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I. NAČELA IN TEMELJNI CILJI KOALICIJE 
 
 
Načela 
 
Podpisniki tega sporazuma soglašamo, da bomo s svojim vstopom v koalicijo v 
občinskem svetu uresničevali in spoštovali stališča in cilje tega sporazuma ter da bo 
sodelovanje temeljilo na načelih enakosti, partnerstva in prevzemanja odgovornosti 
za vodenje občine. 
 
Podpisniki se zavezujemo, da bomo delovali po načelih demokratičnosti, 
medsebojnega sporazumevanja in sodelovanja. 
 
Podpisniki si bomo prizadevali, da bodo vse odločitve, ki jih sprejema Občinski svet, 
v skladu s Koalicijsko pogodbo. Programske in razvojne probleme ter posamezne 
projekte, ki niso zapisani v Koalicijski pogodbi in se bodo v času mandata pojavili, 
bomo v koaliciji urejali v medsebojnem soglasju ter jih zapisali kot aneks k pogodbi 
in jih uvrstili v Načrte razvojnih programov Občine Kamnik. 
 
Podpisniki smo zavezani načelom trajnostnega razvoja, ki v ospredje postavlja 
človeka in varovanje zdravega življenjskega okolja. 
 
Podpisniki verjamemo, da je Kamnik močna občina s številnimi kulturnimi, naravnimi 
in zgodovinskimi znamenitostmi, velikimi razvojnimi potenciali in zadostnimi 
kapacitetami znanja, zato želimo o naši usodi odločati sami. Država in Evropska unija 
naj pomagata le tam, kjer sami ne zmoremo.  
 
 
Koalicija se zavzema: 
 
Zavzemamo se za pospešen ekonomski razvoj občine, večjo kakovost preživljanja 
prostega časa, ustrezno gospodarjenje s prostorom, ureditev prometa in logistike, 
dovolj prostih mest v vrtcih, prostorne, privlačne in sodobno opremljene šole, dobre 
pogoje za vse generacije, kulturo, družinam prijazno občino, vzpodbujanje 
solidarnosti in sodelovanje med ljudmi, primerne pogoje za razvoj podjetništva in 
turizma, zagotovitev potrebne komunalne ter družbene infrastrukture in ohranjanje 
kamniške tradicije. 
 
Ves razvoj mora biti postavljen v okvir trajnosti in s tem odgovornosti nas vseh, da 
bo Kamnik tudi v bodoče zanimivo in zaželjeno mesto za bivanje in obiskovanje. Zato 
v koaliciji zagovarjamo izdelavo celostne strategije razvoja občine Kamnik za obdobje 
2008 – 2013 v okviru nove evropske finančne perspektive. V izdelavo strategije 
bomo vložili vse moči ter vključili različno strokovno in zainteresirano javnost z 
namenom opredeliti razvojne probleme, vizije, naše prednosti in slabostih ter 
možnosti Kamnika z željo, da dosežemo široko družbeno soglasje o tem, kakšne so 
naše prioritete in na podlagi teh skupaj določimo aktivnosti in ukrepe, ki bodo 
Kamniku dali novo razvojno spodbudo in indentiteto.  
 
Prepričani smo, da je napočil pravi čas za sprostitev vseh ustvarjalnih potencialov v 
naši občini, kar lahko dosežemo le, če se bomo vsi v občini zavzemali za dialog, 
zaupanje, sodelovanje, povezovanje, načrtovanje in solidarnost, ne glede na 
strankarsko pripadnost. 
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Delo bo podrejeno interesu občank in občanov Občine Kamnik. 
 
 
Temeljni cilji koalicije: 
 
Vsa področja v občini so med seboj povezana in tako se bo tudi načrtoval njen 
razvoj. 
 
Sledili bomo trajnostnemu razvoju občine, ki je zapisan v Lokalnem programu 
varstva okolja občine. 
 
Učinkovitost delovanja občinske uprave bomo dosegli s povečevanjem strokovne 
usposobljenosti, profesionalnega odnosa, preglednega delovanja ter uveljavljanja 
novih pristopov k upravljanju. 
 
Gospodarnejša javna poraba ter uspešno in učinkovito izkoriščanje sredstev iz 
skladov Evropske unije. 
 
Zavzemali se bomo za spremembo odnosa lokalnih politikov in občinskih uslužbencev 
do udeležbe prebivalcev pri odločanju ter za povečanje transparentnosti in izboljšavo 
komunikacije med občani in lokalnimi oblastmi. 
 
Z novo prostorsko strategijo bomo opredelili rezervacijo družbeno pomembnih 
območij za vrtce, športne površine, domove ostarelih in varovana stanovanja, parke, 
ceste, poslovne cone ipd., s čemer bomo dali investitorjem jasen znak, kaj si v 
Kamniku želimo.  
 
Prostorsko načrtovanje bo usmerjeno v varstvo okolja in v preprečevanje konfliktov 
med dejavnostmi. 
 
Dokončno pripraviti strategijo dolgoročne rešitve kamniške obvoznice, ki bo zadostila 
potrebam Kamnika za naslednjih tridesetih letih. 
 
Celovit, premišljen in racionalen pristop k zagotovitvi  zadostnih kapacitet v vrtcih.   
 
Osnovnim šolam bomo omogočili primerne in sodobne prostorske pogoje, poskrbeli 
za varne pešpoti v šole in domov, uredili prometni režim v okolici šol, dodatno 
financirali nakupe sodobnih učnih pripomočkov in zagotovili sredstva za dejavnosti, ki 
niso plačane iz nacionalnega programa ter spodbujali in nagrajevali raziskovalno 
delo. 
 
Ustvariti pogoje za razvoj posameznih gospodarskih panog, ki jih v občini vidimo kot 
prihodnost, obenem pa postaviti standarde, ki bodo onemogočali ekološko 
nesprejemljive dejavnosti. 
 
Prostorska politika na področju gospodarstva bo vzpostavljala pogoje, ki bodo 
omogočali razvoj obrti, malih in srednjih podjetji ter turizma. Gospodarska politika bo 
naravnana k inovativnosti, znanju in razvoju. 
 
Prepoznavnost Kamnika kot turistično zanimivega in vrednega cilja ter povezovanje 
turističnih subjektov. 



 4

Pripravili bomo 4-letni prioritetni vrstni red ureditve manjkajoče infrastrukture po 
krajevnih skupnostih, z načrtom, ki bo vseboval način financiranja, dinamiko, vire, 
oceno gospodarnosti projektov in terminski plan izvedbe. 
 
Večji poudarek krajevnim skupnostim in njihovim predstavnikom, da bodo lahko 
aktivno sodelovali pri oblikovanju predlogov, načrtovanju, odločanju in spremljanju 
projektov, pomembnih za razvoj njihovega kraja. 
 
Vzpostaviti pogoje, ki  bodo podeželju omogočali razvoj. 
 
 
 
II. IZVAJANJE CILJEV 
       
 
Izvedbene načrte posameznih projektov pripravijo posamezni oddelki, v skladu z 
določili Koalicijske pogodbe, za leto 2007 do prve obravnave proračuna ter jih 
upoštevajo pri pripravi Načrta razvojnih programov Občine Kamnik, za obdobje 2008 
do 2010 pa do 30.9.2007 ter jih upoštevajo pri pripravi Načrta razvojnih programov 
Občine Kamnik. 
 
Med izvedbene načrte sodijo: naziv oddelka, ki je nosilec projekta in skrbnika (javni 
uslužbenec) projekta; finančno konstrukcijo (način financiranja, viri in dinamika); 
terminski plan izdelave, kratek opis namena in cilja projekta ter oceno gospodarnosti 
projekta. Projekti, ki jih koalicija zagovarja v obdobju 2008 do 2010 morajo imeti do 
30.10.2007 vse zgoraj naštete sestavine oziroma, če projekta ni možno realizirati, 
utemeljitev vodje oddelka, zakaj ne. 
 
Izvedbeni načrti so sestavni del Koalicijske pogodbe in se lahko dopolnjujejo in 
spreminjajo na predlog posameznih oddelkov, podpisnikov pogodbe in krajevnih 
skupnosti v skladu z njihovimi razvojnimi načrti. Odločitev o predlaganih 
spremembah in dopolnitvah se sprejme na podlagi: 

- strokovne opredelitve predlogov, 
- razpoložljivih finančnih sredstev, 
- dodatnih predlaganih virov, 
- skladnosti s prostorsko strategijo, občinskimi predpisi in zakonodajo, 
- urejenih lastniških odnosov, 
- drugih primerih, ko bi projekt pozitivno ali negativno vplival na razvojne 

možnosti občine. 
 
Predlagane dopolnitve in spremembe se obravnavajo na sejah Koalicijskega sveta. 
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III. ORGANIZACIJA DELA 
 
  

1) Stranke podpisnice se zavezujejo, da bodo do konca leta 2007 preučile 
ustanovitev ene oziroma največ treh volilnih enot za občinski svet in eno za svete 
krajevnih skupnosti. 
2) Stranke podpisnice ne bodo nasprotovale morebitni želji župana, da tudi v tem 
mandatu s sklepom ustanovi kabinet župana. 
3) Stranke podpisnice ne bodo nasprotovale ustanovitvi posvetovalnih teles župana. 
4) Stranke podpisnice se zavezujejo, da bodo do 1.12.2007 podprle ustanovitev 
medobčinske službe za spremljanje razpisov in pripravo evropskih projektov v okviru 
vsaj treh sosednjih občin oziroma samostojno v okviru občinske uprave, če ne bo v 
letu 2007 prišlo do dogovora. 
5) Stranke podpisnice se zavezujejo, da bodo preučile prednosti in slabosti delitve 
oddelka za družbene dejavnosti na dva dela do začetka proračunskega leta 2009. 
Januarja 2009 se bodo podpisnice na podlagi ugotovitev odločile o delitvi oddelka na 
oddelek, ki bo pokrival šolstvo in predšolsko varstvo, zdravstvo in socialo, prosti 
čas... in drugi oddelek, ki bo pokrival šport, kulturo in mladino. Temu primerno se že 
v letu 2007 razdeli tudi odbor za družbene dejavnosti. 
6) Stranke podpisnice se zavezujejo, da se ustanovi gospodarski in urbanistični svet 
kot posvetovalo telo župana najkasneje do marca 2007. 
7) Stranke podpisnice se zavezujejo, da podprejo širitev področij odbora za 
kmetijstvo in gozdarstvo še na razvoj podeželja in da se bo ustanovil nov odbor, ki 
bo pokrival področje krajevnih skupnosti in medobčinskega sodelovanja ter da se bo 
odboru za varovanje okolja razširila pristojnost na ugotavljanje vplivov posameznih 
prostorskih aktov na okolje. 
8) Stranke podpisnice se zavezujejo, da bodo do 1.2.2007 zaradi uskladitve z 
zakonskimi določili preučile možnosti dopolnitve in spremembe pravilnika o določitvi 
plačil funkcionarjem občine Kamnik. 
9) Stranke podpisnice se zavezujejo, da bodo preučile in podprle financiranje 
političnih strank v skladu z zakonodajo po kriterijih, ki so se uporabili v letu 2006 ter 
financiranje delovanja svetniških skupin na podlagi sprejetega pravilnika, ki bo 
skladen z veljavno zakonodajo. To pomeni, da je financiranje možno le kot 
pokrivanje stroškov v zvezi z delovanjem svetniških skupin. Pravilnik mora stopiti v 
veljavo najkasneje 1.2.2007.  
10) Stranke podpisnice se zavezujejo, da se bodo seje občinskega sveta začele ob 
14. uri in končale do 20. ure.  
11) Stranke podpisnice se zavezujejo, da bodo podprle ustanovitev strokovne 
skupine, ki bo v prvi polovici leta 2007 proučila obstoječo sistemizacijo in 
organiziranost posameznih oddelkov in služb s ciljem povečanja učinkovitosti in 
uspešnosti dela ter z morebitnimi ugotovitvami, ki bodo priporočale izboljšave, 
županu predlagala, da v skladu s pristojnostmi in zakonodajo dopolni in spremeni 
sistemizacijo ter organizacijo dela v oddelkih in službah. 
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IV. UREJANJE KADROVSKIH VPRAŠANJ IN UREDITEV 
PRISTOJNOSTI POSAMEZNIH FUNKCIJ 
 
       
Podpisniki sporazuma se zavezujemo, da bomo v koaliciji usklajene kadrovske 
predloge uresničevali vsak v okviru svojih pristojnosti, ki jih določajo občinski statut 
in ostali akti. 
 
Župan bo v skladu s svojo pristojnostjo imenoval naslednja podžupana: 
 
Brane Golubovič,    zadolžen za področje družbenih dejavnosti 
Rudolf Pfajfar,        zadolžen za področje KS in komunalne infrastrukture 
Vsaj eden od podžupanov funkcijo opravlja poklicno. 
 
Za predsednike obstoječih odborov občinskega sveta bodo imenovani: 
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja...............predstavnik LDS 
2. Odbor za komunalno ureditev in infrastrukturo............................predstavnik LTS 
3. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo.........................................predstavnik DeSUS 
4. Odbor za podjetništvo in turizem................................................predstavnik LTS 
5. Odbor za varovanje okolja...........................................................predstavnik ZS 
6. Odbor za družbene dejavnosti....................................................predstavnik LTS 
7. Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem....predstavnik LDS  
8. Komisija za vloge in pritožbe.....................................................predstavnik SDS 
9. Statutarno pravna komisija........................................................predstavnik LTS 
 
Za predsednika drugih dveh stalnih delovnih teles občine bosta imenovana: 
1. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.........................predstavnik SDS 
2. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin..................................  
 
Predsednikovanje novim odborom se bo določilo, ko bosta ustanovljena glede na 
rezultat volitev v občinski svet 
1. Odbor za šport, mladino in kulturo 
2. Odbor za krajevno samoupravo in medobčinsko sodelovanje 
 
Župan bo funkcionarje občine, vodje oddelkov in direktorja občine imenoval na 
podlagi kriterija strokovnosti in kompetentnosti. 
 
Koalicija strank, list in posameznih svetnikov bo pri sestavi delovnih teles občinskega 
sveta v največji možni meri upoštevala proporcionalno zastopanost strank in liste 
koalicije v občinskem svetu. 
 
Župan se obvezuje, da bo funkcijo župana opravljal v enakem razmerju do vseh 
strank, list in posameznih svetnikov koalicije ter jih pravočasno in celovito seznanjal 
z načrtovano občinsko politiko, ukrepi in doseženimi rezultati. 
 
Razdelitev podžupanskih mest in mest v delovnih telesih občinskega sveta je urejena 
s to koalicijsko pogodbo. Tako  dogovorjena razdelitev se lahko spremeni le s 
soglasjem vseh koalicijskih partnerjev. 
 
O predlogih za zasedbo mest, ki jih predlaga ali imenuje župan ali občinski svet 
oziroma njegove komisije, kakor tudi o izvedbi sistematizacije zaposlenih v občinski 
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upravi, se dogovorijo župan, predsedniki strank, predstavnik liste ter vodje svetniških 
skupin koalicije. 
 
 
 
V. DELOVANJE KOORDINACIJE 
 
       
Podpisniki so dolžni zagotoviti v občinskem svetu podporo predlogom in projektom, 
ki so bili predhodno usklajeni znotraj koalicije in tistim, ki so bili na podlagi soglasja 
vseh naknadno umeščeni v predlog. 
 
Koalicija ima svoj svet v katerem so župan, direktor občinske uprave, predsedniki 
strank in predstavnik liste, vodje svetniških skupin in samostojni svetniki podpisniki 
pogodbe. 
 
Koalicijski svet se ustanovi v roku 30 dni po podpisu koalicijskega sporazuma in se 
redno sestaja dvakrat letno z namenom pregleda realizacije doseganja ciljev 
Koalicijske pogodbe in za morebitno dopolnitev Koalicijske pogodbe ter izredno na 
zahtevo ene od podpisnic. Koalicijski svet se na svojih dveh rednih sejah dobi ob 
predstavitvi poročila o polletni realizaciji proračuna in v mesecu decembru ob pripravi 
proračuna za naslednje obdobje.  
 
Vodje svetniških skupin oziroma njihovi namestniki se na predlog župana srečajo na 
delovnem sestanku pred vsako sejo občinskega sveta, da se opravi razprava o 
predlaganih točkah na seji občinskega sveta. 
 
Župan in podpisniki bodo sporazumno reševali vsa odprta vprašanja. Morebitne 
spore in posebno pereča vprašanja bo koalicija reševala v Koalicijskem svetu. 
Podpisniki se bodo izogibali javnim nasprotovanjem v koaliciji, še zlasti pa 
nasprotovanju dogovorjeni koalicijski politiki in ukrepom. 
     
Župan, podžupana, podsekretarji oddelkov v občinski upravi in direktor občinske 
uprave so v času mandata dolžni: 
� izvajati dogovorjeno politiko; 
� pri svojem delu upoštevati odločitve, stališča, predloge, navodila in priporočila 

župana in sklepe koalicije. 
 
Če bi se kateri od podpisnikov Koalicijske pogodbe odločil, da iz koalicije izstopi, bo o 
svoji nameri najprej obvestil župana in predsednike strank koalicije ter vodje 
svetniških skupin. Na osnovi tega obvestila se opravijo dodatni razgovori v 
Koalicijskem svetu in šele v primeru njihovega neuspeha bo stranka, ki namerava iz 
koalicije izstopiti, o tem sprejela dokončni sklep, s katerim bo najprej seznanila 
župana in koalicijske partnerje, šele nato javnost. 
 
Podpisniki koalicije se zavezujemo, da bomo podprli sprejem v koalicijo posameznim 
strankam ali svetnikom, ki podpirajo načela, način dela in programske cilje te 
pogodbe. Kolalicija je odprta za vse, ki so pripravljeni ta načela in cilje 
souresničevati.   
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VI. PROGRAMSKI DEL 
 
Na posameznih področjih si bo koalicija v skladu s pristojnostmi ter prostorskimi in 
finančnimi možnostmi prizadevala za uresničevanje naslednjih projektov, ki so 
razdeljeni na posamezna področja in oštevilčeni: 
 
 
1. URESNIČLJIVA IN UČINKOVITA PROMETNA POLITIKA  
 
V letu 2007 se bo koalicija zavzemala za dokončanje ali začetek izvedbe 
naslednjih projektov: 
 
1.1 Gradnja cestne infrastrukture se bo načrtovala tako, da se bo z enim posegom 
zgradilo vse, kar se potrebuje na tem področju ter pripravilo vse potrebne instalacije 
za gradnjo morebitne druge infrastruktue (vodovod, javna razvsetljava, internet, 
pločnik, kolesarska steza ...). 
1.2 V proračunskem letu 2007 nadaljevanje projekta širitve kamniške obvoznice 
skupaj z državo ter takoj pričeti dogovarjanja o širitvi obvozne ceste od Maistrovega 
mostu do gostišča Pod skalco in od križišča s Šolsko ulico do križišča v Šmarci. 
1.3 V lokacijskem načrtu STOL se podpira izgradnjo krožišča namesto 
semaforiziranega križišča Šmarca z izvedbo petega kraka iz cone STOL.  
1.4 V letu 2007 se nadaljuje s tretjim pasom in prenovo Ljubljanske ceste Mercator 
– Stol. 
1.5 Ponovno se prouči predlagano traso zahodne obvoznice iz vidika dolgoročnosti 
rešitve. Vzporedno s preučitvijo predlagane trase obvozne ceste se skupaj s stroko in 
ugotovitvami prometne študije začne z izdelavo različnih alternativnih rešitev tras 
nove zahodne obvozne ceste. Dolgoročna in realna rešitev mora biti izbrana do 
meseca avgusta 2007. Po izbrani rešitvi se prične z vsemi potrebnimi aktivnostmi, da 
bo projekt umeščen tudi v prostorske plane države (DLN). 
1.6 Izgradnja krožišča pri Mercartoju Kovinarska-Steletova.  
1.7 Nadaljevanje projekta povezovalka Ljubljanska – obvoznica na Bakovniku, na 
katero se bo priključila večina cest iz Duplice in Stola. Investicija končana do leta 
2009. 
1.8 V dogovoru s kamniško stroko in v skladu s celovito prometno politiko se bo v 
letu 2007 proučila možnost izgradnje še ene povezovalke, ki s svojo prometno 
infrastrukturo ne bo bistveno ogrozila obstoječih stanovanjskih objektov. 
1.9 Začne se z ureditvijo tovornega prometa na Kovinarski cesti, preplastitvijo 
Kovinarske ceste, dokončanjem pločnika v območju Titana, uredi se varne šolske poti 
s prehodom za pešce ob Svilanitu. V letu 2007 se rešijo lastniški odnosi in naroči se 
idejni projekt za hodnik in prehode za pešce ter osvetlitev. 
1.10 Začne se z ureditvijo prehodov za pešce čez Ljubljansko cesto z dodatno 
energetsko varčno (ekološko) javno razsvetljavo z namenom ureditve šolskih poti in 
povečanja varnosti za otroke na relaciji od Svetilnika do Stola.  
1.11 Obnova ceste B-17. 
1.12 Sanacija ceste Črna – Gozd. 
1.13 Nadaljevanje obnove regionalne ceste proti Stranjam in Črnivcu. 
1.14 Začetek ureditve parkirišča na Klavčičevi ulici v okviru prostorskih danosti. 
1.15 Preplastitev Steletove ulice. 
1.16 Pločnik, kolesarska steza, parkirišča, urejeno vozišče in zasaditev dreves na 
Ljubljanski cesti, od Svetilnika do Mercatorja. 
1.17 Začetek obnovitvenih del na cesti v vasi Podgorje v letu 2007-2009. Proučiti 
možnosti, da se izgradi tudi kolesarsko in peš pot. 
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1.18 Fazna rekonstrukcija in asfaltiranje ceste Motnik - Vrhe – Srobotno - Motnik, ki 
bo končana leta 2010. 
1.19 Fazna rekonstrukcija in asfaltiranje ceste Špitalič - Slope, ki bo končana 2010. 
1.20 Začetek ureditve odvajanja meteornih voda (mulda) na cesti Podhruška – Sela 
z ureditvijo predinštalacije za javno razsvetljavo in položitvijo cevi za morebitno 
kabelsko napeljavo (optični kabli, kabelska televizija, telefon ...). 
1.21 Začetek obnove ceste v Stegne v Šmarci, ki se konča leta 2008.  
1.22 Najkasneje do leta 2010 dokončanje asfaltiranja ulic v Šmarci. 
1.23 Poziv KS Šmarca, da sodeluje pri ureditvi lastniških razmerji za izgraditev 
parkirišč pri cerkvi v Šmarci.  
1.24 Dograditev pločnika ob Kamniški cesti od Trate do Bistriške ceste. 
1.25 Dokončanje ceste v Volčjem Potoku ter umiritev prometa s hitrostnimi ovirami 
proti golf igrišču. 
1.26 Začeti s projektom varnosti kolesarjev in pešcev s ciljem izgradnje medsebojno 
povezane mreže kolesarskih in sprehajalnih poti. Do septembra 2007 je potrebno z 
vsemi, ki delujejo na tem področju, določiti trase za katere ni ovir za pridobitev 
potrebne dokumentacije za njihovo izgradnjo, jih finančno ovrednotiti in določi 
časovne okvirje, v katerih bodo kolesarske in spehajalne poti fazno zgrajene. 
Prednost pri izgradnji, ki se bo začela najkasneje v začetku proračunskega leta 2009, 
imajo kolesarske in sprehajalne poti: 

- center mesta do Arboretuma  
- Perovo do Volčjega Potoka ob golf igrišču 
- krožišče Fužine do Stranj  
- center mesta do Snovika  
- Steletova do cone na Kamniški obvoznici ter navezava kolesarske poti na 

rekreacijsko pot ob reki Kamniški Bistrici. 
1.27 S sosednjimi občinami, državo in Evropsko unijo začeti pogovore o hitri 
železniški povezavi proti Ljubljani, ki je uvrščena v program Regionalne razvojne 
agencije. 
1.28 Postavitev zapornic na Zaprice in v Streliško ulico (2007). 
1.29 Do septembra 2007 proučiti prednosti in slabosti izgradnje parkirnih hiš na 
Trgu prijateljstva, na območju nekdanjega Meso Kamnik, Steletove ulice (ob 
Mercatorju) in na Duplici pri kulturnem domu ter pripraviti model, ki bo opredelil 
način financiranja in vire ter upravljanje in vzdrževanje garažnih hiš.  
1.30 V letu 2007 v sodelovanju s stroko in predstavniki »blokovskih« naselji izdelati 
modele izgradnje in financiranja dodatnih parkirnih mest v starih večstanovansjkih 
naseljih (najem, nakup, solastništvo ...). 
1.31 Na podlagi sporazuma DRSC – Občina - Calcit d.d. začeti s projektom Pontonski 
most čez Kamniško Bistrico v Stranjah (ob obstoječem) za pešce in kolesarje,  
obstoječi most pa usposobiti za dvosmerni promet. Projekt se mora zaključiti do leta 
2010.   
1.32 Nadaljevanje pločnika v Stahovici proti Kamniški Bistrici (2007 – 2009, skupaj z 
DRSC). 
1.33 Dokončanje ceste od križišča pri Coprnici do križišča pri kmetiji Poljanšek po 
odkupu zemljišč. 
1.34 Začetek gradnje odcepa Zavrh (projekt 2007, izvedba 2008). 
1.35 Cesta Gozd – Javorje (projekt 2007, izvedba 2008 – 2010). 
1.36 Povezovalna cesta Gasilski dom - Spodnje Stranje po vasi (nadaljevanje 
preplastitve in ureditve lastniških razmerij). 
1.37 V dogovoru s KS Kamnik, Duplica in Perovo se ugotovi, kje parkirani avtomobili 
ovirajo pešce na njihovih površinah ter se le-te ustrezno zavaruje. Primer 
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neprimernega parkiranja na površinah za pešce je Parmova ulica ob soseski Mali 
grad.  
1.38 Sanacija ograje na mostu preko kanala vodnega vira Titan, ki služi za pogon 
elektrarne, Poti 27 julija ter brvi čez kanal vodnega vira Titan. 
 
 
V letih 2008 do 2010 se bo koalicija zavzemala za izvedbo naslednjih 
projektov na področju prometne infrastrukture: 
 
1.39 Do julija 2007 se pripravi vrstni red ter finančna konstrukcija za prenovo in 
asfaltiranje makedamskih cest ter gradnjo vseh občinskih cest in obnovo ter gradnjo 
hodnikov za pešce, kolesarskih stez, križišč in parkirišč za obdobje 2008 do 2010, s 
proučitvijo prednosti in slabosti najetja posojila. Pri pripravi dokumenta se mora 
upoštevati ali se lahko v dogovorjenem času izdela potrebno dokumentacijo za 
izvedbo projekta. Prednost imajo projekti: 
 
Razširitev ceste od mostu v Stranjah proti cerkvi; preplastitev Kersnikove ulice; 
preplastitev Klavčičeve ulice; preplastitev ceste od mostu pri trgovini Pri Petru do 
kapelice v Kregarjevem; cesta v Stolnik; cesta od kmetije Poljanšek (naselje Perovo) 
do Poti v Rudnik (2007 - urejanje lastniških odnosov, 2008 projekt, 2009-2010 - 
izvedba); preplastitev  ceste od Jakopičeve 19/20 do Jakopičeve 10a. 
Ceste:  
Tuhinjska dolina: Motnik – Vrhe – Srobotno; Nova Reber – Slape; Oševek – Tučna, 
Gradišče, Loke, Češnjice – Okrog; Boštnar – Stebljevek; Špitalič – Sedeljšak; Črni 
vrh, cesta na Pirševo, na Menino planino; Zg. Palovče -  Sp. Palovče; Palovče – 
Kolovec; Vaseno – Sidol; Potok – Aplenčar; Motnik – Piskar (izdelava projekta).  
Tunjice: Vinski vrh – cerkev Sv. Ane – Zdravilni gaj; Janka – Zadnji zob – Strehovec; 
Vodice – Brezje; asfaltiranje ceste proti Vrhovju (Balantič- Maleš) do Občine Cerklje; 
asfaltiranje ceste proti Stolniku (Omevc – Krt - Ravne) in ceste proti Komendi; 
asfaltiranje vseh odsekov občinskih cest in popravilo glavne ceste Kamnik – Tunjice.  
Rekonstrukcija križišča Potok – Snovik (ureditev lastniških razmerij); postavitev 
semaforja v križišču Pšajnovica – Šmartno (2007); hodnik za pešce: Potok, Soteska, 
Vrhpolje; dokončanje asfalta Studenca (2008); Ureditev ceste Coprnica ZUIM (NPR – 
2008); pločnik Dobrava – Zgornje Perovo (projekt 2007, izvedba 2010); ureditev 
parkirišča pri Zdravstvenem domu Kamnik na delu občinskega zemljišča v letu 2008, 
drugi del v dogovoru z Graditeljem; izgradnja parkirišč ob OŠ Stranje (v letu 2007 
opredeliti lokacijo in lastniška razmerja, 2008 izvedba); urediti status cest na 
območju S6, S7 in S8; izvršiti odkup zemljišča Poljanšek po izvedeni parcelaciji (2007 
– 2008); asfaltiranje ceste Gozd – Kališe. 
 
Seznam se lahko v soglasju s koalicijskimi partnerji dopolnjuje in spreminja. 
 
 
2. JASNA PROSTORSKA POLITIKA 
 
2.1 Do 1.3. 2007 proučiti prednosti in slabosti ustanovitve strokovnega sveta za 
pripravo prostorske strategije in prostorskega reda ter določiti pristojnosti, naloge ter 
profil strokovnjakov, ki bodo sodelovali. 
2.2 V okviru priprave prostorske strategije in prostorskega reda bomo omogočili 
sodelovanje zainteresirane javnosti, stroke in krajevnih skupnosti. Vzporedno bomo 
organizirali javne razprave in informiranje s ciljem pridobivanja širokega konsenza za 
sprejem prostorske strategije, ki mora biti sprejta v letu 2007, s čimer bomo postavili 
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temelje za usklajeno ukrepanje v smeri razvoja občine. Za projekte obveščanja v 
lokalnih medijih in javnih predstavitev bomo v proračunu za leto 2007 namenili 
potrebna sredstva. 
2.3 Za območje K7 Alprem in preostalega nezazidanega območja tovarne Utok je 
potrebno do marca 2007 skupaj s stroko pripraviti nove prostorske rešitve, ki bodo 
revitalizairale degradirano industrijsko območje in bodo dobile širšo podporo stroke.   
2.4 Občinska uprava bo do februarja 2007 posredovala vsem podpisnikom koalicije 
seznam lokacijskih načrtov, ki jih namerava pripraviti v letu 2007 za obravnavo na 
seji občinskega sveta. 
2.5 Prostorsko načrtovanje bo usmerjeno v varstvo okolja in preprečevanje 
konfliktov med dejavnostmi ter upoštevanje trajnostnega razvoja občine. 
2.6 Vsi osnutki lokacijskih načrtov, ki se bodo sprejemali v obdobju 2008 - 2010 
bodo dani v razpravo pristojni krajevni skupnosti in na krajevno primeren način 
predstavljeni zainteresirani javnosti. Vsako leto se bo na podlagi sprejetega 
proračuna in razvojnih programov objavilo spisek predvidenih lokacijskih načrtov, ki 
bodo obravnavani. 
2.7 Lokacijski načrti bodo dosegljivi po letu 2008 tudi na občinskem portalu, kjer se 
bo odprl forum za izmenjavo mnenj in podajanje predlogov. 
2.8 Pred obravnavo na občinskem svetu občine Kamnik je potrebno na osnovi 
računalniškega prikaza (makete) prikazati obliko posameznih individualnih, vrstnih in 
poslovnih stavb. 
 
 
3. JAVNA INFRASTRUKTURA 
 
3.1 Pri gradnji javne infrastrukture se bo tam, kjer to še ni, položilo cevi za potrebe 
različne kabelske napeljave (optični kabli, kabelska televizija, telefon ...) in uskladilo 
gradnje tras plinovoda in rokov izvedbe plinovoda s trasami kanalizacij, kjer ta še ni 
izvedena. 
3.2 V letu 2007 se poskuša izgraditi, dograditi ali prenoviti javno razsvetljavo, ki bo 
energetsko varčna in v skladu z določili novega pravilnika o svetlobnem 
onesnaževanju na naslednjih območjih: Matija Blejca, Groharjeva, Steletova, Sela pri 
Kamniku, Vodice, Brezje, Šmarca, Volčji Potok, Podgorje, Rožično – Markovo, na poti 
Stahovica – Vegrad, Košiše, Tunjiška Mlaka, Motnik, Špitalič, od križišča pri kmetiji 
Poljanšek do Poti v Rudnik, Jeranovo v Mekinjah. Območja, ki zaradi pomankanja 
finančnih sredstev ali pomankljive dokumentacije ne bodo upoštevana v letu 2007 se 
prenesejo v leto 2008. 
3.3 V letu 2007 nadaljevanje prevzema vodovodov s strani koncesionarja in 
njihovega urejanja v okviru razpoložljivih sredstev, kot se določijo v letnem 
programu koncesionarja, ki ga potrdi občinski svet. 
3.4 Zamenjava dotrajanih hidrantov v Volčjem Potoku (2007) in proučitev možnosti 
vgradnje manjkajočega hidranta ob Prisojni poti. 
3.5 Pobuda Agenciji RS za okolje - MOP za dokončno ureditev hudournika Osranc v 
Godiču. 
3.6 V letu 2007 dati pobudo Agenciji RS za okolje - MOP za ureditev meteornih - 
hudourniških voda v Črni (kot npr. potok Črna v vasi Podstudenec). 
3.7 V letu 2007 začetek investicije širitve pokopališča Žale. Projekti OGD so narejeni, 
vloga za izdajo GD je na UE Kamnik, ostaja potreba po razrešitvi problema z MKK. 
3.8 V letu 2007 se poskuša obnoviti oziroma izgraditi mrliške vežice. Prednost imajo: 
Žale – že v teku, Mekinje, Stranje – dograditev obzidja, Vrhpolje, Zg. Tuhinj, 
Češnjice – že v teku, Sela pri Kamniku. Za obdobje 2008 do 2010 se do septembra 
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2007 določi kriterije, vrstni red in finančno konstrukcijo za obnovo in dograditev 
mrliških vežic v občini. 
3.9 Zagotovitev pitne vode nekaterim gospodinjstvom v Stahovici (ob kamnolomu in 
naprej proti Kamniški Bistrici). V letu 2007 priprava projekta in umestitev v razvojne 
plane občine. V letu 2008 izvedba projekta. 
3.10 Sprejem lokacijskega načrta za razširitev plinovodnega omrežja: Tunjice, 
Vrhpolje, Nevlje, Podgorje (uvrstitev v razvojno strategijo leta 2007). 
3.11 V letu 2007 sprejeti dogovor z Adriaplinom – kdo bo investiral v izgradnjo 
novega plinovodnega omrežja, kajti po koncesijski pogodbi je bilo zgrajeno celotno 
dogovorjeno omrežje. V tem času se je spremenila zakonodaja, ki določa, da imamo 
podjetja, ki upravljajo z omrežji in podjetja, ki se ukvarjajo z distribucijo plina. Zato 
bo občinski svet moral v letu 2007 sprejeti nove odloke.  
3.12 V letu 2007 priprava katalogov urbane opreme oz. katalog »mestnega 
pohištva« za občino Kamnik. Med elemente urbane opreme lahko štejemo: klop, koš 
za smeti, označevalni sistem (kulturni spomeniki, rastline, območja), korito za 
cvetlice in grmovnice, stebriček oz. ograja, stojalo za kolo, zabojnik za odpadke, 
zastor za zabojnike za smeti, tip ulične svetilke, telefonsko govorilnico, poštni 
nabiralnik, hidrant, omarico za elektriko, omarica za vodo, infomat in stojnico, 
opremo gostinskih vrtov na javnih površinah (podiji, stoli, mizice, senčniki, ograje 
ipd.) ter reklamne izveske in tende.  
3.13 Namestitev nadstreškov na avtobusnih postajah in izgradnja avtobusnih 
postajališč tam kjer jih še ni (na primer: Stahovica, Stranje, Motnik, Špitalič, 
Podgorje, Pirševo ...). Do februarja 2007 določiti vrstni red ter finančno konstrukcijo 
za obdobje 2007 do 2010. 
3.14 V februarju 2007 ustanoviti skupino za pripravo vseh potrebnih ukrepov za 
hiter in nemoten razvoj širokopasovnih omrežji v občini Kamnik ter v nadaljevanju z 
izvajalci vzpostaviti javno zasebno partnerstvo pri izgradnji širokopasovnih omrežij. 
Cilj občine mora biti, da se fazno v naslednjih 7 letih izgradi sodobno omrežje za 
potrebe pravnih in fizičnih oseb. S tem bomo gospodarstvu in stanovalcem omogočili 
kvalitetno ponudbo vseh telekomunikacijskih storitev (telefonija, televizija, internet 
…). Na območjih kjer zaradi ekonomske logike operaterji ne bodo imeli interesa 
graditi širokopasovnih omrežij, občina skupaj z investitorji sofinancira izgradnjo 
omrežja. Obvezna uskladitev tras in rokov izvedbe s trasami kanalizacij, kjer ta še ni 
izvedena. 
3.15 V letu 2007 proučiti možnost vzpostavitve sistema brezžične televizije povsod 
tam, kjer se zaradi naravnih ali finančnih ovir ne bo moglo izvesti optično omrežje. 
Občina sodeluje kot pobudnik pogovorov s ponudniki storitev. Prouči se tudi interes 
za ponovno vzpostvitev delovanja lokalne kabelske televizije (tudi podjetniški interesi 
glede oglaševanja). 
3.16 Dograditev prizidka za stopnišče pri gasilskem domu v Šmarci. 
3.17 Sanacija obzidja na Starem gradu (2007 - 2008). 
3.18 2007 – 2010: zaščita vodnih virov, sanacija objektov in cevovodov vaških 
vodovodov. 
3.19 Nadaljevanje ureditve pokopališča v Stranjah (2007 – 2010). 
3.20 Dokončanje opornega zidu na pokopališču v Motniku (2007). 
3.21 Izgradnja primarnih in sekundarnih kanalizacijskih kanalov v skladu s 
koncesijsko pogodbo in s sredstvi kohezijskega sklada EU, upoštevaje določen 
prioritetni vrstni red do leta 2010 (Olševek, Stranje, Županje njive, Stahovica, 
Zagorica, Bistričica, Kregarjevo, Godič, Vrhpolje – Vir, Tuhinjska dolina, Tunjice, 
Markovo, Motnik, Buč, Šmartno, Srednja vas, Podhruška, Vrhpolje – Vir – Kavran, Vir 
– Šmartno, Soteska – Markovo, Motnik, Podhruška – Sela, Srednja vas, sekundarni 
kanali Kavran in Vir, Buč, Šmartno, čistilna naprava Motnik). Osnutek vrstnega red 
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začetka in konca investicij mora biti objavljen v prvi drugi polovici leta 2007 in 
potrjen v drugi polovici leta 2008, ko bodo znana sredstva iz kohezijskih skladov. 
3.22 Namestitev tabel za označevanje ulic  in krajev (npr. zmeda glede Perovega) 
povsod tam kjer jih še ni ter informativnih tabel za javne institucije (pošta, občina, 
banka, zdravstveni dom ...) do leta 2009. 
 
 
4. STARO MESTNO JEDRO (turistični in urbanistični vidik) 
 
4.1 Skupaj s stroko, prebivalci in lastniki lokalov na Šutni bomo v letu 2007 proučili 
prednosti in slabosti odprtja Šutne za enosmerni promet v času gradnje dveh 
dodatnih pasov na obstoječi obvoznici med Maistrovim mostom in Šolsko ulico z 
namenom  zagotavljanja večje pretočnosti prometa ob prometnih konicah. 
4.2 Šutni in mestnemu jedru je potrebno dati dušo oziroma vsebino. To morajo 
pripraviti strokovnjaki skupaj s stanovalci in uporabniki poslovnih prostorov. 
Županova naloga pa je, da jim omogoči dialog in jih sliši. 
4.3 O čem je potrebno odpreti razpravo glede Šutne v letu 2007, da se bo lahko 
ukrepalo v letih 2008 do 2010: 

- Obnova fasad, ki jih sofinancira Občina preko proračuna, državnih sredstev in 
skladov EU (2008). 

- KPK kot nosilec projekta in občina kot financer izvedeta določitev urbane 
opreme oz. mestnega pohištva. Med mestno pohištvo lahko štejemo: klop, 
koš za smeti, označevalni sistem (kulturni spomeniki, rastline, območja), 
korito za cvetlice in grmovnice, stebriček oz. ograja, stojalo za kolo, zabojnik 
za odpadke, zastor za zabojnike za smeti, tip ulične svetilke, telefonsko 
govorilnico, poštni nabiralnik, hidrant, omarico za elektriko, omarica za vodo, 
infomat in stojnico, opremo gostinskih vrtov na javnih površinah (podi, stoli, 
mizice, senčniki, ograje ipd.) ter reklamne izveske in tende. 

- Kulturni dogodki, ki se zlivajo z mestnim jedrom in Šutno. 
- Kvalitetna ponudba storitev v poslovnih prostorih, za katere najemnino 

sofinancira občina, ki tudi določi kaj je kvalitetna storitev in za katere 
dejavnosti bo sofinancirala najemnino kulturnim, umetniškim in mladinskim 
organizacijam. Dober primer zasebne iniciative je bila galerija Pika. 

4.4 Dokončna ureditev Malega Gradu (ureditev dostopne poti, javna razsvetljava – 
dogovor z MKK). 
4.5 Ureditev hiše Rudolfa Maistra. 
4.6 V letu 2007 se v predoru, ki ga je izkopal Maximilian Samec, kamniški župan, 
med Šutno in mestom za obzidjem postavi tabla z napisom, kdaj je bil predor 
narejen in kdo je bil takrat župan Kamnika. 
4.7 V starem mestnem jedru naj se označi vse zgodovinsko pomembne objekte. 
Nabor teh objektov se naredi v sodelovanju z Agencijo za turizem in podjetništvo ter 
strokovno javnostjo v letu 2007. 
4.8 V letu 2007 se prouči izvajanje pogodbenih obveznosti med najemodajalcem 
Gostišča Stari grad in Občino. 
4.9 Opredelitev projektnih in razvojnih rešitev celotnega kompleksa Malega gradu. 
Treba je poiskati zainteresirane poslovne partnerje kot sofinancerje celostne ureditve 
kompleksa Mali grad (2007). 
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5. OKOLJSKA POLITIKA 
 
5.1 V letu 2007 proučiti možnosti nakupa ali najema premične merilne naprave za 
merjenje onesnaženega zraka z namenom doseči občutno zmanjšanje 
onesnaževanja zraka iz kotlovnice Tisa. 
5.2 V letu 2007 pregled izvedenih projektov iz Lokalnega programa varstva okolja in 
po potrebi revidiranje Lokalnega programa varstva okolja. Delo prevzame posebna 
strokovna skupina, ki jo imenuje župan. 
5.3 Ponovna preučitev ureditvenega načrta R2, ki ureja odkop kalcita v Stahovici, z 
vidika okoljevarstva in predvsem zaščite vodnega vira Iverje ter koncesnine, ki jo 
namenja država lokalni skupnosti. 
5.4 V letu 2008 ustanovitev sklada, ki je opredeljen v Lokalnem programu varstva 
okolja, ki bo zagotavljal financiranje manjših nagrad za raziskovalne naloge 
osnovnošolcev in dijakov s področja varstva okolja ter sredstva za projekte nevladnih 
organizacij (direktne akcije, akcije osveščanja javnosti). Na ta način bomo poskušali 
povečati zanimanje mladih za naravoslovne in tehnične poklice. 
5.5 Osveščanje, izobraževanje, informiranje je eden pomembnejših projektov, ki jih 
bomo v skladu z zapisanem v občinskem okoljskem programu v naslednjem 4-letnem 
obdobju izvajali na področju ravnanja z odpadki, varčevanja z vodo, toploto in 
električno energijo, smotrnim ravnanjem s prostorom,  torej z vsemi naravnimi viri. 
Nosilec projekta bo skupaj z občinsko upravo Odbor za varovanje okolja. 
5.6 V letu 2008 zagotoviti občanom dostop do e-podatkov, ki se tičejo njihovega 
življenjskega okolja. 
5.7 Do leta 2008 ustanovitev in priprava trajnostnega načrta upravljanja Regijskega 
parka Kamniško – Savinjske Alpe. 
5.8 Do leta 2009 pripraviti energetsko zasnovo občine, proučiti kje so možni 
prihranki, vzpostaviti nadzor nad novimi gradnjami oziroma energetsko varčnostjo 
gradenj. Obenem bomo pregledali stanje v javnih ustanovah in možnosti varčevanja 
s t.i. energetskimi pregledi javnih zavodov in toplotno sanacijo.  
5.9 Do leta 2009 dokončati urejanje ekoloških otokov, ki ne bodo ovirali mirujočega 
prometa, na celotnem območju občine ter urediti celovito ravnanje z odpadki v 
občini. S koncesionarjem se je potrebno dogovoriti, da pri vsakem odvozu očisti 
ekološke otoke. 
5.10 Na podlagi sodelovanja s Kranjskim zavodom za naravno dediščino, Odborom 
za varovanje okolja in občinsko upravo od leta 2008 naprej razglasiti vsako leto 
najmanj eno naravno vrednoto lokalnega pomena. 
5.11 Sodelovanje pri pripravi upravljavskih načrtov za območja Natura 2000 v 
občini.  
5.12 V letu 2007 nadaljevanje druge faze projekta Biodiverziteta - bivša deponija 
Duplica, v katerem se bo urejena deponija uporabljala za učno pot OŠ Marija Vera 
ter rekreacijo okoliških prebivalcev. 
5.13 Realizirati zadolžitve iz Katastra onesnaževalcev v občini Kamnik, čez celotno 
štiriletno mandatno obdobje. 
5.14 Zapreti opuščeni kanalizacijski bazen ob kamniški obvoznici (v neposredni 
bližini spomenika padlim borcem iz druge svetovne vojne), v letu 2007. 
5.15 Začeti z aktivnostmi za še večji dvig standardov čiščenja v CČN in v letu 2007 
razmisliti o oživitvi projekta skupne kompostarne. 
5.16 Podpisnice bodo podprle strokovno rešitev, ki bo omejila prekomeren hrup na 
območju B-12 Bakovnik in B-7 Kovinarska – zahodni del. Predloge rešitev pripravi 
posebna skupina v letu 2007. 
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6. CELOVITA SKRB ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 
 
6.1 Do konca leta 2007 dokončanje gradnje novega vrtca na Perovem in aktivno 
sodelovanje pri ustanovitvi zasebnega vrtca v Mekinjah, ki se mu bo za vsak oddelek 
dodelilo nepovratna investicijska sredstva.  
6.2 Aktivno pospeševanje nadaljne podelitve koncesij za zasebno varstvo v Šmarci. 
6.3 Povečanje kapacitet otroškega varstva v Tuhinjski dolini (Laze, Šmartno, Tuhinj). 
6.4 Določiti vrstni red in finančno konstrukcijo prenove posameznih enot VVZ Antona 
Medveda skupaj z vodstvom vrtca do maja 2007. V proračunu za leto 2007 se 
namenijo sredstva za prenovo enote v Stranjah. 
6.5 V letu 2007 preučiti prednosti in slabosti razdelitve VVZ Antona Medveda na dva 
samostojna javna zavoda v skladu z zakonodajo. 
6.6 Do maja leta 2007 se bodo pripravile temeljne razvojne usmeritve v občini na 
področju razvoja predšolske vzgoje do leta 2013, ki bodo osnova za pripravo 
razvojnega programa. Izhodišča bodo vsebovala demografski pregled in vključenost 
otrok v vrtce; financiranje javnih in zasebnih vrtcev; subvencije za starše; prostorske 
razmere in kadri; kurikulum in programi; razvoj zasebnega varstva in vzgoje; 
finančne posledice ipd.. 
6.7 Leta 2008 bomo skupaj z ravnatelji šol začeli z vzpostavitvijo takih finančnih in 
prostorskih pogojev, da bodo šole ter šolska športna in otroška igrišča odprta skozi 
cel dan vse dni v letu. Dopoldne za potrebe formalnega, popoldne pa neformalnega 
izobraževanja in preživljanje prostega časa.  
6.8 Do januarja 2007 bomo skupaj z ravnateljema obeh šol preučili možnosti za 
povečanje števila mest v OŠ Toma Brejca in Frana Albrehta (prenova obeh, 
novogradnja ene skupne šole, novogradnja ene nove in prenova druge). 
6.9 V okviru idejnih rešitev za prostor, na katerem sta OŠ Frana Albrehta in Toma 
Brejca, vključiti tudi širitev in obnovo glasbene šole ter stare telovadnice. 
6.10 Proučitev možnosti ter smiselnosti povečanja podružnične šole (2007) in 
izgradnje nove telovadnice v Mekinjah v letu 2008. 
6.11 Do julija 2007 določiti katere druge podružnične šole se bodo še prenavljale in 
kako ter določiti vrstni red in finančno oceno za obdobje 2007 do 2010 (Vranja peč, 
Zg. Tuhinj, Sela pri Kamniku, Nevlje, Motnik). 
6.12 V proračunih za leta 2007 do 2010 bomo zagotovili dodatno financiranje 
nakupa sodobne računalniške opreme, učnih pripomočkov in učil.  
6.13 V proračunu za leto 2007 bomo zagotovili sredstva za dejavnosti, ki niso 
plačane iz nacionalnega programa (počitniško varstvo, šole za starše, dodatno 
izobraževanje učiteljev, subvencije za šole v naravi za neprivilegirane otroke itd.). 
6.14 V letu 2007 bomo v sodelovanju z ravnatelji poskusno namenili v proračunu 
sredstva za spodubjanje ter nagrajevenaje raziskovalnega dela (določiti višino in 
kriterije). 
6.15 V letu 2007 zagotoviti idejne zasnove ter ureditev lastništva zemljišč za 
ureditev otroških igrišč, za urejene, varne in označene šolske poti ter ureditev 
prometnega režima v okolici šol. Izvedba del se začne takoj - kar je najceneje in 
najlažje za ureditev, večji del leta 2008, konča pa do konca leta 2009. 
6.16 Do konca julija 2007 izdelava idejnega načrta, ki bo vseboval tudi celovito 
ekonomsko in širšo analizo prednosti in slabosti preureditve prostorov osnovne šola 
27. julija za potrebe predšolskega varstva. 
6.17 V letu 2008 začeti z vsestransko podporo razvoju prostovoljnih oblik dela, 
animatorstva in usposabljanja tistih, ki delajo z mladimi v okviru že organiziranih 
skupin. 
6.18 S poletnimi počitnicami v letu 2008 bomo začeli spodbujati celodnevno 
počitniško varstvo predvsem za otroke v prvi in drugi triadi s kakovostnimi programi.  
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6.19 Proučiti prednosti in slabosti vzpostavitve E-točke za starše, animatorje in 
otroke ter internetne strani za nasvete staršem do leta 2008. 
6.20 Preko gospodarskega sveta, ki ga ustanovi župan, proučiti prednosti in slabosti 
ustanovitve štipendijskega sklada in pripraviti pravilnik o delovanju sklada. 
6.21 Posodobitev obstoječih naravoslovnih učnih poti in proučitev možnosti za 
izgradnjo novih. 
 
 
7. VEČ MOŽNOSTI ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS 
 
7.1 V letu 2007 povečanje javnih financ za področje športa iz 140 milijonov v letu 
2006 na 220 milijonov. Razdelitev sredstev se določi v Letnem programu športa v 
občini Kamnik za leto 2007. 
7.2 V naslednjih proračunskih letih doseči financiranje športa, ki bo nad državnim 
povprečjem. 
7.3 V drugi polovici leta 2007 sprejem Dolgoročnega programa razvoja športa v 
občini Kamnik do leta 2015, ki je že pripravljen. 
7.4 V proračunskem letu 2007 bomo začeli z obnovo in gradnjo športnih in otroških 
ter rekreacijskih površin v vsaki krajevni skupnosti po določenem vrstnem redu. 
Končni načrt izgradnje športnih, rekreacijskih in otroških površin do leta 2010 bo 
izdelan do oktobra  2007 ter finančno ovrednoten. 
7.5 V letu 2007 izdelava idejnih rešitev za zunanje otroško-rekreacijske parke za 
otroke in odrasle. Prednostno se obravnavajo: 

- Steletova ulica,  
- Klavčičeva ulica,  
- Medvedova in Tunjiška skupaj,  
- Šmarca, 
- Sela pri Kamniku, 
- Stranje pri osnovni šoli, 
- Šmartno, 
- Tunjice pri osnovni šoli, 
- Motnik, 
- Podgorje, 
- Fužine, 
- Ul. Na Bregu in Prisojna pot, 
- Jakopičeva ulica in 
- POŠ Gozd dokončna ureditev igrišča.  

Tisti parki, ki imajo že vso potrebno dokumentacijo ali pa se je njihova prenova 
začela že v letu 2006 ali prej in ni dokončana se v letu 2007 dokončajo. 
7.6 V letu 2007 proučiti možnosti nakupa in prenove športnega objekta »Vila« na 
Duplici. V primeru pozitivnega odgovora s strani lastnika se bo športni park prenovil 
do leta 2010. 
7.7 V letu 2007 bomo uresničili idejno rešitev Kršmančevega parka. 
7.8 Proučili bomo ureditev vsaj dveh parkov. Lokaciji bosta določeni na podlagi 
javne razprave. 
7.9 V letu 2007 bomo začeli z idejnimi rešitvami izgradnje športno-rekreacijskega 
parka med OŠ Toma Brejca in Frana Albrehta z novimi športnimi in otroškimi 
površinami, igriščem za inline hokej, atletsko stezo, skate parkom in drsališčem, 
skladno z novo zasnovo obeh osnovnih šol in z razpoložljivimi prostorskimi pogoji. 
7.10 Leta 2007 bomo pripravili različne ideje za celostno ureditev bazenskega 
kompleksa ter dokončali obnovitvena dela na bazenu (dograditev poslovnih 
prostorov, garderob, sanitarij na kopališču 2007 - 2009).  
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7.11 Do leta 2010 celovita prenova kamniškega stadiona. Ob pripravi načrtov je 
potrebno upoštevati tudi prenovo in posodobitev lokostrelskega centra. 
7.12 Sprejem prostorskih dokumentov za športno-rekreacijski park na Bakovniku (ob 
Kamniški Bistrici) z dokončanjem v letu 2010. 
7.13 2007 – 2012: rekreakcijska os ob Kamniški Bistrici, Nevljici. 
7.14 Prenovili bomo trim stezo (2007). 
7.15 Razvijanje interesnih športnih programov otrok in mladine ne glede na njihova 
znanja in sposobnosti. Načrt se naredi v letu 2007 izvajati pa se začne v letu 2008. 
7.16 V letu 2007 sprejeti program financiranja obstoječih športnih objektov v občini 
Kamnik, preučiti možnosti podelitve koncesij, javni zavod, podpis pogodbe s Športno 
zvezo za upravljanje športnih objektov v Kamniku ... Odločitev se sprejme do konca 
leta 2007 na podlagi že izdelane študije, ki prikazuje prednosti in slabosti različnih 
modelov upravljanja športnih objektov. Cilj spremembe upravljanja s športnimi 
objekti je racionalnost poslovanja, dvig kakovosti športne infrastrukture, 
zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, dolgoročno 
načrtovanje razvoja športne infrastrukture in nadzor nad porabo proračunskih 
sredstev v te namene.  
 
 
8. SODELOVANJE MLADIH  
 
8.1 V proračunu za leto 2007 bomo povečali sredstva za otroške in mladinske 
programe ter iniciative mladih v skladu s strategijo o delu mladih, ki je bila sprejeta 
na občinskem svetu. 
8.2 V proračunu za leto 2007 bomo povečali sredstva za otroške in mladinske 
programe ter iniciative mladih za 35%. 
8.3 V letu 2007 najti način dolgoročnega financiranja MC Kotlovnica in otroškega 
centra MC Kamnik. Preučiti je potrebno prednosti in slabosti združitve obeh institucij. 
V kolikor akt o ustanovitvi MC Kotlovnica ne omogoča neposrednega financiranja 
zavoda za njegovo osnovno delovanje, se mora akt spremeniti ali pa mora občina 
sprejeti odločitev, da izstopi iz soustanoviteljstva v zavodu.  
8.4 V letu 2007 se ustanovi delovna skupina, v kateri sodelujejo predstavniki MSKA 
in Občine. Skupina ob sprejemu nove zakonodaje na državni ravni, ki bo 
opredeljevala obveznosti in priostojnosti lokalne skupnosti na področju mladinske 
politike, pripravi lokalni mladinski program, ki bo dokument razvojnega načrtovanja 
mladinskega dela in mladinske politike v občini Kamnik. Lokalni mladinski program 
mora predvideti pravne, vsebinske, finančne in organizacijske usmeritve za obdobje 
najmanj 2 in največ 4 let, ki bodo realne in merljive. 
8.5 Skupina bo leta 2007 pripravila ukrepe za vzpostavitev instrumentov, ki bodo 
mladim omogočili aktivno sodelovanje pri odločanju na lokalni ravni. 
 
 
9. KULTURA IN KAMNIK 
 
9.1 V letu 2007 ureditev pravno formalnega statusa Doma kulture Kamnik ter do 
leta 2008 dokončna prenova doma, nakup tehnične in informacijske opreme ter 
izgradnja manjše kavarnice za pogostitev po predstavah ter za druženje vseh, ki 
pridejo v dom. Ureditev brezplačnega dostopa do interneta. 
9.2 Dom kulture Kamnik mora s svojim delovanjem postati središče dogajanja, 
promotor Kamnika in spodbujevalec kulturnega dogajanja po vsej občini. Zato 
upravljalec najkasneje do leta 2008 napiše program. 
9.3 V Matični knjižnici v letu 2007 zagotoviti brezplačen dostop do interneta. 
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9.4 Za obdobje 2008 do 2010 določiti vrstni red in finančno ovrednotiti investicije v 
kulturno infrastrukturo do septembra 2007. 
9.5 V skladu z zakonodajo in pravilniki s proračunskim letom 2008 uvesti večletno 
sofinanciranje določenih kulturnih programov in ustanov.  
9.6 Ureditev statusa in adaptacija doma na Vegradu. 
9.7 Zaščita cerkve Sv. Vida in Sv. Miklavža. 
9.8 V proračunu za leto 2007 povečati sredstva za izvajanje kulturnih programov in 
financiranje kulturne infrastrukture. 
9.9 Večjo težo morajo dobiti lokalne kulturne organizacije, da bodo aktivno 
sodelovale pri načrtovanju kulturnega prostora. 
9.10 Do leta 2008 skupaj s matično knjižnico proučiti ali je potrebno kapacitete 
knjižnice prilagoditi naraščajočem številu prebivalcev in proučiti možnost ustanovitve 
izpostav Matične knjižnice po občini - na primer v razvijajočih se turističnih centrih. 
9.11 Do leta 2008 proučiti povečanje Glasbene šole na obstoječi lokaciji. 
9.12 Občinski javni e-portal do leta 2008 kot posrednik med ponudniki in uporabniki 
storitev. Namenjen bo predvsem Kamničanom in Kamničankam ter organizacijam. 
Vseboval bo register življenjskih situacij, e-vodnike, e-obrazce, e-naslove, e-
povezave, pravne informacije, nasvete, informacije, občinske predpise ... 
9.13 V letu 2008 napeljava centralnega ogrevanja v Kulturnem domu Motnik. 
9.14 Sofinanciranje dokončanja letnega gledališča Šmartno do leta 2009. 
9.15 Postavitev kipa mamuta v naravni velikosti ob 70 letnici najdbe v Nevljah ob 
občinskem prazniku leta 2009.  
 
 
10. PODJETNIŠTVO 
 
10.1 V letu 2007 pripraviti program dela in ustanoviti posvetovalno delovno telo 
župana za področje gospodarstva, v katerem bi sodelovali strokovnjaki (ekonomisti, 
arhitekti, naravovarstveniki, sociologi), predstavniki podjetji, občine, obrtne zbornice, 
turizma in kmetov. Cilj vseh sodelujočih je načrten, dolgoročen in stabilen razvoj 
gospodarstva v občini. 
Skozi gospodarski svet se bomo zavzemali, da se pod pokroviteljstvom Agencije za 
podjetništvo in turizem začne načrtno delati na prepoznavnosti občine in njenega 
gospodarstva. V okviru tega projekta bo potrebno začeti tudi z vsemi gospodarskimi 
in kmetijskimi subjekti poskusiti s trženjem domače blagovne znamke Narejeno v 
Kamniku.  
10.2 V letu 2007 se bo izdelal lokacijski načrt za poslovno-industrijski coni Stol in 
»Korenova pot«, ki bosta okolju prijazni coni. 
10.3 Poslovna cona Stol: nujna ureditev starega dela industrijske cone 
(infrastruktura, uporabna dovoljenja, plačevanje prispevkov).  
10.4 V letih 2007 in 2008 bomo v okviru nove prostorske strategije in prostorskega 
reda na podlagi analiz vplivov na okolje, mnenja stroke ter določitvi primernih 
gospodarskih panog za posamezni predel občine predvideli območja za izgradnjo 
komunalno opremljenih zemljišč za poslovne cone, kot so na primer cona v Motniku, 
Stranjah in Šmarci ipd.. V letih 2007 in 2008 bodo izdelani idejni načrti za poslovne 
cone. 
10.5 Izdelava in izpeljava zazidalnega načrta za gradnjo poslovno-stanovanjskega 
objekta v Stranjah s prostori za pošto, banko in prostore za delovanje KS. 
10.6 Preučili bomo možnosti in načine organizacije enotnega sistema (npr. 
organizacija svetovalne službe, spletni portal), ki bo zagotavljal kakovostnejše in čim 
celovitejše posredovanje informacij o različnih načinih financiranja, programov 
pomoči, subvencij ipd. poslovnim subjektom in posameznikom s strani EU.  
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10.7 Razpis  za investicije v občini Kamnik naj se pošlje tudi na OZ, da bi bili pri 
izvajanju  soudeleženi tudi kamniški obrtniki oz podjetniki. 
10.8 Do konca leta 2008 izdelati študijo prednosti in slabosti ustanavitve 
podjetniškega inkubatorja v občini. 
10.9 Vključevanje v programe evropskih socialnih skladov za spodbujanje večjega 
zaposlovanja na področju aktivne politike zapolsovanja. 
10.10 Spodbujanje kamniških obrtnikov in podjetnikov za udeleževanje na domačih 
in mednarodnih sejmih in razstavah z vidika predstavljanja Kamnika. 
10.11 Spodbujanje izobraževanja mojstrov in vajencev. 
10.12 Preučiti možne spremembe kriterijev za plačilo komunalnih taks in prispevkov 
z vidika spodbujanja gospodarstva. 
 
 
11. TURIZEM 
 
11.1 Izvajanje Strategije razvoja turizma v občini Kamnik 2006 – 2013 ter njena 
nadgradnja v letu 2007. 
11.2 Povezanost turističnih subjektov in skupno trženje kamniškega turizma od 2007 
naprej, z namenom povečati prepoznavnost Kamnika kot vrednega in zanimivega 
cilja, za kar se morajo povečati proračunska sredstva za promocijo. Odgovorna 
oseba Agencija za podjetništvo in turizem. 
11.3 Za 70% višja proračunska sredstva za turistična društva in njihove programe v 
letu 2007. 
11.4 Nadaljevanje sofinanciranja delovanja TD Gora, ki skrbi za cerkve in mežnarije 
Sv. Miklavž. 
11.5 Nadaljevanje sanacije in sofinanciranje delovanja Budnarjeve hiše. Sanacija se 
zaključi do leta 2009. 
11.6 Vse javne naložbe se morajo načrtovati tako, da bodo poleg osnovne 
dejavnosti omogočale tudi razvoj turizma.  
11.7 Že znane točke in poti se v letu 2007 začne urejati. Na primer poti do Sv. 
Miklavža, Snovika in sofinanciranje izvedbe Motniških planinskih in kolesarskih poti z 
navezavo na evropsko pešpot E6, za katero se prouči možnosti nadgraditve v 
medobčinski, medregisjki, državni in tudi meddržavni projekt, ki bi bil lahko 
sofinanciran tudi iz drugih virov. Preureditev mostne tehtnice v sposojevalnico koles 
in manjšega informacijskega centra. Projekt, ki ga vodi Agencija za podjetništvo in 
turizem mora biti končan v letu 2009. 
11.8 Podpora srednjeročnemu ali dolgoročnemu programu celovitega turističnega 
razvoja (vkjučno z ureditvijo motniškega gradu), ki bi bil smiselno nadaljevanje 
dosedanjih projektov in bi ga pripravila KS Motnik, občina pa prouči možnosti 
sofinanciranja in črpanja evropskih sredstev.   
11.9 V Kamniku imamo veliko turističnih in kulturnih točk, ki pa nimajo primerne 
infrastrukture na samih točkah ali urejenih in označenih poti do njih. V ta namen je 
potrebno v letu 2007 narediti popis/nabor vseh teh točk z namenom ugotoviti kaj je 
potrebno zagotoviti, da bo točka prijaznejša za obiskovalce – urejene pešpoti, 
počivališča, razgledišča, strukture za varnost obiskovalcev, obvestilne in označevalne 
(vidne markacije) table, urejene kolesarske poti, parkirišča, jahalne poti, učne poti,… 
Z ureditvijo takšnih točk zmanjšamo pritisk tam, kjer želimo manj obiskovalcev, 
poskrbimo za večjo varnost, pa tudi iztržek za občino je lahko večji (gostinske 
usluge, prodaja spominkov, najetje vodičev, oddajane koles in podobno). Na podlagi 
popisa se v letu 2008 začne določati prioritetni vrstni red uredtitve teh točk in 
dostopov do njih ter  jih urejati. Nosilec in odgovoren za projekt je Agencija za 
podjetništvo in turizem. 
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11.10 Bistveno večje proračunsko financiranje Dnevov narodnih noš in 
Srednjeveških dnevov, s čimer se bomo izognili preveliki komercializaciji prireditev 
ter obdržali kulturni nivo prireditve. 
11.11 V letu 2007 in 2008 se morajo vzpostaviti taki prostorski pogoji, ki bodo 
omogočali povečanje prenočitvenih kapacitet (Malograjski dvor, hotel Špenko, 
nadaljevanje izgradnje apartmajskega naselja in bazenov v Termah Snovik). 
11.12 Zanimivo mestno jedro, Mali grad in Grad Zaprice s kaščami kar bomo začeli 
uresničevati v letu 2008. 
11.13 Znotraj starega dela Šutne preučiti možnosti postavitve stojnic z različnimi 
artikli domače obrti ipd. od pomladi do jeseni. 
11.14 Spodbujanje ustanavljanja novih turističnih društev. 
 
 
12. OBMOČJE REKE KAMNIŠKE BISTRICE 
 
12.1 V letu 2007 izdelati idejne rešitve za gradnjo kolesarske in sprehajalne pot, 
piknik prostorov in rekreacijskih površini s pripadajočo infrastrukturo ob Kamniški 
Bistrici ter določili faznost, ki bo tudi finančno ovrednotena. Načrtovanje in izvajanje 
posegov se bo zaradi občutljivosti prostora, vodotoka 1. kategorije ter ekosistema, ki 
zelo hitro izginja, izvajalo zelo skrbno ob upoštevanju ohranitve obvodne vegetacije.  
12.2 V okviru priprave občinskih lokacijskih načrtov ob Kamniški Bistrici je potrebno 
upoštevati veljavno zakonodajo (15 metrski obvodni zeleni pas), ter v vse občinske 
lokacijske načrte umestiti predvideno kolesarsko in peš pot (K26 Kamniška Bistrica). 
12.3 Zaščititi brežine Kamniške Bistrice od črpališča pitne vode Iverje do izvira. Še 
posebej z vidika zavarovanja naravnega vira čiste pitne vode je potrebno proučiti in 
po potrebi omejiti škodljive vplive industrije in transporta ter zaščititi vse dostope, ki 
omogočajo organizirane piknike med vikendi in prazniki, v letu 2007. 
12.4 V sklopu izdelave LN K7 Alprem in K 26 Kamniška Bistrica preučiti ureditev 
Sadnikarjeve in Petruškove ulice kot povezovalni pešpoti do reke Kamniške Bistrice. 
 
 
13. OBMOČJE VELIKE PLANINE  
 
13.1 Za območje Velike, Male in Gojške planine skupaj s stroko in zainteresirano 
javnostjo izdelati občinsko vizijo razvoja treh planin v povezavi s celotnim razvojem 
turizma v občini in širše (možna organizacija krajinskega parka) in pridobitev 
evropskih sredstev. Določi se prometna in okoljska politika na planinah. V 
sodelovanju z organi družbe Zaklad narave d.o.o. se preuči načine nadaljnega 
delovanja in statusa podjetja Velika planina – Zaklad narave d.o.o. (solastništvo, 
lastništvo, prodaja ipd.).  
13.2 Ureditev cestnega dostopa preko Kranjskega Raka do Mačkovega kota. Na 
celotni trasi naj se v skladu z ugotovitvami stroke uredi urejena varovana parkirišča 
in urejene parkirne žepe ter prepreči nadaljni dostop na območje planine z 
motornimi vozili. 
13.3 V letu 2007 preučiti prednosti in slabosti podelitve koncesije za upravljanje 
celotnega območja. 
13.4 Dokončna izvedba Alpinetuma Velika planina, v letu 2007.  
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14. KMETIJSTVO 
 
14.1 Vzpostaviti take pogoje, da se bo podeželje lahko začelo predstavljati in tržiti 
pod skupno blagovno znamko ter ponudilo izdelke na prireditvah, sejmih, 
pogostitvah, v lokalnih trgovskih centrih, gostilnah, turističnih objektih... 
14.2 V letu 2007 se bo tako v proračunu kot tudi preko dejavnosti začela aktivneje 
izvajati Strategija na področju kmetijstva. 
14.3 V letu 2007 pričeti z vzpostavljanjem pogojev, ki bodo kmetije na območju 
občine spodbujali k pridelavi ekoloških pridelkov.  
14.4 Vzpostavitev ekološke tržnice v okviru že obstoječe tržnice, ki bo omogočala 
prodajo oz. nakup ekoloških pridelkov. 
 
 
15. KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
15.1 V proračunu za leto 2007 se bodo sredstva za delovanje krajevnih skupnosti 
povečale za 10%. 
15.2 S krajevnimi skupnostmi do 30.6.2007 sestaviti 3-letni vrstni red ureditve 
manjkajoče infrastrukture (rekonstrukcija cest, javna razsvetljava in pločniki, 
kolesarske steze, parki, otroška igrišča ...) ter jih finačno in časovno ovrednotiti. 
15.3 Krajevne skupnosti se mora vpeti v načrtovanje razvoja občine. Zato morajo v 
sodelovanju z občinsko upravo izdelati razvojne programe, ki so v skladu z razvojem 
občine. Usklajevanje in proučitev predlogov poteka enkrat letno, pred pripravo 
proračuna, na sestanku predsednikov krajevnih skupnosti in skupine, zadolžene za 
KS, s strani občine. Samo skozi programe si lahko ustvarimo dejansko stanje in 
izdelamo vizijo kraja ter njegovih prebivalcev. S pripravami se bo začelo leta 2007 v 
okviru skupine za krajevne skupnosti. 
15.4 Odprta vprašanja v »blokovskih« naseljih se bodo reševala v okviru odprtega 
dialoga s ciljem poiskati najboljše rešitve za dokončno ureditev problemov kot so: 
povečanje števila parkirnih mest in označitev parkirnih mest, povečanje in 
vzdrževanje zelenih površin, postavitev ustrezne urbane opreme, primeren prometni 
režim, otroška in športna igrišča, funkcionalna zemljišča itd. 
 
 
16. STANOVANJSKA POLITIKA 
 
16.1 Do leta 2010 povečati fonda subveniconiranih in nesubvencioniranih neprofitnih 
stanovanj za 26 ter ustanovitev registra občinskih stanovanj v letu 2007.  
16.2 V letu 2007 proučiti možnosti javno-zasebnega partnerstva pri gradnji 
večstanovanjskih hiš, kjer bo Občina h gradnji s svojim vložkom pristopila že na 
začetku investicije. 
16.3 Pomoč mladim družinam pri zagotavljanju stanovanj. 
 
 
17. SKRB ZA RANLJIVE SKUPINE V DRUŽBI 
 
17.1 V proračunih 2007-2010 bomo nadaljevali s promocijo in podporo šole za 
starše, ki so se v Kamniku izkazala kot odlična strategija za pomoč pri razvoju 
mladostnikov in preprečevanju zasvojenosti v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino 
(LAS). 
17.2 V letu 2007 se bo začela delati študija o zdravstvenem stanju občanov občine 
Kamnik. 
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17.3 V letu 2007 se bo posebno pozornost usmerilo v razvijanje preventivnih 
programov v šolskem in izvenšolskem prostoru skupaj z LAS. 
17.4 V letu 2007 preučiti projekt povečanja Doma ostarelih in onemoglih, glede na 
predvidene gradnje v sosednjih občinah Komenda in Cerklje (torej ob predvidevanjih, 
da se bodo določena mesta sprostila) in gradnjo varovanih stanovanj z javno-
zasebnim partnerstvom. 
17.5 V letu 2007 se uvede redna srečanja s predstavniki upokojencev s ciljem 
vzpostaviti take pogoje, ki bodo omogočali aktivno, varno in zdravo starost. 
17.6 Na področju socialnega varstva se zavzemamo za sprejem Strategije s področja 
socialnega varstva v občini Kamnik.  
17.7 Na področju zdravstva bomo predlagali sprejem Programa razvoja primarnega 
zdravstvenega varstva v občini od 2008 do leta 2013, ki bo v skladu z akti 
Ministrstva za zdravje. Poglavitne aktivnosti, ki jih mora program predvidevati, so: 
spremljanje gibanja in spreminjanja starostne in socialne strukture prebivalstva, 
širjenje in modernizacija ZD Kamnik, ukrepi za povečanje števila zdravnikov v 
javnem zdravstvu ipd. 
17.8 Zavod invalidne mladine Kamnik se aktivno vključi v projekte, ki bodo 
omogočali kvalitetno življenje invalidnih ljudi v občini. 
17.9 Odpravljanje arhitektonskih ovir in sicer v okviru proračunske postavke 
sredstva za ureditev varnih poti (zalivke na pločnikih, zaris posebnih talnih označb na 
nevarnih območjih). 
17.10 Povečevanje možnosti za podporo starostnikom, ki ostanejo doma, 
potrebujejo pa nekaj urno razno pomoč. Zagotoviti vključenost starejših občanov v 
organizirano skrb za starejše, skladno s strategijo RS do leta 2010. 
 
 
 
VII. KONČNE DOLOČBE 
    
 
Koalicijska pogodba zavezuje vse koalicijske partnerje, ki jo podpišejo. 
 
Koalicijska pogodba se lahko spreminja ali dopolnjuje samo s soglasjem vseh 
koalicijskih strank. 
 
Vsaka politična stranka, župan in lista prejme en izvod Koalicijske pogodbe. 
 
Ta koalicijska pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa vseh koalicijskih partnerjev. 
 
 
 
 
KAMNIK,  20.  december 2006 
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PODPISNIKI: 
 
Liberalna demokracija Slovenije 
 
Predsednik:  Golubovič Brane 
  
Vodja svetniške skupine:  Perčič Demitrij 
  
Socialni demokrati 
 
Predsednica:  mag. Julijana Bizjak-Mlakar 
 
Vodja svetniške skupine: Matjaž Jug 
  
Zelena stranka 
 
Predsednik:  Simičak Metod 
  
Svetnik:  Kovačič Danijel 
  
Stranka mladih Slovenije 
 
Svetnica:  Suhoveršnik Ana Marija 
  
Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
 
Predsednik:  Ambrožič Gordan  
 
Svetnik:  Rajsar Anton 
 
Samostojni svetnik 
 
Svetnik: Šuštar Anton Tone 
  
Obrtno podjetniška lista 
 

Svetnica: Kocjančič Milica 
  
Lista Toneta Smolnikarja – za Kamnik 
  
Predstavnik liste: Brane Hafner 
  
Vodja svetniške skupine:  Mošnik Marija 
 
 
Župan:  Anton Tone Smolnikar 
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Svetniki – člani koalicije: 
 
 
Golubovič Brane                        
 
Jug Matjaž 
 
Kocjančič Milica        
 
Koncilija Gregor 
 
Kovačič Danijel        
 
Matjan Nives      
 
Mošnik Marija    
 
Osolnik Marjan                     
 
Perčič Demitrij                
   
Pfajfar Rudolf      
 
Poljanšek Mateja         
 
Rajsar Anton  
 
Repanšek Vido         
  
Semprimožnik Marjan 
 
Suhoveršnik Ana Marija 
 
Svete Nuša Mojca           
 
Šuštar Anton Tone             
 
Zagorc Jože 
 
Žagar Borut 
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