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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

V preteklih letih smo v Kamniku priča trendu, ki našo občino vedno
bolj spreminja v zgolj še eno spalno naselje, ki je pokleknilo pred
gospodarsko močjo Ljubljane. Večina prebivalcev se dnevno vozi
na delo iz občine, kulturno dogajanje je omejeno na peščico
dogodkov letno, mestni utrip pa žal vse bolj zamira. Zato smo se
kandidati liste Gibanja Svoboda odločili, da prekinemo s trendom
stihijskega razvoja in bomo v tesnem sodelovanju z Vlado
Republike Slovenije izvedli projekte, ki že leta in leta zavirajo razvoj
naše občine.

Našo občino želimo ponovno postaviti na tirnice zelenega in
trajnostnega razvoja. Zato bomo v sodelovanju z Ministrstvom za
okolje in prostor uredili vodovodno omrežje brez oporečne vode.
Prav tako bomo naslovili problematiko ekoloških otokov, ki zaradi
nespametne strategije obvladovanja odpadkov kvarijo izgled
občine in meščanom otežujejo ločeno zbiranje odpadkov.

V naslednjem mandatu bomo zagotovili enakomeren in celovit
razvoj vseh naselij v občini. Živahni utrip v centru Kamnika je prej
izjema kot pravilo zaradi neenakomernega mestnega razvoja
(predvsem na osi Mekinje-Duplica). Poleg tega bomo naslovili
stanovanjsko problematiko, predvsem mladih, ki si ustreznih
bivanjskih prostorov ne morejo zagotoviti, hkrati pa imamo v
samem centru Kamnika zazidljiva in opuščena zemljišča.

V Kamniku želimo poskrbeti za vse in zagotoviti prijetno ter varno
bivanjsko okolje. Poskrbeti moramo za enakomernejši razvoj
podeželja. Ni dovolj, da občinsko vodstvo vsake štiri leta nameni
proračunske drobtinice za asfaltiranje vaškega igrišča, na
podeželju potrebujemo ljudem zagotoviti dovolj sredstev za
realizacijo projektov, ki jih sami prepoznavate kot nujne. 

 



Zato zagovarjamo vzpostavitev participativnega proračuna ter
njegovo izvedbo ob tesnem sodelovanju s krajevnimi skupnostmi.
Ne smemo pozabiti na starejše, zato bomo uredili kapacitete, ki
bodo zagotovile ustrezno oskrbo starejših. 

Dodatno bomo poseben poudarek dali na zagotavljanju
dostopnosti občine, za kar so na voljo tudi evropska sredstva.
Poleg tega imamo center Cirius in Srednješolski center Rudolfa
Maistra, ki sta prilagojena učencem na invalidskem vozičku. Zato
se bomo v naslednjem mandatu potegovali za včlanitev v projekt
Občina po meri invalidov.

Turizem je pomembna panoga v Občini Kamnik. Žal občina
trenutno nima jasne vizije za razvoj ključnih destinacij. Poskrbeli
bomo, da na Veliki Planini ne bo prihajalo do prometnega kaosa.
V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo ter Slovensko
turistično organizacijo bomo poskrbeli za boljšo promocijsko
navezavo med parkom Arboretum ter preostalimi deli občine
Kamnik z organizacijo skupnih dogodkov ter razvojem skupne
turistične ponudbe.

Zgolj skupaj lahko usmerimo razvoj Kamnika v pravo pot. Tesno
sodelovanje z Vlado RS pa nam bo zagotovila, da bistveno lažje
uresničimo našo skupno vizijo in projekte. Kamnik ima potencial,
da postane ena izmed najlepših občin v Sloveniji. Poskrbimo, da ta
potencial skupaj tudi uresničimo!

 
 



1.

Volilni program

Infrastruktura in trajnostna mobilnost

V tesnem sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo ter Direkcijo
za ceste želimo zagotoviti prenovo ključnih nevarnih odsekov
državnih cest. Zavzemali se bomo za prenovo cestnih odsekov
Kamniška Bistrica-Stahovica, Stahovica-Črna na Kamniku ter
Soseska-Poreber. Poskrbeti želimo tudi za odpravo nevarnosti
znotraj naselij, ki jih prečkajo državne ceste. 

Po mestu Kamnik želimo močno izboljšati prometno varnost. V
sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo želimo obnoviti večja
križišča na državni cesti, zlasti križišče zraven Srednješolskega
centra Rudolfa Maistra. Postaviti želimo nova križišča, ki bi zaščitila
zlasti mlade, ki peš ali s kolesom hodijo v šolo. V okolici osnovnih
šol ter vrtcev bomo umirili promet, saj so nekateri odseki (npr.
ovinek pri bivši Metalki) trenutno izjemno nevarni za vse otroke. Po
mestu želimo vzpostaviti omrežje ulic ter poti, ki bodo omogočale
varno sprehajanje in kolesarjenje od tam, kjer ljudje živijo, do
ključnih ustanov in storitev, ki jih ljudje koristijo. Prenehali bomo z
neracionalno gradnjo kolesarskih poti, ki so namenjene izključno
črpanju evropskih sredstev in v najboljšem primeru postanejo
asfaltirane rekreativne poti.

Na območju celotne občine želimo vzpostaviti lokalni javni potniški
prevoz. V dogovoru z Ministrstvom za infrastrukturo ter sosednjimi
občinami želimo pripraviti pogostejše lokalne linije (min. 2x na
uro), ki bi povezale ključna naselja oz. destinacije (npr. Kamniška
bistrica, Šmartno v Tuhinju, Motnik, Črna pri Kamniku itn.). S tem bi
bistveno izboljšali mobilnost vseh, ki nimajo avtomobila.



2.

V Občini Kamnik želimo s pomočjo evropskih sredstev zagnati
pilotni projekt celovite revitalizacije ene od degradiranih površin v
sodobno urbano sosesko. S projektom želimo mestu zagotoviti
dodatna stanovanja, ki bi bila primerna zlasti za mlajše družine in
pokazati primer dobre prakse za urejanje podobnih površin v
Sloveniji.

V občini opažamo veliko površin, kjer investitorji že več let ali celo
desetletij odlašajo z gradnjo, čeprav je občina sprejela ustrezne
prostorske akte, ki omogočajo pozidavo. Zato želimo preoblikovati
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in povečati obdavčitev
na območjih, ki so opredeljena kot degradirana oz. še niso
nepozidana.
 

Reševanje stanovanjskih problemov



3. Izobraževanje in varstvo

Nemudoma želimo zaključiti z gradnjo nove osnovne šole Frana
Albrehta ter z revizijo ugotoviti dejanski strošek investicije. Z
izvedbo varnega cestnega omrežja želimo otrokom iz Nevelj,
Oševka, Mekinj ter Vrhpolja omogočiti pot v šolo peš in s kolesom.
Neodvisnost od avtobusnega urnika ali prevoza staršev bi
mnogim otrokom omogočilo obiskovanje obšolskih dejavnosti ali
zgolj daljše druženje s sošolci v Kamniku. 

Zaradi demografskih trendov bomo v prihodnjem mandatu morali
najti rešitev za varstvo starejših. V Gibanju Svoboda menimo, da
to v sodelovanju z Ministrstvom za delo in Ministrstvom za
zdravstvo lahko dosežemo s kombinacijo ukrepov:
 -Širitev obstoječega Doma starejših občanov Kamnik;
 -Podpora različnim društvom;
 -Vzpostavitev dodatnih programov dnevnega varstva starejših in   
   dolgotrajne rehabilitacije.

4. Trajnostni turizem 

Razviti želimo čim bolj trajnostni turizem. Na področju Velike
Planine želimo s pametnimi rešitvami poskrbeti za turizem, ki ne
bo prekomerno obremenjeval planine. Med nujnimi vidimo
predvsem spodbujanje obiskovalcev k uporabi gondole namesto
avtomobila, uvedbo delujočega parkirnega režima ter pogostejše
vožnje z gondolo (vsaj 4x na uro namesto dosedanje ene vožnje
vsako uro).

Spremenili bi tudi strategijo upravljanja prometnih tokov na Veliko
planino ter poskrbeli, da se bodo ljudje raje odločali za obisk
planine z gondolo in ne avtomobilom. S tem želimo dokončno
rešiti prometni kaos, ki nastaja ob vsakem večjem obisku našega
turističnega bisera. Staro mestno jedro in njegove pomembne
znamenitosti (npr. Mali Grad) moramo omogočiti tudi gibalno
oviranim osebam.



5. Varovanje okolja

Na področju varovanja okolja želimo prvenstveno zagotoviti
ustrezno pitno vodo. Sanirati moramo kritične dele vodovodnega
omrežja ter poskrbeti za čisto vodo ob izviru Kamniške bistrice z
dodatnimi opozorilnimi tablami ter rednejšimi redarskimi obhodi.
V primeru onesnaženja pitnega vira moramo poskrbeti, da
občani čim hitreje pridejo do ustreznih informacij, zato želimo
vzpostaviti sistem SMS obveščanja. 

Zaradi preredkih odvozov ter premalo smetnjakov imamo po
celotnem mestu Kamnik redne težave s prenapolnjenostjo
smetnjakov. Zato bomo v sodelovanju s koncesionarjem Publikus
zagotovili pogostejši odvoz ločenih odpadkov ter še večje število
zabojnikov. 

V krajih brez dostopa do kanalizacijskega omrežja bomo v
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor poskrbeli za
spodbude nakupa malih čistilnih naprav. Poskrbeti želimo tudi za
dokončno izgradnjo kanalizacije v Bistričici.

 
5. Športna infrastruktura

V Gibanje Svoboda vedno podpiramo izgradnjo športne
infrastrukture. V preteklosti smo z našimi člani uredili Stadion
prijateljstva v Mekinjah. Zagotovili smo dodatna športne fitnese
na prostem ob Kamniški Bistrici (npr. fitnes pri Mekinjah ter pri
Perovski brvi). 

Ker se zavedamo, da je športen način življenja naložba tudi v
naše zdravje, bomo v naslednjem mandatu aktivno podprli vse
športne ideje, projekte ter vsa športna društva v naši občini. 

Našim mladim, rekreativnim ter vrhunskim športnikom bomo
zagotovili ustrezne pogoje za športno udejstvovanje, zato bomo v
občini med drugim zahtevali takojšnjo rešitev pokritega bazena.
Proučili bomo tudi možnost nove športne dvorane pri Osnovni
šoli Frana Albrehta.

 



Ključni razvojni projekti

Projekt 1:

Cestna infrastruktura

V dogovoru z ministrstvom za infrastrukturo ter direkcijo za ceste želimo
obnoviti dotrajano mrežo državnih cest na območju naše občine (npr.
Črna pri Kamniku itn.). Pri obnovi želimo poskrbeti za odpravo kritičnih črnih
točk zlasti v naseljih. Proučiti želimo občinski Načrt razvojnih programov in
nanj uvrstiti celovito prenovo občinskih cest, ki so v preteklosti ostale
pozabljene (npr. cesta skozi Stolnik). S prenovami občinskih cest želimo
poskrbeti tudi za učinkovitejšo navezavo s trajnostno infrastrukturo ob
Kamniški Bistrici. 

Projekt 2:

Varovanje naših alpskih biserov

Območje Velike Planine želimo celostno obravnavati kot zeleno trajnostno
destinacijo. Zaključiti želimo projekt prenove žičniške naprave in postavitev
sodobne hitre sedežnice. Istočasno bomo s podjetjem Velika Planina d.o.o.
pripravili rešitev za pogostejši prevoz z gondolo. 

S preusmeritvami prometnih tokov želimo obiskovalce spodbuditi k
uporabi gondole in s tem urediti parkirni kaos. Zagotoviti želimo
transparenten monitoring vodotesnosti greznic in odvoza smeti. 

V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in sosednjimi občinami
bomo odprli razpravo o vzpostavitvi zaščitenega območja Kamniško
Savinjskih alp ter doline Kamniške Bistrice. 

S tem želimo poleg Kamniško Savinjskih alp zaščititi tudi naravne vire, od
katerih so neposredno odvisni prebivalci naše občine.



Projekt 3:

Trajnostni turizem

Oblikovati želimo nove turistične pakete, ki bi združili različne turistične
ponudnike po celotni občini (poleg Velike planine še Mekinjski samostan,
Terme Snovik, Stari grad, Tunjški zdravilni gaj, gostince, cerkev pri Svetem
Miklavžu itn.). S tem želimo bolje izkoristititi turistični potencial naše občine.
Okrepiti želimo tudi dosedanje festivale, ki potekajo v Kamniku, zlasti
festival Kamfest ter Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Ker je
Kamnik tudi mesto športa, rekreacije in zdravega načina
življenja bomo v ospredje postavili tudi
športni turizem.

Dokončno bomo uredili pot ob Kamniški Bistrici na odseku Šmarca-Homec.
Proučili bomo možnost pridobitve evropskih sredstev za vzpostavitev
urejene poti od Stranj do izvira Kamniške Bistrice. S tem dobimo zaključeno
pohodniško in kolesarsko povezavo na območju celotne struge Kamniške
Bistrice. Pot želimo strateško povezati tudi skozi center Kamnika, kjer
potrebujemo celovito strategijo odkupov in ureditev nabrežja reke, zlasti pa
navezave mesta na reko (ureditev poti od nunskih hlevov ter poti ob
Usnjarski cesti).

Projekt 4:

Zaključek gradnje osnovne šole s čim manjšimi stroški

Nemudoma bomo revidirali celoten postopek gradnje nove Osnovne šole
Frana Albrehta. Cilj revizije bo ugotoviti razloge za prenehanje del ter
pridobiti zanesljivo oceno končnih stroškov, saj lahko preplačila močno
ogrozijo izvajanje drugih nujnih investicij v občini v prihodnjih letih. V
dogovoru s kamniškimi podjetji želimo zagotoviti sredstva za prenovo
Športne dvorane Kamnik.



Projekt 5:

Zagotovitev zdravstvene oskrbe

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje želimo pripraviti načrt takojšnje
zagotovitve dodatnih zdravnikov v Občini Kamnik. Odpreti želimo razpravo
o takojšnji rešitvi za pridobitev dodatnega zdravstvenega kadra. Poleg tega
želimo za uporabnike zdravstvenega doma urediti brezplačno parkiranje
ob Zdravstvenem domu.

Projekt 6:

Participativni proračun

Poskrbeti želimo, da bo večji del občinskega proračuna prišel neposredno
do ljudi. Zato bomo v prihodnjem mandatu pripravili pilotni projekt
participativnega proračuna v višini 500.000 evrov. V sodelovanju s
krajevnimi skupnostmi želimo organizirati nabiranje projektnih idej
neposredno od občanov. Nato bodo občani o teh idejah tudi glasovali. Ideje
z največ glasovi v posamezni krajevni skupnosti bi nato dobile sredstva iz
participativnega proračuna.


