• Dodatna sredstva za programe na 
področju športa in kulture ter investicije v 
športno in kulturno infrastrukturo

• Izdelava načrta rekonstrukcije lokalnih 
cest

• Starost naj bo varna in aktivna

• Kolesarske in pešpoti po občini

• Oživitev mestnega jedra

• Skrb za mlade družine
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Dobro je, kar združuje. Bogdan Logar, dr. med., spec. spl. med.
Dušanu Papežu izrekam podporo ob kandidaturi 
za župana Občine Kamnik, ker je njegov program 
zastavljen za dobro vseh občanov in občank 
kamniške občine, je celovit in trajnostno usmer-
jen. Dušan Papež je zmožen združevati ljudi, 
usklajevati njihove interese, prisluhniti njihovim 
problemom in jih konstruktivno reševati. Njego-

va sposobnost verbalne in neverbalne komunikacije je izjemna. To je 
dokazal z organizacijo dveh velikih športnih prireditev v Sloveniji, sve-
tovno in evropsko prvenstvo v gorskem teku na Veliko planino, in za to 
požel tudi mednarodna priznanja. S svojim vsakdanjim delom in likom 
osebnosti v krogu družine in podjetja pa izkazuje zdravo podjetniško 
miselnost, skrb za sodelavce in pomembno socialno komponento. Tako 
nakazuje smeri razvoja , ki Občini Kamnik odpirajo nova vrata.

dr. Jože Urbanija
Bistvo prave politike ni sla po vladanju, po de-
narnih koristih in častihlepju, ampak zavedanje, 
da si v službi občanov, ki so ti zaupali vodenje. 
Odločanje po vesti za skupno dobro vseh obča-
nov v skladu s temeljnimi etičnimi načeli zago-
tavlja resničen gospodarski, kulturni in duhovni 
napredek. Župan mora biti človek, ki stoji za 
svojimi besedami in ki je to s svojim dosedanjim delom tudi dokazal. 
Zanj morajo pričati dela, ne veliki in lepi plakati. Dosedanje delo Du-
šana Papeža govori o premišljenosti, vztrajnosti, človekoljubnosti, 
odprtosti do vsakogar. 
Dušan bo dober župan, ker ima dušo, ki čuti z drugimi; srce, ki zazna 
in odgovori na potrebe in stiske sočloveka; razum in izkušnje, da bo 
modro vodil našo skupnost. Dušan je človek, ki živi s Kamnikom in za 
Kamnik in hoče za kamniško občino delati zares! Omogočimo mu to!

Roman Dobnikar, predsednik Atletske 
zveze Slovenije
Dušana Papeža sem spoznaval skozi delo v 
športu, v množici ljudi, ki profesionalno in nepro-
fesionalno delamo v korist slovenskega športa. 
Dušan se je od drugih razlikoval predvsem po 
tem, da je govoril samo tisto, kar je znal in vedel. 
Hkrati pa je bil vedno človek operativne akcije, ki 

se je lotil nalog, kakor smo se jih dogovorili. Cenim ga, ker zaključuje 
stvari in jih ne pušča odprtih. Kot človeka, ki mu lahko zaupaš.

Sledite nas: www.ldp.si
www.facebook.com/ListaDusanaPapeza

Tone Ftičar, kulturni organizator
in producent
Dolgoletno poznanstvo in sodelovanje z Du-
šanom Papežem mi njegov osebni in poslovni 
značaj tesno povezuje s pojmom kulture. Ne 
le športne, ki ji je ob poklicnem delu posvečal 
največ moči in sredstev, temveč širše, ki sega 
od ljubiteljske ljudske kulture do vrhuncev 
umetnosti, od naravne in zgodovinske dediščine do duhovno tvorne 
spremljave v tem času. 
Z moralno in materialno podporo je Dušan zavzeto spodbujal kul-
turni utrip in naglašal prepoznavnost Kamnika in Slovenije širom 
po svetu. S tem je dokazoval spoštovanja in širšega uveljavljanja 
vreden pristop, ki poslovno kulturo spaja z obstojem in negovanjem  
širših humanih, našemu bivanju nujno potrebnih vrednot.
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