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Občina Kamnik Županov uvodnik

Uvodnik

poštovane občanke  
in občani,
pred vami je pregled leta 2021 v Občini Kamnik. Pono-
sen sem, kaj vse smo v tem težkem, z virusom zazna-
movanim letom skupaj uspeli narediti v Občini Kamnik. 
Letošnje leto nas je ponovno opomnilo, da sta ključni 
vrednoti, ki omogočata dosežke, napredek in boljše ži-

vljenje, prav strpnost in sodelovanje. Tudi letos smo se 
namreč morali zaradi virusa prilagoditi na določene 
spremembe, ki so vstopile v naša življenja. Zaščitni 
ukrepi so marsikoga napolnili z občutki jeze, nemoči, 
tesnobe, kar je zbudilo celo upor in nestrpnost. Toda 
nikar ne dovolimo, da nas jeza preplavi in narekuje 

naše obnašanje. Imejmo pred seboj cilj, da bomo skupaj 
obvladali in premagali virus. Obenem nam prav zaščitni 
ukrepi dajejo upanje, da bomo v prihodnjem letu ven-
darle dokončno uspeli premagati virus.

Ko smo pripravljali pregled letošnjih projektov v Občini Kamnik, smo tudi nekaj znanih 
občanov in občank vprašali za njihovo mnenje, kako vidijo življenje v naši Občini. Njihov 
pogled, kaj dela Občino Kamnik edinstveno ter prijetno za življenje, delo in ustvarjanje, 
mi daje potrditev, da so projekti, ki smo jih do zdaj skupaj naredili, dobra popotnica za 
nas in za naše potomce. To, da za naše otroke gradimo eno najmodernejših osnovnih šol 
v Sloveniji, je najlepša popotnica za prihodnost in življenje naših otrok. Vrtci in šole v naši 
Občini zagotavljajo, da znamo poskrbeti za potrebe mladih družin. Spodbujanje poslovne-
ga okolja in razvoj turizma ter skrb za cestno infrastrukturo pa omogočajo službe z dodano 
vrednostjo in višjimi plačami. 

Prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje našo lokalno skupnost še naprej razvijali in 
ohranjali kakovostno življenje, kjer bosta na prvem mestu skrb za naravo in okolje ter va-
rovanje naravnih in kulturnih danosti v njej.

Zato vam vsem želim, da bi se leto, ki prihaja, začelo zdravo. Naj v nas prevladajo pogum, 
veselje do življenja in ustvarjanja. Naši vsakodnevni vodili naj bosta predvsem medseboj-

no razumevanje in strpnost. Nameni-
mo sosedu, sodelavcu, uslužbenkam 
in uslužbencem v različnih ustanovah 
iskren nasmeh in lepo besedo. Mar-
sikdaj največ šteje ravno to. Četudi se 
nasmeha ne vidi skozi maske, naj se 
nasmeh prezrcali skozi vaše oči. 

Srečno in vse dobro v 
letu 2022!

Ostanite zdravi,
vaš župan Matej Slapar
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1. Začeli smo 
graditi novo 

Osnovno šolo Frana 
Albrehta Kamnik, 
eno najmodernejših v 
Sloveniji, otroci bodo 
vanjo vstopili čez 
poldrugo leto.

4.Letos smo 
izpeljali naložbe 

v kulturne domove 
v Kamniku in na 
podeželju.

3.Znotraj prizidka h 
gasilskemu domu 

Kamnik je novo štabno 
sobo z najmodernejšo 
opremo dobila Civilna 
zaščita. 

2.Izvedli smo 
energetsko 

sanacijo Policijske 
postaje Kamnik, zdaj 
nam je stavba lahko v 
ponos.

Projekti 
v 2021
Kje v naši Občini se je gradilo, kje so 
nastajali novi projekti
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5.Na območju 
nekdanje 

smodnišnice smo 
kupili nepremičnine 
in pripadajočo 
infrastrukturo.

7.Pri Osnovni šoli 
Marije Vere smo 

sanirali atletsko stezo 
in progo za skok v 
daljino.

9. Nadaljujemo 
z gradnjo 

kanalizacije in 
vodovoda.

11. Za večjo varnost 
in boljšo 

pretočnost prometa 
v občini obnavljamo 
ceste.

13. Letos vozi vlak 
v Kamnik tudi 

ob sobotah, ustavi se 
tudi na prenovljenem 
postajališču Kamnik 
Graben.

15. Uspešno 
smo sanirali 

zemeljske plazove 
in usade, s čimer 
smo zaščitili lastnino 
Občine in prebivalcev.

17. Mestno jedro 
je osveženo, 

obnovljeni sta 
Plečnikova fasada in 
Stražni stolp.

19. Začeli smo 
graditi 

kolesarsko pot od 
Kamnika do Ljubljane, 
začenjamo tudi 
nadogradnjo kolesarske 
poti med Kamnikom in 
Godičem.

6.Novoa športna 
igrišča 

8. Začenjamo z 
vrtanjem globoke 

raziskovalne vrtine 
na Iverju, ki bo Občini 
Kamnik zagotovila 
vodooskrbo.

10. Za varnost 
naših 

najmlajših urejamo 
šolske poti in pločnike.

12. Kjer sta javni 
interes in 

izražena potreba 
po javnih storitvah, 
je Občina kupovala 
zemljišča in 
nepremičnine.

14. V Kamniku 
je bil letos 

eden večjih slovenskih 
festivalskih dogodkov 
Kamfest.

16. Spodbujamo 
podjetniško 

razmišljanje, zato smo 
izbrali najturistično 
idejo na vseslovenskem 
turističnem Start-up 
vikendu v Termah 
Snovik.

18. Dodatni 
zagon in 

novo vsebino dobiva 
Samostan Mekinje, na 
njegovem zeliščnem 
vrtu nastaja zgodba o 
povezanosti z naravo 
in zelišči.

20. Za mobilnost 
skrbimo 

s Prostoferjem za 
najstarejše prebivalce 
in z mrežo koles 
KAMKOLO.

21.V Suhadolah 
smo skupaj 

z Občino Komenda 
zgradili nov, moderen 
center za ravnanje z 
odpadki.



Občina Kamnik projekt

Občina Kamnik bo 
v poldrugem letu 
dobila 24-od-
delčno novo šolo 
z vrhunskimi uč-
nimi pogoji. Za-

snova objekta je deloma armi-
ranobetonska deloma jeklena in 
se bo raztezala na več kot 8.000 
kvadratnih metrih skupne bru-
to površine. Gre za zahteven in 
oblikovno dovršen projekt, ki 

predvideva dve ločeni enoti, ki sta 
povezani z osrednjim mostnim 
elementom. Rezultat bo 32 novih 
učilnic in 18 kabinetov za učitelje. 
Objekt bo naenkrat lahko sprejel 
do 750 oseb. Hkrati bo z izbranimi 
materiali in premišljeno zasnovo 
poskrbljeno tudi za prostorsko 
akustiko, ki se bo prilagodila gle-
de na različne programe, s tem 
pa bomo dobili kakovostne učne 
prostore tako za učence kot tudi 
za izvedbo učnega procesa. Nova 
šola je zelo pomemben projekt za 
zdajšnje in vse naslednje genera-
cije Kamničank in Kamničanov. 
Kako bo Občina finančno izpeljala 

ta projekt? Uspelo nam je, da smo 
cene v projektu znižali za dva mi-
lijona evrov. Poleg tega je Vlada 
Republike Slovenije lani na pre-
dlog Občine Kamnik gradnjo OŠ 
Frana Albrehta vključila med pri-
oritetne projekte, ki so pomemb-
ni za regionalni razvoj Slovenije. 
Šolsko ministrstvo bo za novo šolo 
prispevalo 2,35 milijonov evrov.
Kredit za novo šolo znaša 12,25 
milijonov evrov, od tega je obči-
na 10,4 milijone počrpala letos, 
preostali znesek pa bo porabi-
la do konca investicije. Ocenjena 
vrednost prve faze projekta, ki 
predstavlja gradnjo nove osnov-
ne šole s prometno in komunal-
no ureditvijo, znaša 15,3 milijone 
evrov. V to so zajeti tudi stroški 
gradbenega in projektantskega 
nadzora in priprave dokumenta-
cije za pridobitev uporabnega do-
voljenja. Nadaljnje faze pa pred-
videvajo rušitev obstoječe šole, 
celotno zunanjo ureditev, vključ-
no s športnimi in prometnimi po-
vršinami za obe osnovni šoli, ter 
opremo nove šole, kar pa je oce-
njeno na 3,5 milijonov evrov.

1:  Takšna bo nova OŠ Frana Albrehta 
Kamnik, v kateri bodo otroci začeli 
obiskovati pouk predvidoma v 
šolskem letu 2023/24.

2:  Ravnatelj OŠ Frana Albrehta 
Kamnik Rafko Lah: »Vsi se zelo 
veselimo varnih in sodobnih učnih 
prostorov.«

3:  Župan Matej Slapar s podžupanom 
Bogdanom Pogačarjem, ki bo 
koordiniral gradnjo šole, in ekipo 
sodelavcev na Občini.

1Začeli smo graditi novo Osnovno 
šolo Frana Albrehta Kamnik 

Letos smo začeli uresničevati enega 
najpomembnejših projektov naše občine, 

to je gradnja nove Osnovne šole Frana 
Albrehta. Najpomembnejšega zato, 

ker gre za naše otroke, ki jim želimo 
omogočiti sodobne šolske prostore, 

v katerih bodo lahko razvijali svoje 
talente in sposobnosti. Otroci bodo v 

novo šolo predvidoma lahko vstopili že 
čez poldrugo leto. Temeljni kamen smo 

položili oktobra letos. 1

2

3



Občina Kamnik projekt

Objekt je v območju 
starega mestnega 
jedra Kamnika, 
zato je bilo po-
trebno vse posege 
na obodu stavbe 

usklajevati s pristojnim Zavodom 
za varstvo kulturne dediščine. 
Občina Kamnik bo iz kohezijske-
ga sklada za obnovo tega objekta 
pridobila 82.400 evrov, pogodbe-
na vrednost del pa je bila 159.480 
evrov.
Prenovili smo tudi zunanjo po-
dobo Policijske postaje Kamnik 
in uredili novo dežurno sobo. 
Glavni vhod za občane in stranke 
je zdaj na vzhodni strani objek-
ta, na novo pa so urejene tudi 
sanitarije, čakalnica za stranke 
in prezračevalni sistem. Ko smo 
gradili nov vhod in sanitarije, 
smo bili še posebej pozorni, da 
je omogočen dostop tudi gibalno 
oviranim.

Pri energetski sanaciji Policijske 
postaje Kamnik je bila zamenjana 
streha in izolirano podstrešje, 
urejena je bila nova fasada 
in vgrajena toplotna črpalka. 
Predhodno pa smo naredili nov vhod 
in sprejemno pisarno.

1:  Nova podoba 
Policijske postaje 
nam je zdaj v 
ponos.

2:  Zaradi takšne 
zunanje podobe 
je bila sanacija 
nujno potrebna.

3:  Nova sprejemna 
pisarna omogoča 
policistom 
boljše delovne 
razmere.

2 Energetska sanacija 
Policijske postaje Kamnik   

1

2

3



Občina Kamnik projekt

Štabna soba je opre-
mljena z novo strojno 
in programsko IT-
-opremo, s komuni-
kacijskimi naprava-
mi ter s tehničnimi 

sredstvi za izboljšanje odziva v 
primeru nesreč. Občina Kamnik 
bo pridobila  tudi načrt odziva na 
nesreče, ki je v skladu s standardi 
Svetovne zdravstvene organiza-
cije za varno delovanje vodovo-
dnih sistemov. 
 V okviru tega projekta bo vzpo-
stavljen tudi poročevalski sistem 
za spremljanje in zbiranje podat-
kov o dogodkih in nesrečah na vo-
dovodnih sistemih. Vsakdo, ki bo 
opazil kakršnokoli nepravilnost, 
bo lahko poročal o tem. Sistem bo 
omogočal tudi nadaljnjo anali-
zo in obdelavo prejetih podatkov. 
Analiza dogodkov na vodovodnih 
sistemih bo podpora pri zasno-
vi obvladovanja tveganj oskrbe s 
pitno vodo. Na podlagi zaznanih 
tveganj se bodo potem lahko obli-
kovali potrebni ukrepi.

Kako pomembni so novi doda-
tni prostori, se je pokazalo prav 
v času epidemije covid-19, saj 
občinski štab Civilne zaščite Ka-
mnik v tem negotovem času lahko 
opravlja svoje delo 
še bolj strokovno, 
učinkovito in ne-
moteno.

Občina Kamnik je sofinancirala 
prizidek h gasilskemu domu v 

Kamniku. Znotraj prizidka je nove 
prostore (oziroma novo štabno 

sobo) dobila tudi Civilna zaščita.  
Nova štabna soba je bila namreč 

izpeljana v okviru projekta MUHA 
(Obvladovanje tveganj, vezanih na 

vode, z vidika različnih dejavnosti).

3: Občina Kamnik 
je sofinancirala 

gradnjo prizidka h 
gasilskemu domu. S 

tem je Civilna zaščita 
dobila nove prostore 

(štabno sobo in 
pisarno), obenem 

pa je novo pisarno 
dobila tudi Gasilska 

zveza Kamnik.

3 Nova štabna soba za 
Civilno zaščito 

1, 2: Sodobno 
opremljena 
štabna soba bo 
omogočala lažje 
koordiniranje 
intervencij ob 
večjih nesrečah.

1

2

3



Občina Kamnik projekt

Celostno smo pre-
novili Dom kulture 
Kamnik. Zame-
njali smo dotraja-
ne scenske in luč-
ne vleke. V okviru 

energetske sanacije smo zame-
njali okna, vrata in streho, izoli-
rali podstrešje in celotno fasado 
objekta. Na strehi smo zgradili 
sončno elektrarno. Staro peč smo 
zamenjali z energetsko varčnej-
šo, s čimer bo v prihodnje poraba 
energije manjša. 
Občina je namenila sredstva 
tudi za obnovo krajevnih kul-
turnih domov Godič, Kamniška 
Bistrica, Srednja vas in Šmar-
tno v Tuhinju. Pri tem smo še 
posebej veseli vložka krajank in 
krajanov, tako njihovega pro-
stovoljnega dela pri sanaciji kot 
pri razvoju kulturnega življenja. 

Te vsebine bogatijo življenje v 
domovih in s tem v krajevnih 
skupnostih. S svojim delom tudi 
krajanke in krajani skrbite, da 
se infrastruktura ohranja in da 
kultura živi.

V letošnjem letu smo izvedli energetsko sanacijo 
Doma kulture Kamnik. Sistematično pa vlagamo 
tudi v obnovo krajevnih kulturnih domov na 
celotnem območju Občine.

1: Na streho Doma 
kulture Kamnik 
smo namestili 
sončno elektrarno, 
s čimer prispevamo 
k energetski 
samooskrbi.

2:  Investicija v nove 
lučne in scenske vlake bo 
pripomogla k lažjemu in 
varnejšemu delu zaposlenih 
Doma kulture Kamnik.

4 Naložbe v kulturne domove 
v Kamniku in na podeželju

1

2



Občina Kamnik projekt

Podjetje je bilo vr-
hunsko usposoblje-
no tudi za izdelova-
nje vžigalne vrvice 
in drugih eksplo-
zivnih sredstev. 

Kar se je z omenjenim območjem 
dogajalo po ustavitvi proizvodnje 
nekdanjega podjetja KIK Kamnik, 
sodi med žalostne zgodbe slo-
venske tranzicije. Ravno zara-
di zgodovinskega in strateškega 
pomena je Občinski svet Občine 
Kamnik odločil, da se Občina ne 
odpove lastništvu na območju 
nekdanje smodnišnice. Zato se 
je v letu 2020 začela dogovarjati 
za odkup in v letu 2021 odkupi-
la kompleks zemljišč na južnem 
delu območja nekdanje smodni-
šnice in večino cest oziroma poti 
znotraj območja, vodovod in ka-
nalizacijo ter dva industrijska šo-
tora. 

Območje smodnišnice je bilo 
nekdaj in je zdaj za Občino Kamnik 

strateško pomembno. Nekdanja 
smodnišnica je ena od znamenitosti 

Kamnika: tu so od 1852 do 2009 
izdelovali smodnik za več držav. 

2: Občina bo na območju 
nekdanje smodnišnice 
razvijala podjetništvo, 
kulturne dejavnosti, 
turizem in šport.

5Nakup nepremičnin na območju 
nekdanje smodnišnice v Kamniku

2

1: V Kreativni četrti 
Barutana že potekajo 

številni dogodki, ki 
prispevajo k oživljanju 

območja nekdanje 
smodnišnice.

Celotna površina kupljenih ze-
mljišč meri približno 44.460 kva-
dratnih metrov in približno 3.640 
kvadratnih metrov stavbnih po-
vršin. Občina je postala lastni-
ca približno 20.000 kvadratnih 
metrov cestišč, ostalo površino 
predstavljajo stavbišča, funkcio-
nalna zemljišča stavb in v manj-
šem delu zelene površine.
Z nakupom je Občina Kamnik na-

redila pomemben strateški korak, 
ki bo omogočil nadaljnji razvoj 
območja. Občina je ujela zadnji 
vlak za nakup teh zemljišč, kajti v 
nasprotnem primeru bi to obmo-
čje ostalo za vedno zaprto, zgolj 
za zasebne lastnike, s tem pa tudi 
infrastruktura. Na območju nek-
danje smodnišnice bo v prihodnje 
mogoče razvijati obrt,  podjetni-
štvo, šport, kulturo in turizem. 

1



Občina Kamnik projekt

1. Večnamenska ploščad pri 
Podružnični šoli Vranja Peč

Pri Podružnični šoli na Vranji Peči 
je Občina Kamnik septembra ure-
dila igrišče: nov asfalt, odvodnja-
vanje, ob ograji je bil postavljen 
nov koš za košarko, dodan je bil 
tudi prenosni gol in narisana po-
lja za različne igre. Površina je 
zaščitena z novo ograjo. Name-
ščena je tudi klop za počitek. Ce-
lotna investicija je stala približno 
26.000 evrov. Ploščad bo omo-
gočila izvajanje pouka športne 
vzgoje na prostem.

2. Prenovljeno igrišče pri 
Podružnični šoli Zgornji Tuhinj

V preteklih letih je Občina ce-
lostno prenovila Podružnično 
osnovno šolo Zgornji Tuhinj in 
igrišče v Zgornjem Tuhinju, le-
tos poleti pa tudi otroško igrišče. 
Urejena je bila ustrezna igralna 
podlaga iz gumijastih varovalnih 
plošč. Dokupljena so bila tri nova 
igrala, šola pa je obnovila stara 

igrala. Vrednost izvedenih del je 
znašala 12.500 evrov.
Učenci in krajani so z ureditvijo 
igrišča pridobili idealne pogoje za 
varno igro, športne in druge de-
javnosti, ki podpirajo in spodbu-
jajo zdrav način življenja, gibanje 
na prostem in druženje. 

3. Igrišče enote Kekec Vrtca Antona 
Medveda Kamnik v Stranjah

Maja je Občina Kamnik obnovila 
igrišče enote Kekec Vrtca Antona 
Medveda v Stranjah, ki je bilo v 
okviru projekta Gibanje za zdrave 
možgane nadgrajeno v možgan-
sko stimulativno igrišče. Poleg 
zemeljskih in gradbenih del je 
bila izvedena še dodatna ozeleni-
tev, postavljena pa so bila tudi tri 
nova igrala. Urejene so bile poti 
in z ograjami zaščitene stopnice. 
Postavljen je bil tudi nov peskov-
nik s priključkom za vodo. 
Investicija je znašala 66.323 evrov, 
od tega pa bo Občina iz evropskega  
iz razpisa LAS Srce Slovenije dobi-
la vrnjenih 65 odstotkov sredstev.

4. Gradnja večnamenskega 
športnega igrišča Gozd

Občina Kamnik je leta 2019 odku-
pila zemljišče ob gasilskem domu 
v vasi Gozd. Lani je bila pripra-
vljena projektna dokumentacija 
za ureditev večnamenskega špor-
tnega igrišča, ki smo ga zgradili 
letos. Investicija obsega ureditev 
večnamenskega športnega igrišča 
in parkirnih površin. Vrednost in-
vesticije znaša približno 130.000 
evrov, od tega je skoraj 23.000 
evrov prispevalo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. 
PGD Gozd pa na sosednjem ze-
mljišču gradi prizidek h gasilske-
mu domu. Na začetku oktobra je 
podjetje Elektro Ljubljana pričelo 
s pokablitvijo. Vas bo tako dobila 
nov videz, saj bodo stebri obstoje-
čega daljnovoda odstranjeni. 

6 Nova športna igrišča

1: Novo igrišče na Gozdu omogoča 
dodatne možnosti za druženje in 
povezovanje.
2: Razigrani otroci v enoti Kekec Vrtca 
Antona Medveda Kamnik

1

2

Otroško 
veselje na 
novem igrišču
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Tekališče in proga 
za skok v daljino 
sta bila dotraja-
na oziroma ima-
ta po zdajšnjih 
standardih nepri-

merno opremo. Zunanje športne 
površine so bile zgrajene pred 
petnajstimi leti. Z obnovo se bo-
sta ohranili uporabnost in vre-
dnost objekta, obenem pa bodo 
opravljene izboljšave, ki upošte-
vajo napredek tehnike.
Sanacija atletske steze in proge 
za skok v daljino je bila nujno po-
trebna, saj igrišča uporabljajo šola 
in zunanji uporabniki tudi po po-
uku. Vrednost investicije je zna-
šala  220.000 evrov, pri čemer je 
Občina 35.000 evrov pridobila od 
Fundacije za šport.

Igrišče pri Osnovni šoli Marije Vere 
je doživelo prenovo atletske steze 
in proge za skok v daljino, obnovo 

tekališča, dveh asfaltiranih ploščadi 
z zarisanimi igrišči znotraj tekališča 

in tlakovane površine z urbano 
opremo. 

Obnovljeno igrišče 
nudi tako šolarjem 
kot tudi prebivalcem 
urbanega območja 
pogoje za kakovostne 
športne aktivnosti in 
prostor za druženje.

7Sanacija atletske steze in proge za skok 
v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere
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Iverje je zajetje površinske 
vode Kamniške Bistri-
ce, katere mikrobiolo-
ška obremenitev je zelo 
nizka. Občina Kamnik si 
prizadeva, da se te obre-

menitve ne bi povečevale zaradi 
človekovih posegov v okolje.
Del vodovarstvenega območja 
neposredno ob zajetju je ogra-
jen. Zaščita obsega teraso, kjer 
je izdelana drenaža, in sega do 
struge Bistrice na zahodu do poti 
Kamnik–Kamniška Bistrica in na 
jugu do ceste, ki vodi v kamno-
lom. 
Na širšem območju so zakrase-
le kamnine, kjer se ponikla pa-
davinska voda hitro pretaka v 
izvire. To območje zajema tudi 
območje Velike Planine, kjer bo 
v prihodnje potrebna večja kon-
trola obstoječih greznic in trajen 
ter kontroliran sistem odvajanja 
odpadnih voda. Ponikla fekalna 
voda s tega območja lahko hitro 

priteče v Kamniško Bistrico. Tudi 
izlitje naftnih derivatov ali drugih 
škodljivih tekočin lahko nevarno 
ogrozi zajetje pitne vode, zato je 
cilj Občine, da zajetje ureja tudi z 
globoko vrtino, ki bo predstavlja-
la alternativni vir napajanja.  

Občina Kamnik bo na območju 
zajetja Iverje izvrtala globoke 
raziskovalne vrtine, s katerimi bodo 
določene možnosti črpanja vode in 
ustreznega zavarovanja vira pitne 
vode. Vrtine bodo zagotavljale 
dodatne količine pitne vode, kadar 
se bo zmanjšal pretok vode iz 
Kamniške Bistrice v drenažno zajetje 
Iverje. 

Za čisto pitno vodo mora-
mo skrbeti vsi! Naredili smo 

prve korake k zavarovanju 
vodnega vira Iverje.

8Globoka raziskovalna vrtina na 
Iverju za vodooskrbo Občine Kamnik
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Vgrajenih je bilo 
tudi 200 metrov 
meteorne kana-
lizacije in obno-
vljenih 200 me-
trov vodovoda s 

pripadajočimi hidranti. Ker so 
gradbena dela potekala po jav-
ni poti Žale, je bila na celotnem 
območju obnovljena tudi nosilna 
konstrukcija ceste in asfaltirano 
vozišče.

GrAdNjA KANAlIZACIjE 
IN VOdOVOdA V NASEljU 
VrhPOljE
Oktobra je Občina Kamnik izpe-
ljala javno naročilo za gradnjo ka-
nalizacije in vodovoda na območju 
lokalnih cest v naselju Vrhpolje 
pri Kamniku. Na zahodnem delu 
naselja je v lokalnih cestah pred-
videna sanacija mešanega kanali-
zacijskega sistema za padavinske 
in odpadne komunalne vode ter 
vodovoda.
Celotna dolžina kanalizacije za 
odpadne vode znaša približno 385 
metrov, dolžina meteorne kanali-
zacije 403 metre, dolžina vodovo-
da pa 410 metrov. Hkrati bodo ob-
novljeni tudi odseki lokalnih cest 
na tem območju.

V naselju Žale je bila zgrajena 
javna komunalna infrastruktura za 

odvajanje odpadnih komunalnih 
voda: 200 metrov tlačnega voda s 
črpališčem in približno 100 metrov 

gravitacijskega voda. 

9 Gradnja kanalizacije in 
obnova vodovoda

1, 2:  Tudi na težje 
dostopnih 
terenih urejamo 
komunalno 
infrastrukturo.

    3:  Ob urejanju 
kanalizacije se 
uredi tudi cestna 
infrastruktura. 
POSODOBITEV 
VODOVODA 
ZDUŠA 
Konec novembra 
je bila podpisana 
pogodba za 
posodobitev 
vodovoda na 
Zduši. Dotrajan 
vodovod na tem 
območju namreč 
ne omogoča 
primerne oskrbe 
z vodo. Hkrati z 
obnovo vodovoda 
bo zgrajen 
oporni zid in 
urejena meteorna 
kanalizacija.

3

2

1
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V sklopu investici-
je smo v okolici 
Podružnične šole 
Nevlje zgradili 
tudi javno raz-
svetljavo, opti-

ko in krožišče. Dograjeni so bili 
pločniki in zarisane označbe var-
nih šolskih poti. Preplaščena sta 
bila 1,2 kilometra ceste. 
Pri osnovnih šolah Šmartno v Tu-
hinju in Stranje smo skupaj z Di-
rekcijo RS za infrastrukturo poleg 
standardnih prometnih znakov 
namestili še novo prometno si-
gnalizacijo, urbano opremo in ar-
hitekturno oblikovane prometne 
površine. Te so namenjene umir-
janju prometa in večji prometni 
varnosti otrok. Gre za ureditev, ki 
je vizualno popolnoma drugačna, 
kot smo je sicer vajeni na šolskih 
poteh in njim namenjenih prome-

tnih površinah. S 
takšno pisano ure-
ditvijo voznice in 
voznike na prijazen način opozar-
jamo in opominjamo, da hitrost in 
način vožnje prilagodijo razmeram 
na cesti. 

PlOčNIK V VOlčjEM POtOKU
V Volčjem Potoku je bil zgrajen 
nov hodnik za pešce od prodajne-
ga centra Arboretum Volčji Potok 
do para avtobusnih postajališč v 
dolžini 495 metrov. Poleg hodnika 
za pešce so bila opravljena še na-
slednja dela: ureditev javne raz-
svetljave, odvodnjavanje, obnova 
avtobusnih postajališč ter zaris 
dveh novih prehodov za pešce. 
V sklopu ureditve površin za pe-
šce so bili urejeni tudi nadvišanje 
prehoda za pešce med avtobu-
snima postajališčema, prehod 

za pešce v bližini uvoza do pro-
dajnega centra in preplastitev. S 
hodnikom za pešce in javno raz-
svetljavo se je bistveno izboljšala 
prometna varnost najranljivejših 
udeležencev v prometu na tem 
območju.

10 Občina Kamnik ureja 
varne šolske poti 

1:  Odslej bodo otroci 
do Podružnične šole 
Nevlje hodili varneje.

2:  Pri OŠ Šmartno 
v Tuhinju imamo 
novo, modernejšo 
signalizacijo, ki je 
mnogo bolj vidna, 
kar znatno prispeva 
k večji varnosti 
vseh udeležencev v 
prometu.

3: Dobrih 300 metrov 
novega pločnika 
v Volčjem Potoku 
zagotavlja varnejšo pot.

3

2

1

Občina Kamnik namenja posebno pozornost urejanju varnih 
šolskih poti na svojem območju. Že lani smo začeli urejanje 
pri Podružnični šoli Nevlje, ki smo ga letos zaključili, del 
varnih poti pa smo skupaj z Direkcijo Republike Slovenije 
za infrastrukturo uredili v Šmartnem v Tuhinju in pri Osnovni 
šoli Stranje. Zgradili smo tudi nov pločnik v Volčjem Potoku. 
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Z Direkcijo RS za in-
frastrukturo smo 
se dogovorili za ob-
novo dveh držav-
nih cest v skupni 
dolžini preko 8 ki-

lometrov. Gre za obnovo cestišča 
kamniške obvoznice: odseka od 
križišča pri Gimnaziji in srednji 
šoli Rudolfa Maistra do križišča 
pri salonu Avto Cerar in za obnovo 
več odsekov ceste Kamnik–Loči-
ca, odseka med Šmartnim in La-
zami ter odseka preko Kozjaka ter 
preplastitev cestišča od Podhru-
ške do Srednje vasi.  

ASFAltIrANjE MAKAdAMSKIh 
jAVNIh POtI IN lOKAlNIh CESt 
Asfaltirali smo 13 odsekov ma-
kadamskih cestišč. Poleg prepla-
stitve makadamskih odsekov se 
je Občina lotila tudi preplastitve 
dotrajanih asfaltiranih odsekov. 
Preplaščenih je bilo 6 dotrajanih 
odsekov občinskih cest v skupni 
dolžini več kot 2 kilometra. Po-

Jeseni smo začeli s preplastitvijo 
ali novim asfaltiranjem preko 13 
kilometrov cest. Direkcija RS za 
infrastrukturo je preplastila 8 
kilometrov dotrajanih regionalnih 
cestišč. Cilj Občine Kamnik pa 
je preplastitev okoli 3 kilometre 
kilometre prej makadamskih cest ter 
še 2 kilometra dotrajanih asfaltiranih 
občinskih cestnih odsekov. 

11 Za večjo varnost in boljšo 
pretočnost prometa v občini

leg boljše dostopnosti in večje 
pretočnosti prometa je glavni cilj 
asfaltiranja makadamskih javnih 
poti in lokalnih cest zmanjševaje 

stroškov vzdrževanja, saj vsako 
močnejše deževje povzroči ogro-
mno škode na hribovitih predelih 
makadamskih poti.

Občina Kamnik zelo dobro sodeluje 
z državo na področju urejanja 

cestne infrastrukture, prav tako pa s 
krajevnimi skupnostmi na lokalni ravni 
z ureditvijo občinskih cest. Zavedamo 

se, da sta posodobitev in obnova 
infrastrukture prioriteti razvoja Občine.
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Občina Kamnik je 
že leta 2019 za 
382.000 evrov 
kupila prostore za 
Glasbeno šolo. Do 
tedaj je imela šola 

del prostorov nad Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slove-
nije v najemu. Odkupljenih je bilo 
489 kvadratnih metrov objekta 
na Ljubljanski cesti 1 za učilnice 
in pisarne ter 616 kvadratnih me-
trov skupnih prostorov. 
Občina Kamnik je od fizičnih oseb 
kupila tudi športno igrišče na 
Jakopičevi ulici. Za 1461 kvadra-
tnih metrov urejenega športnega 
igrišča je plačala 60.000 evrov. 

S tem je tudi formalno-
pravno zagotovljeno, da bo 
igrišče še naprej v upora-
bi krajanov tega območja. 
Poleg tega je v vasi Gozd 
občina kupila tudi zem- 
ljišče in na njem zgradila 
športno igrišče.
Lani je Občina Kamnik za 
126 tisoč evrov pridobi-
la 79-odstotni solastniški 
delež na zemljišču parcelna 
številka 1426 k. o. Suhadole. 
Tako sta Občini Kamnik in 
Komenda kot solastnici ze-
mljišča pridobili formalnopravno 
podlago, da sta skupaj sofinan-
cirali gradnjo zbirnega centra 
za ravnanje z odpadki. Gradnja 
centra je bila zaključena letos in 
predana v najem pooblaščenemu 
koncesionarju, ki za obe občini 
opravlja obvezno gospodarsko 
javno službo zbiranja komunal-
nih odpadkov.

Letos je Občina kupila prostore 
v pritličju nekdanjega kulturne-
ga doma na Duplici na Jakopiče-
vi 11.  Skupna površina kupljenih 
prostorov znaša 345 kvadratnih 
metrov – to je prostor nekdanje 
kinodvorane. Istočasno z nave-
denimi prostori so bila kuplje-
na tudi tri parkirna mesta pred 
objektom. Kupnina za vse je zna-
šala 70.000 evrov.

Občina Kamnik se odloča za nakup 
zemljišč in nepremičnin, kjer obstaja 
javni interes, da lahko za skupno 
dobro razvija oziroma opravlja javne 
dejavnosti. 

1:  Prazni prostori 
nekdanjega 
kulturnega doma 
Duplica bodo 
dobili različne 
dejavnosti.

2:  Prostori Glasbene 
šole nad prostori 
Zavoda za 
zdravstveno 
zavarovanje 
Slovenije, ki so 
bili do zdaj v 
najemu, so odslej 
v lasti Občine 
Kamnik.

12 Občina je kupovala 
zemljišča in nepremičnine

2

1
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Najprej je bila 
izvedena re-
k o n s t r u k c i j a 
peronske infra-
strukture, preu-
rejeni so bili tiri, 

zgrajena dostopna pot na peron, 
postavljeno je bilo zavetišče z nad-
strešnico, prenovljena telefonija 
in ozvočenje ter kabelske trase za 
nove signalnovarnostne naprave. 
Razsvetljava je bila zamenjana s 
sodobnimi LED-svetilkami. 
V drugi fazi ureditve postajališča 
je bilo podrto odsluženo skladi-
šče. Z nadgradnjo signalnovar-
nostne naprave so kretnice in na-
prave daljinsko vodene. Vrednost 
investicije je znašala 1,05 milijo-
na evrov, kar je v celoti financira-
lo Ministrstvo za infrastrukturo.

Nov je tudi vozni red 
vlakov. Občina Ka-
mnik je skupaj z dru-
gimi občinami Slo-
venskim železnicam 
večkrat dala pobudo, da bi vlak 
iz Kamnika v Ljubljano vozil tudi 
ob sobotah in v večernih urah. 
Slovenske železnice so tako le-
tos uvedle nove ure prihodov in 
odhodov, vlaki pa vozijo tudi ob 
sobotah. Na tej progi vozijo tudi 
novi, sodobni Stadlerjevi vlaki, ki 
so hitrejši, pohitrijo pot za dese-
tino in omogočajo prevoz koles.
Občina je vzpostavila tudi par-
kirišče po sistemu P + R (parki-
raj in se presedi). Na voljo je 45 
parkirišč za osebna vozila, od 
tega štiri mesta za invalide. Na 
parkirišču sta tudi dve polnilni 

postaji, ki omogočata istočasno 
polnjenje 4 električnih vozil. Po-
membna pridobitev je še avto-
mat za prodajo vozovnic za javni 
potniški promet. 

Na pobudo Občine Kamnik so 
Slovenske železnice in Ministrstvo 

za infrastrukturo prenovili 
postajališče Kamnik Graben. 

1:  Od letos vozi vlak v Kamnik tudi ob 
sobotah.

2:  Tudi majhni koraki prispevajo k 
trajnostni mobilnosti, na primer 
vzpostavitev vozlišča P + R 
(parkiraj in se presedi).

3:  Župan Matej Slapar skupaj z 
ministrom za infrastrukturo 
Jernejem Vrtovcem, poslanko 
državnega zbora Tadejo Šuštar in 
generalnim direktorjem Slovenskih 
železnic Dušanom Mesom

13 Prenova železniškega 
postajališča Kamnik Graben  

3

1

2
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letošnji festivalski 
dogodki so bili pri-
pravljeni tako, da 
so si jih obiskovalci 
lahko ogledali tudi 
v času, ko je vozil 

vlak. Po dveh letih je bil Kam-
fest ponovno zares mednarodno 
obarvan. Prav največja festival-
ska noviteta, ki so jo poimenovali 
Oder Pr’ Goslač, je na Glavnem 
trgu gostila najbolj pisano dru-
ščino nastopajočih. V sodelova-
nju s projektom Godalkanje, ki je 
vzporedno potekal v gostoljub-
nem Mekinjskem samostanu, se 
je v času festivala zvrstila mno-
žica nastopov izjemnih glasbeni-
kov, večinoma obarvanih z vplivi 
različnih evropskih kultur. Krea-
tivna četrt Barutana je na sever-
nem delu Kamnika poskrbela za 
urbani del Kamfesta. Sprehodili 
smo se lahko po Kamfestovskem 
art sejmu, ki se je vsak dan odvijal 
med 17. in 23. uro na ulici Glav-
nega trga, knjižnica na prostem, 
pod okriljem Knjižnice Franceta 
Balantiča Kamnik, pa je ves čas 
festivala ponujala bralni kotiček 
navdušencem knjig.

Letošnji Kamfest je 
bil organizacijsko 
zelo zahteven, saj so 
morali organizatorji 
upoštevati stroga na-
vodila in priporočila 
pristojnih institucij 
zoper širjenje okužb 
s koronavirusom. Za 
vse obiskovalce fe-
stivalskih odrov, na-
stopajoče in ekipo 
je bilo organizirano 
brezplačno hitro te-
stiranje, v prvih dneh festivala pa 
tudi cepljenje. Predvsem pa je bil 
letošnji Kamfest eden večjih slo-
venskih festivalskih dogodkov, 

ki je bil – kljub številnim ukre-
pom – izpeljan in je v naše mesto 
privabil veliko število obiskoval-
cev. Festival Kamfest je finančno 
podprla tudi Občina Kamnik.

Že 18. leto zapored smo pripravili kamniški 
poletni festival Kamfest. Obiskovalci so si lahko 
na šestih prizoriščih ogledali kar 55 dogodkov. 
Koncertom raznovrstnih glasbenih zasedb so 
organizatorji Kulturno društvo Priden možic in 
soproducenti dodali še številne druge dogodke za 
vse generacije. Obiskovalci so si lahko ogledali 
gledališče za otroke, ulično gledališče, razstave, 
inštalacije in legendarni unikatni kamfestovski 
športni dogodek, imenovan Tek s feršterkerjem na 
Mali grad.

1:  Kamnik je letos uspel 
organizirati enega 
največjih festivalov 
v državi, seveda ob 
upoštevanju vseh 
zaščitnih ukrepov.

2:  Med najbolj 
obiskanimi je otroški 
oder. Letos je na 
zaključku festivala 
otroke navduševala 
cirkuška skupina 
Čupakabra.

14V Kamniku je bil letos eden večjih 
slovenskih festivalskih dogodkov

1
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 Kamfest podpira 
lokalne kulturnike in 
jih vključuje v svoj 
program.



Občina Kamnik projekt

Februarja je bilo na podlagi terenskih ogle-
dov izvedeno javno naročilo za nujno sa-
nacijo šestih plazov, ki so ogrožali občin-
ske ceste, in sicer:
- plaz pod cesto Košiše–KIK,
- plaz nad cesto Briše–Tučna,

-  plaz pod cesto Mali Rakitovec–Veliki Rakitovec,
-  plaz pod cesto Soteska–Poreber,
- plaz pod cesto Rovt–Špitalič,
-  plaz pod cesto Motnik–Zgornji Motnik.

Uspešno pa je bila zaključena tudi sanacija plazu pod vo-
dohranom Hrib pri Kamniku, saniran je bil usad ob ob-
činski cesti Tunjice–Zadnji Vrh, Županje Njive in Vranja 
Peč. Ena večjih in zahtevnejših investicij pa je bila sana-
cija plazu pod občinsko cesto Špitalič–Dolina. 
Ker zemeljski plazovi ogrožajo tudi kmetijska in gozdna 
zemljišča v zasebni lasti, je Občina Ka-
mnik letos omogočila delno sofinan-
ciranje sanacije plazov na zasebnih 
zemljiščih v znesku do polovice stro-
škov oziroma do največ 5.000 evrov. 
Gre za ukrep, ki smo ga sicer izvajali 
že v preteklih letih, a smo letos prvič 
zagotovili višji delež sofinanciranja. 

Občina Kamnik spada med erozijsko ogrožene občine 
v državi, kjer se ob večjih in intenzivnejših padavinah 

sprožijo zemeljski plazovi. Zato občinske strokovne 
službe v sodelovanju z različnimi strokovnjaki za plazove, 

kot so projektanti, geomehaniki in geologi, že nekaj let 
sistematično odpravljajo posledice plazov. 

Zaradi obilnih padavin 
v februarju smo začeli 
s celostno sanacijo več 
plazov v Občini. S tem 

smo znatno povečali 
varnost premoženja 

ljudi in občinske cestne 
infrastrukture.

15 Uspešno smo sanirali 
zemeljske plazove in usade 
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Kamnik se inten-
zivno razvija kot 
aktivna, zelena, 
trajnostna turi-
stična destina-
cija. Namen do-

godka je bil nadgradnja turistične 
ponudbe z novimi idejami, stori-
tvami in produkti, ki bodo ustva-
rili nove atraktivne turistične 
programe in doživetja in privabili 
večdnevne goste, ter spodbuditi 
mlade za študij turističnih ved in 
večje zaposlovanje v turizmu na 
Kamniškem. 
Pri iskanju inovativnih idej za 
razvoj kamniškega turizma smo 
strnili svoje vrste Občina Kamnik, 
Zadruga KIKštarter, KIKštarter 
pospeševalnik, Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik, turi-
stično gospodarstvo in Podjetni-
ški klub Kamnik, ki je dolgoletni 
iniciator in podpornik mladih 
podjetniških idej v Kamniku. Pri 
spodbujanju inovativnih in pre-
bojnih idej za trajnostni razvoja 
turizma smo se tokrat povezali 

tudi s Strateško razvoj-
no inovacijskim par-
tnerstvom trajnostni 
turizem (SRIPT). V ne-
deljskem finalu Start-
-up vikenda je zmagala 
ekipa Festivator, sledili pa sta 
ekipi GO Climb Kamnik in Gugal-
nica.
Festivator, ki je inkubator festi-
valov, je člane komisije prepričal 
z idejo povezovanja lokalnih po-
nudnikov z rdečo nitjo v skupni 
zgodbi za dvig promocije desti-
nacije. Člani ekipe Festivator Ka-
tarina Sladoljev, Emanuela Kri-
stan in Klemen Kralj so prišli na 
dogodek individualno in so šele 

med dogodkom postali skupina, 
se povezali in zaradi svojih dol-
goletnih izkušenj sestavili močno 
zmagovalno ekipo. 

Drugi vikend v juniju je v Termah 
Snovik potekal poseben dogodek 
– vseslovenski Turistični Start-up 
vikend. Na njem se je predstavilo 
33 podjetnikov iz vse Slovenije: 
iz Kranja, z Vrhnike, iz Ljubljane, 
Domžal, Trzina, Maribora, Novega 
mesta, Mirne Peči, Žalca, Nazarij in 
seveda največ iz Kamnika – domačih 
je bilo kar 11 ekip. Cilj projekta je 
bil spodbuditi in podpreti uspešen 
začetek poslovne poti novih, 
inovativnih, podjetnih posameznikov, 
podjetij, start-upov in ekip. 

Malo gospodarstvo in de-
lovna mesta z večjo dodano 
vrednostjo so najboljša so-
cialna politika, saj prinašajo 

razvoj lokalne skupnosti. 
Občina se trudi za poslov-
no okolje, ki bo privabljalo 

nove podjetniške ideje, 
učilo mlade podjetniškega 

razmišljanja in jih zadržalo 
v naši Občini.

16Najturistična ideja na vseslovenskem 
turističnem Start-up vikendu  
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Na osnovi spre-
m e n j e n e g a 
Pravilnika o do-
deljevanju pro-
računskih sred-
stev lastnikom 

in solastnikom spomeniško za-
ščitenih objektov je Občina letos 
prosilcem sofinancirala obnove. 
Razvojna prioriteta Občine je, da 
se obnovijo  fasade  objektov, ki 
mejijo na glavni mestni  trg, saj 
tvorijo pomemben in prepozna-
ven javni prostor, nekateri objekti 
pa predstavljajo tudi pomembne 

in prepoznavne arhitekture in so 
zato tudi evidentirani v registru 
kulturne dediščine.
Arhitekt Jože Plečnik je na Ka-
mniškem zapustil bogato kultur-
no dediščino. Eno od pomemb-
nejših del je oblikovanje fasade 
in loggie na objektu Maistrova 2, 
ki na eni strani oblikuje osrednji 
mestni trg, na drugi strani in z 
drugačnim oblikovanjem pa do-
polnjuje niz fasad ob Maistrovi 
ulici. 
Obnova Plečnikove fasade je bila  
zahtevna. V začetku leta so bili 
pridobljeni kulturnovarstveni po-
goji, v začetku jeseni pa je izvaja-
lec začel z deli: najprej so resta-
vratorji izvedli sondiranja, nato 
so določili materiale in barve ter 
tehnike za obnovo fasade. Dela je 
ves čas nadzirala pristojna kon-
servatorka.
 Od pomembnih javnih objektov 
je bil letos obnovljen Stražni stolp 

na Malem gradu, kjer so bile pro-
padajoče in nevarne deske zame-
njane  s steklom. Stražni oziroma 
razgledni stolp tako ponuja nov 
prostor za razstave in priložnost 
za Kamnik – tako za domačine 
kot tudi za obiskovalce.
V interesu Občine Kamnik je, da 
se stavbe v mestnem jedru obna-
vljajo, predvsem pa, da se obno-
ve izvajajo sistematično, enotno 
in strokovno. Vse to bo obogatilo  
kvaliteto življenja prebivalcev, 
obenem pa vplivalo tudi na večjo 
turistično privlačnost Kamnika.

Občina Kamnik vsako leto nameni 
del proračunskih sredstev lastnikom 

in solastnikom spomeniško 
zaščitenih objektov za obnovo fasad, 
strešne kritine in stavbnega pohištva 

na objektih, ki so pod posebnim 
spomeniškovarstvenim režimom. 

1: Glavni trg je ogledalo 
mesta. Poleg boljšega 
počutja prebivalcev 
obnova pročelij v ožjem 
mestnem jedru privablja 
tudi turiste na ogled 
Kamnika.

2: Skozi okna 
obnovljenega Stražnega 
stolpa Malega gradu 
seže pogled na številne 
okoliške znamenitosti.

17Osvežitev mestnega jedra: obnova 
Plečnikove fasade in Stražnega stolpa

1

2
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Občina Kamnik je leta 2018 uspešno kandidirala 
na prvem pozivu LAS Srce Slovenije ter prido-
bila nepovratna sredstva Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Del sredstev  je prispeva-
la Republika Slovenija.

V okviru projekta obnove so bile v skladu s kulturnovarstve-
nimi pogoji v štirih dvoranah v pritličju obnovljene električne 
in strojne inštalacije, zamenjani tlaki in talne obloge, izvede-
no pleskanje sten in urejena nova osvetlitev. Poleg tega je bila 
opravljena temeljita sanacija velikega atrija, ki je obsegala 
izkop neustreznega materiala, polaganje novih elektroinšta-
lacijskih napeljav, izvedbo ustreznega odvodnjavanja, nove 
utrjene podlage in novega nasutja. 
Obnovljeni atrij, ki lahko sprej-
me približno 250 obiskovalcev, 
bo v poletni sezoni lahko služil 
kot izjemno prizorišče za različne 
prireditve. Vrednost preureditve 
pritličja z vsemi dodatnimi deli, 
predvsem zaradi odkritih fresk, 
in opremo prostorov je znašala 
161.500 evrov, nepovratna sred-
stva pa znašajo 97.000 evrov. 
Ob obnovi je vse leto potekal pro-
jekt ureditve muzeja klaris in ur-
šulink ter blagovne znamke Doro-
teja, ki vključuje tudi zeliščni vrt. 

Samostan Mekinje, ki je lani 
praznoval 720. obletnico 
ustanovitve, so leta 2016 
redovnice uršulinke kot zadnje 
lastnice podarile Občini Kamnik. 
Za upravljanje objekta je Občina 
Kamnik leta 2018 ustanovila Javni 
zavod Mekinjski samostan, ki se 
je letos vključil v novoustanovljeni 
Zavod za kulturo Kamnik.  

1: Za obzidjem Samostana 
Mekinje smo uredili 

zeliščni vrt, ki je namenjen 
srečevanju. Vrt je zasnovala 

zeliščarka Sabina Grošelj. 
Z njim želimo poudariti 

pomen naravnih pripravkov 
in narave za naše življenje. 
Poleg vrta sta sušilnica in 

predelovalnica, kjer se bodo 
pripravljala zelišča z lastno 
blagovno znamko Doroteja.

2, 3: Poleg protokolarnih 
dogodkov Samostan 
Mekinje ponuja tudi 
prenočišča za goste. 

18Prenova Samostana Mekinje 

3
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letos začenjamo 
graditi kolesarsko 
povezavo Kamnik–
M e n g e š – T r z i n –
Ljubljana, drugo leto 
pa bomo uredili ko-

lesarsko povezavo Kamnik–Godič. 

dO ljUbljANE
Novembra je bila podpisana po-
godba med sodelujočimi občina-
mi in izvajalcem za del kolesar-
ske povezave z Ljubljano, ki se 
bo v Občini Kamnik začela v Pod-
gorju oziroma na Duplici in se 
bo vzporedno z regionalno cesto 
nadaljevala po Mengeškem polju 
vse do krožišča v Mengšu. V Ob-
čini Mengeš bo potekala po Slo-
venski cesti do južnega krožnega 
križišča, kjer bo zavila proti za-
hodu skozi naselje Loka pri Men-
gšu in nato proti Trzinu. V Občini 
Trzin bo potekala po industrijski 
coni, nato na  semaforiziranem 
križišču prečkala Štajersko cesto 
in se priključila obstoječi dvo-
smerni kolesarski stezi. Konec 
nove steze bo v Ljubljani na kri- 
žišču Dunajske in Štajerske ceste, 
kjer pa že poteka kolesarska po-
vezava čez Črnuče.

Vrednost projekta je 2,5 milijonov 
evrov, od tega sta v Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in v 
državnem proračunu rezervirana 
približno 2 milijona evrov, preo-
stanek bodo zagotovile vključene 
občine.  

S KOlESOM dO GOdIčA
Tudi za ureditev kolesarske pove-
zave Kamnik–Godič je Občina Ka-
mnik pridobila nepovratna sred-
stva. Odobrenih je 917.000 evrov 
nepovratnih evropskih sredstev in 
183.000 evrov iz državnega prora-
čuna. Občina Kamnik bo za uredi-
tev 3.200 metrov kolesarske poti 
namenila 183.000 evrov.  
Kolesarska pot se začne v Ker-
šmančevem parku pri mostu čez 
Kamniško Bistrico, kjer se bo 
navezala na obstoječo rekrea-
cijsko pot, ki poteka skozi park. 
Nato prečka regionalno cesto 
in se naveže na lokalno cesto do 
parkirišča pred Helios Kemosti-

kom. Pred parkiriščem zavije in 
se nadaljuje proti severu ob ograji 
objekta Helios Kemostik do pr-
vega prečkanja z Mlinščico, kjer 
je previden prvi od petih mostov. 
Od tam naprej pot poteka veči-
noma po obstoječih sprehajalnih 
gozdnih poteh. Zaključek je na 
križišču z lokalno cesto Mekinje–
Godič. Na trasi je načrtovana po-
stavitev šestih postajališč. 

3: Regionalna kolesarska povezava 
od Kamnika do Ljubljane pa 

bo namenjena dnevni migraciji 
prebivalcev na delovno mesto in 

mesto šolanja v občinah Kamnik, 
Mengeš, Trzin in Ljubljana. 

Občina Kamnik vlaga tudi v infrastrukturo, ki je 
namenjena trajnostni mobilnosti. 

19Kolesarske poti v Občini Kamnik 
in kolesarska pot do Ljubljane

1: Podpis pogodbe med predstavniki 
občin in izvajalcem, ki bo s kolesarsko 

stezo povezal Kamnik in Ljubljano.

2: S kolesom kmalu tudi do Godiča,  
lahko tudi s Kamkolesom

1

2
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Prostofer, njegov no-
silec je Zavod Zlata 
mreža, je namenjen 
socialno šibkim 
starejšim občanom 
in občankam, ki ne 

vozijo sami, nimajo sorodnikov 
oziroma so oddaljeni od javnih 
prevoznih sredstev. Projekt omo-
goča lažjo dostopnost do zdrav-
niške oskrbe in javnih ustanov, 
večjo mobilnost, socialno vklju-
čenost, medsebojno povezovanje, 
medsebojno pomoč in boljšo kva-
liteto življenja v tretjem življenj-
skem obdobju. 
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, 
lahko pokliče na brezplačno šte-
vilko 080 10 10. Klicni center je na 
voljo za rezervacije prevozov vsak 
delovnik med 8. in 18. uro, rezer-
vacijo prevoza pa je potrebno na-
javiti vsaj 3 dni vnaprej. V okviru 
projekta pomoč pri prevozih nudi 
preko 10 srčnih prostovoljcev.

KAMKOlO VAS PEljE V NOVO 
SEZONO Z NOVO POStAjO IN VEč 
KOlESI
V Kamniku že tretje leto deluje 
avtomatiziran sistem koles Kam-
kolo. Letos so si lahko uporabniki 
izposojali kolesa na sedmih lo-
kacijah, saj smo vzpostavili novo 
postajo pri Zdravstvenem domu 
dr. Julija Polca. Lokacije drugih 

Občina Kamnik se je marca 
letos s Prostoferjem vključila v 

trajnostni vseslovenski prostovoljski 
projekt za mobilnost starejših. 

Projekt povezuje starejše osebe, 
ki potrebujejo prevoz, in starejše 

aktivne voznike, ki radi priskočijo na 
pomoč. 

1:  V Kamniku 
šoferji s srcem 
na poti nudijo 
brezplačne 
prevoze za 
starejše. 

2:  Električni vozili 
za čim boljše 
varovanje 
okolja

3:  Uporabniki 
Kamkolesa so 
letos dobili 
podaljšanje 
članarine za 
pol leta.

20 Skrbimo za mobilnost 
S Prostoferjem nudimo brezplačni prevoz starejšim

šestih postaj sistema Kamko-
lo pa so vsem že dobro znane: 
prva je pri nakupovalnem centru 
Supernova, druga v neposredni 
bližini pošte na Duplici, tretja na 
železniški postaji Kamnik, četrta 
v bližini Glasbene šole Kamnik, 
peta na glavni avtobusni postaji v 
Kamniku in šesta pri Domu kul-
ture Kamnik. Letošnja novost je 
tudi večje število koles, saj je bilo 
na voljo kar 40 električnih koles.

1

2
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Zbirni center Suha-
dole je objekt za 
prevzemanje od-
padkov, vključno z 
njihovim razvršča-
njem in skladišče-

njem. Zbiranje odpadkov iz go-
spodinjstev poteka v dveh novih 
pritličnih objektih, kjer je name-
ščenih 19 kovinskih kontejnerjev 
in več boksov.
Zbirni center Suhadole je sku-
pna investicija Občine Kamnik 
in Občine Komenda, ki sta se po 
razhodu leta 1999 dogovorili, da 
bosta skupaj uporabljali obsto-
ječi center v Suhadolah. Celotna 
investicija je znašala 1,16 milijo-
na evrov, od tega je Občina Ka-
mnik zagotovila 914.000 evrov. 
Z Zbirnim centrom Suhadole 
upravlja podjetje Publikus, ki je 
specializirano za gospodarjenje 
z odpadki.

Julija je zaživel nov, moderen 
center za ravnanje z odpadki v 

Suhadolah. Gradnja novega zbirnega 
centra je bila nujno potrebna tako 

zaradi zakonskih obvez kot tudi 
zaradi zagotavljanja čistejšega 

in neonesnaženega okolja. Zbirni 
center Suhadole je z novo investicijo 

skladen z vsemi razvojnimi 
strategijami in politikami na 

področju varstva okolja in ravnanja z 
odpadki. Namenjen je občankam in 

občanom občin Kamnik in Komenda, 
ki so vključeni v sistem ravnanja z 

odpadki.  

21 Moderen zbirni center za 
odpadke v Suhadolah

Kamniška gospodinjstva ste 
septembra prejela Priročnik za 
odgovorno ravnanje z odpadki. 
V njem je predstavljen sistem 

ločenega zbiranja in odvoza od-
padkov, prav tako pa načrtovane 
spremembe pri odvozu odpad-
kov v prihodnjem letu.

1:  Skupaj z Občino 
Komenda smo 
zgradili moderen 
center za ravnanje 
z odpadki.

2:  Letos smo 
izdali zloženko 
z uporabnimi 
vsebinami 
o ločevanju 
odpadkov in 
odgovornem 
obnašanju. 
Zloženko so 
prejela vsa 
gospodinjstva v 
Občini.

3:  Ločevanje 
odpadkov v 
novem centru

1
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Na 100 oseb, starih med 
0 in 14 let, živi v Občini 

106 oseb, ki so starejše 
od 65 let. To pomeni, da 

je število najstarejših višje 
od števila najmlajših. Za 
celotno Slovenijo pa je ta 
številka 133 – torej 133 
najstarejših prebivalcev 

Slovenije na 100 
najmlajših.

Med 1000 prebivalci 
Občine je bilo v letu 2019 

35 študentov.

Med osebami, starimi 
med 15 in 65 let, je 

70 odstotkov 
zaposlenih ali 

samozaposlenih. 
Povprečje v Sloveniji je 66 

odstotkov.

Med 100 prebivalci  

Občine jih ima 
54 avto, ki je v 

povprečju star 10 let.

266 km2 29953

Toliko znaša površina 
Občine Kamnik, kar jo 
uvršča na 15. mesto 

med slovenskimi 
občinami po površini.

Toliko je prebivalcev 
v Občini Kamnik (1. 

7. 2021), kar Kamnik 
uvršča na 10. mesto 

med slovenskimi 
občinami po številu 

prebivalcev.

161

prebivalcev Slovenije 
ima priimek Kamnik.  

(Vir: Statistični urad)

Število rojstev v Občini 
Kamnik

2000

300
2010

395
2020

280

Število sklenjenih 
zakonskih zvez v 
Občini Kamnik 

2010

177
2020

146

1085
Povprečna neto plača v 
Občini Kamnik v 2020

1649
Povprečna bruto plača 

v Občini Kamnik v 2020

€
Število turističnih 

nočitev v Občini Kamnik 

2000

13119
2010

35862
2019

100562
2020

68066

Število vseh obiskovalcev 
Velike Planine (z gondolo 

in peš) 
 

2019

300000
2020

230000
Vir: SURS, podatki UE Kamnik, 
podatki Velika planina, d. o. o., 

TIC Kamnik

112
prebivalcev živi na 

kvadratnem kilometru 
Občine, medtem ko je 
povprečje v državi 103. 

To pomeni, da je Kamnik 
gosteje poseljen kot 

država.

41,8
Toliko je znašala povprečna 
starost občanov Kamnika 

v 2019, medtem ko je 
povprečje v državi 43,4 leta. 
To pomeni, da je v Kamniku 

mlajše prebivalstvo kot v 
povprečju v Sloveniji.

do 30. 6. 2021

65 2021 (do 30. 9.)

59825

385 kg 
Toliko odpadkov je 

Občina zbrala leta 2019 
na prebivalca, kar je 

26 kilogramov več od 
povprečja v celotni 

Sloveniji.

2772 
Toliko podjetij je 
delovalo v Občini 

Kamnik v 2019. Skupaj 
so ustvarila 903 milijone 

evrov prihodkov.
 

16272 
Toliko osebnih 
avtomobilov je 

registriranih v Občini 
Kamnik.

1405 
Toliko otrok je v 2019 
obiskovalo 19 vrtcev v 

Občini Kamnik, to je 85 
odstotkov vseh otrok v 

Občini.

27
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rAFKO lAh, ravnatelj Osnovne šole Frana 
Albrehta Kamnik

»Za naše učence, ki se šolajo na petih lokacijah, je letos 
najpomembnejše, da smo začeli graditi matično šol-
sko stavbo Frana Albrehta. Prav tako pa je zanje po-
membna pridobitev nove večnamenske ploščadi pri 

podružnični šoli Vranja Peč in prenovljene prometne poti pri podru- 
žnični šoli Nevlje. Letošnje leto mi bo vsekakor ostalo v spominu kot 
izjemno zahtevno obdobje vodenja šole, predvsem pa selitve učencev 
na Šutno, priprava novih prostorov zaradi rušenja dela šolske stavbe 
ter podpis pogodbe in polaganje temeljnega kamna za novo šolo. Dobri 
odnosi z občinsko upravo so te projekte znatno olajšali. Zato tudi vsa-
komur, ki razmišlja, da bi se preselil v našo občino, odkrito povem naše 
odlike: imamo zeleno okolje, razmeroma dobro infrastrukturo, pred-
vsem pa dobre šole in prijazne ljudi!«

Kakšno je življenje    v Občini Kamnik?

GOrAN ZAVrŠNIK, koordinator 
kamniške kulture, vodja programskega 
odbora Festivala Kamfest

»Kamnik vidim kot sodobno občino, vodilno v some-
stju Trzin, Domžale, Mengeš; kot občino, kjer bo 
prostor za vse in vsakogar ne glede na barvo kože 
ali veroizpoved; kot občino, ki ne bo popuščala sti-

hijskemu kapitaliziranju, ki bo znala zajeti sapo in šele nato zakorakala 
naprej; kot občino, ki bo podpirala socialne programe, kulturo, aktivno 
državljanstvo in zdravo tradicijo. Zato so zame letos pomembni zlasti 
projekti, ki so povezani s kulturo, izobraževanjem, mobilnostjo in ko-
lesarjenjem. Sobotni vlak je izjemna simbolična pridobitev. Kamnik je 
sicer blizu Ljubljane, a vendarle dovolj daleč, da živimo svoje lastno ži-
vljenje, ne predmestno. Kulturni, socialni in izobraževalni programi so 
že sedaj na nivoju marsikatere na prvi pogled večje in razvitejše občine. 
Vrtcev je dovolj in zagotavljajo izbiro in raznolikost, šole so kvalitetne, 
prav tako srednja šola. Izjemni so Mladinski center Kotlovnica, ki se 
bo v naslednjih letih zaradi Kreativne četrti Barutana še bolj razvijal, 
podjetniški KiKštarter, plesna in Glasbena šola, sodobni mobilni pro-
grami, povezanost s podeželjem, naraščajoč turizem, a brez skrbi – ne 
načrtujemo novih Benetk, ko poleti ne bi mogli niti v trgovino. Ne pre-
hitro, a vztrajno smo na poti k vrhovom Kamniških planin!«
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Kakšno je življenje    v Občini Kamnik?
IrENA GAjŠEK, direktorica Javnega 
zavoda za kulturo Kamnik

»Življenje v Kamniku je zanimivo predvsem za mlade, 
ki želijo živeti v zdravem okolju in uživajo v aktivno-
stih v stiku z naravo. Lega Kamnika je namreč zelo 
zanimiva, saj je od glavnega mesta oddaljen le malo 

več kot dvajset kilometrov. Prav tako ga od glavnega letališča loči manj 
kot 20 kilometrov. Nove in urejene stanovanjske soseske za mlade nu-
dijo najvišji nivo kakovosti življenja. Urejena infrastruktura Kamnika s 
pestrim kulturnim, športnim in turističnim dogajanjem omogoča ak-
tivno življenje tako mladim družinam kot družinam s starejšimi otroki. 
Kamnik postaja mestece v malem in postaja prepoznaven kot mesto, ki 
se na slovenski ravni povzpenja k vrhovom.«

PrIMOŽ jErAS, tehnični vodja 
Doma kulture Kamnik

»Veseli me in ponosen sem, da živim v občini, ki razu-
me pomembnost vlaganj v kulturno infrastrukturo. 
Na vprašanje, kako vidim Občino Kamnik čez pet let, 
odgovorim: Citius. Altius. Fortius – Hitreje. Višje. 

Močneje. Glede na tempo razvoja in zavedanja širšega pomena kulture 
za narod me prihodnosti v naši občini ni strah. Prav nasprotno. Zato je 
občina privlačna tudi za življenje mladih družin. Kdor pozna vsa »dej-
stva« življenja v Kamniku, nima več razloga za iskanje drugih lokacij. 
Kamnik je namreč lepo majhno mesto, nastalo v srednjem veku. Pozimi 
megla pri nas izgine hitreje, poleti je tu hlad Kamniške Bistrice. Imamo 
kvalitetne osnovne šole, ki imajo zanimive obšolske dejavnosti, pa če-
tudi jih ne bi imele, tu so še taborniki, gasilci, pevska, folklorna in špor-
tna društva ... Ko otroci malce zrastejo, jih za prvim ovinkom čaka ena 
najboljših slovenskih srednjih šol, obenem pa jim vrata na stežaj odpre 
Mladinski center Kotlovnica z vsemi svojimi programi. Med vikendom 
lahko zjutraj pobegneš na Veliko planino, popoldne pa že s prijatelji uja-
meš prireditev v Domu kulture. Če imaš premalo časa za daljši izlet, hitro 
skočiš na Stari grad. Si brez avta? Kamkolo. Služba v smeri juga? Vlak.«
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UrŠA MAlI, občanka:

»Zdi se mi super, da se je letos začela urejati javna ma-
kadamska pot Špitalič–Dolina. Po vsakem dežju ali 
neurju nam je bil zelo otežen dostop do hiš. Upam, 
da bo zgrajen še kakšen vrtec, zlasti med Motnikom 

in Kamnikom. Prepričana sem, da bo Občina Kamnik dajala vedno večji 
poudarek ekološkemu turizmu in kmetijstvu, obenem pa še več vlagala 
v ureditev lokalnih poti in komunalne infrastrukture. To bo naredilo 
našo občino prijazno tako za prebivalce kot obiskovalce. Ker je obdana 
z naravo, ima veliko možnosti za rekreacijo, obenem pa je tudi zelo bli-
zu Ljubljane – vsekakor je primerna za nekoga, ki si želi bolj umirjeno 
življenje.«

SAŠO rEbOlj, direktor Zdravstvenega 
doma Kamnik

»letošnje leto mi bo vsekakor ostalo v spominu po ne-
gotovosti, kaj bo prinesel vsak naslednji mesec epi-
demije, po organiziranju novih delovišč, nepričako-
vanih hkratnih prihodih po več sto naših občanov 

naenkrat na cepilna mesta, korona sestankih, najbolj pa po povezanosti 
med sodelavci, ki jo je prinesla epidemija. Zelo sem namreč ponosen na 
moje sodelavce, s katerimi smo ves čas epidemije z veliko žrtvovanja, 
a praktično brez zapletov, izpeljali vse, kar je od nas zahtevala nova 
situacija, ob tem pa izvajali redne programe, pridobili nove ambulante 
in zdravstveno osebje. Poleg tega smo prenovili prostore, da je okolje 
za bolnike in zaposlene še lepše in bolj prijazno. Zdravje je osnova, da 
vse ostalo sploh dobi pomen. Zato se mi zdi izjemen dosežek pokritost 
vseh naših programov z zdravniki, sestrami in ostalim osebjem, kar je 
postalo prej izjema kot pravilo v sedanjih časih.
Kako sicer vidim Kamnik? V Kamniku si blizu vsega v Sloveniji in 
hkrati dovolj daleč od gneče. V nekaj minutah si lahko v hribih, z av-
tom v dobri uri na morju, s kolesom v enakem času na Gorenjskem. Ko 
ne želiš nikamor drugam, greš na sprehod v Arboretum, na kavo na 
Glavni trg, prezračit glavo na Špico ali na sonce na domači vrt, ko je v 
Ljubljani še megla. Na kratko: Zdravo okolje, čist zrak in sproščujoči 
razgledi na gore za psihično podporo ob življenjskih stresih.«
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ANjA bUrjA, zaposlena na občinski 
upravi:

»Kamnik se vidno razvija na vseh področjih. Še pose-
bej se to vidi na prenovi mestnega jedra in usmer-
janju v trajnostno mobilnost. S tem ohranjamo 
naravno okolje zeleno. Zato v prihodnosti vidim 

Občino Kamnik kot zeleno, napredno in trajnostno. Občina, ki bo varen 
pristan domačinom ter vabljiva za obiskovalce in turiste. Vsekakor pa 
je Kamnik že zdaj družinam prijazno in dostopno mesto, obenem pa 
izredno mirno in srčno ter obdano s čudovitimi naravnimi danostmi.«

MAtjAŽ jUG, predsednik zadruge 
KIKštarter

»Zelo sem ponosen, da nam je v okviru naše zadruge s 
sredstvi članov uspelo dokončno obnoviti stavbo in 
tako mladim podjetnikom ponuditi še dodatno nad-
stropje. Zahvala gre našim lokalnim podjetnikom, 

ki razumejo, da je kreativno podjetniško okolje ključnega pomena. S 
vzpostavitvijo KIKštarterja ima vsak v Kamniku možnosti dobiti pro-
stor za razvoj lastne podjetniške ideje.
Letošnje leto mi bo vsekakor ostalo v spominu po obilici dela in prila-
goditev, ki so bile potrebne, da lahko kot podjetnik ostaneš na nogah. 
V KIKštarterju smo se ne glede na epidemijo uspešno prilagodili ter 
izvajali redne programe, ki so bili nadpovprečno obiskani. V priho-
dnje pa si predvsem želim, da bomo skupaj oblikovali okolje, ki bo 
ustvarjalno, kreativno in bo ponujalo možnost razvoja vsakemu po-
samezniku. Hkrati pa se moramo zavedati, da živimo v okolju, ki ga je 
treba ohranjati in spoštovati. Naravo moramo ohranjati. Osredotočiti 
se moramo na razvoj podjetništva in gospodarstva, ki bo ponujalo vi-
soko dodano vrednost.«
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PROJEKTI OBČINE KAMNIK V 2022
Kateri projekti, ki jih bomo izvajali v Občini, bodo v prihodnjem letu ključni? Predstavljamo sedem najpomembnejših 
projektov, ki so predvideni in potrjeni v občinskem proračunu in bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja v Občini 
Kamnik. Zagotovo je najpomembnejši projekt nadaljevanje gradnje Osnovne šole Frana Albrehta, predstavljamo pa še 
ostale projekte. 

1. Gradnja 
protipoplavnih 
ukrepov od 
nakupovalnega 
središča Qlandia 
v Kamniku proti 
Domžalam 

Občina Kamnik bo skupaj z Di-
rekcijo RS za vode  v okviru ukre-
pov za izboljšanje poplavne var-
nosti Kamniške Bistrice zgradila 
nov most pri Virtusu ter uredila 
preostanek sprehajalne poti za 
pešce in kolesarje.  

2. Gradnja 
kolesarskih poti 
Kamnik–Ljubljana, 
Kamnik–Godič ter 
Kamnik–Vransko 

Občina bo skupaj z Direkcijo RS za 
Infrastrukturo oziroma Ministr-
stvom za infrastrukturo s sredstvi 
iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj zgradila regionalno kole-
sarsko povezavo Kamnik–Men-
geš–Trzin–Ljubljana. Kolesarska 
povezava predstavlja priložnost 
za spremembo vsakodnevnih po-
tovalnih navad, tako za dnevne 

migracije kot tudi za varno rekrea-
cijo. V naslednjem letu načrtujemo 
gradnjo kolesarske povezave Ka-
mnik–Godič, pripravljamo pa tudi 
dokumentacijo za kolesarsko po-
vezavo od Kamnika do Vranskega.

3.  Postavitev 
kipa mamuta

V proračunu so predvidena sred-
stva za ureditev površin med 
glavno avtobusno postajo in Ka-
mniško Bistrico ter umestitev in 
postavitev kipa mamuta v pro-
stor. Kip simbolizira, da se je ne-
koč – pred približno 15.000 do 
20.000 leti – na območju Občine 

Leta 1938 so delavci med delom pri 
potoku Nevljica naleteli na kosti 

popolnoma ohranjenega mamuta, 
ki se je pred približno 20.000 leti 

sprehajal po Kamniku. Prihodnje leto 
nameravamo kip mamuta umestiti 
v prostor in ga postaviti na ogled 

domačinom in obiskovalcem.
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Kamnik sprehajal mamut. Nje-
gova replika iz umetne smole je 
glavni eksponat v Prirodoslov-
nem muzeju Slovenije, kar kaže 
na pomembnost najdbe.

4. Obnova 
športnih površin 
Prihodnje leto načrtujemo zače-
tek celotne ureditve športnega 
parka Virtus. V okviru tega pro-
jekta bo izgrajeno nogometno 
igrišče z umetno travo. 
Načrtovana je celovita prenova 
športnega igrišča Vrhpolje. 
Pridobivamo pa tudi vso potreb-
no dokumentacijo za gradnjo 
»pumptrack« poligona.

5. Garažna hiša 
pri Zdravstvenem 
domu
Občina pridobiva potrebno do-
kumentacijo za umestitev gara-
žne hiše v prostor. Parkirišče pri 
Zdravstvenem domu Kamnik in 
Šolskem centru Rudolfa Maistra 
Kamnik je v prihodnosti nujno 
potrebno širitve. Vodilna zamisel 
je gradnja garažne hiše. Omenjeni 
parkirišči sta namreč prezasedeni. 

6. Urejanje 
novih poti, parkov 
in širitev sistema 
Kamkolo

Ob večstanovanjskih soseskah bo 
Občina v prihodnje urejala spre-
hajalne poti ter parke. 
V sklopu projekta LAS načrtuje-
mo širjenje storitve Kamkolo. Gre 
za projektno sodelovanje lokalnih 
skupin LAS z območja celotne Slo-
venije, v okviru katerega bo vzpo-
stavljen kompatibilen sistem iz-
posoje koles. Občina Kamnik bo v 
sklopu tega projekta uredila novo 
postajo Kamkolo. 

7. Obnova 
infrastrukture
Cestna infrastruktura: sanacija 
petih asfaltnih odsekov in asfal-
tiranje 19 makadamskih odsekov

Gradnja kanalizacijskega omrež-
ja med Stahovico in Črno pri 
Kamniku
V proračunu so sredstva, name-
njena za gradnjo kanalizacije za 
odpadne vode med naseljema 
Stahovica in Črna pri Kamniku 
hkrati z obnovo regionalne ceste, 
ki jo bo financiralo Ministrstvo 
za infrastrukturo. Predvidena 
je gradnja kanalizacijske infra-
strukture v dolžini 1,6 kilometra.

Obnova komunalne infrastruk-
ture na Vrhpolju pri Kamniku
Na Vrhpolju pri Kamniku bomo 
dogradili in obnovili kanalizacij-
sko omrežje. Dokončana bo pred-
vsem obnova kanalizacije.

Obnova vodovodnega omrežja 
v naseljih Zduša in Vrhpolje pri 
Kamniku ter na Molkovi ulici 

Posodobitev gozdne infrastruk-
ture.
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Zahvala župana za pomoč 
v spopadu z virusom 

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani, 
lansko in letošnje 
leto je bilo močno 
zaznamovano z ne-
varnostmi širjenja 

nalezljive bolezni covid-19. V tem 
času smo z Občinskim štabom Ci-
vilne zaščite delali vse, kar je bilo 
potrebno, za ohranitev zdravja 
vseh nas. 

Naj se na tem mestu najprej za-
hvalim vsem tistim nepogrešlji-
vim in srčnim ljudem, ki delate 
v zdravstvu, šolstvu, policiji, ci-
vilni zaščiti, gasilstvu ter v vseh 
službah zaščite in reševanja; 
sektorju energetike, prometa, 
prehrane, preskrbe s pitno vodo, 
financ, varovanja okolja ter in-
formacijsko-komunikacijskih 
omrežij in sistemov. Tudi čistilke 
in čistilci, smetarji, peki, trgov-
ke in trgovci ter prostovoljci ste 
delali ves čas ne glede na stanje 
in resnost situacije, ki smo jima 
bili priča. 

Vi ste bili in ste pravi borci in hva-
ležen sem, da vas imamo! 

Nalogam smo skupaj z Občin-
skim štabom Civilne zaščite kos 
tudi zaradi uspešnega in tvorne-
ga sodelovanja med vsemi orga-
nizacijami, ki delujejo v okviru 
Občinskega štaba Civilne zaščite, 
ne nazadnje pa tudi zaradi odgo-

vornosti vseh ravnateljev javnih 
zavodov in drugih ustanov v ob-
čini. 

A tudi vi, spoštovane občanke, 
spoštovani občani, ste dosledno 
upoštevali navodila in želim si, da 
bi bilo tako tudi v prihodnje, saj 
virus še vedno ostaja med nami. 

V časih, ko nas obkrožajo pred-
vsem novice, povezane z obole-
limi za covid-19, so se številni 
odločili, da bodo sodelovali tudi z 
bolj spodbudnimi in pozitivnimi 
zgodbami. Že ob samem začetku 
so se nam na lastno pobudo pri-
družili prostovoljci Študentskega 
kluba Kamnik, ki so dokazali, da 
jim solidarnost ni tuja. Mnogi do-
natorji so pokazali, da jim je mar 
za zdravje v naši lokalni skupno-
sti, saj so gledali s srcem in videli 
tiste, ki so potrebovali pomoč ter 
spodbudno in lepo besedo. 

Aktivno so se v pomoč in reševa-
nje težav ranljivih skupin vključili 
v Območnem združenju Rdečega 
križa Kamnik, Karitasu Kamnik 
in Centru za socialno delo Osre-
dnja Slovenija – Vzhod, enota 
Kamnik. Najbolj ranljivi skupini 
naše družbe – otrokom in njiho-
vim socialno ogroženim druži-
nam – je pomoč z brezplačnimi 
obroki ponudil kamniški gostinec 
Primož Repnik, kasneje pa je za te 
otroke pripravljala obroke kuhi-

nja Gimnazije in srednje šole Ru-
dolfa Maistra Kamnik. 

Iskrena zahvala tudi dobaviteljem 
mask in zaščitne opreme, saj smo 
v časih, ko je bilo na trgu težko 
dobiti zaščitno opremo, ko je šlo 
za življenje ali smrt, vendarle do-
bili prepotrebno opremo za ključ-
ne službe zaščite in reševanja, ki 
so v kritičnih časih ne glede na 
resnost situacije delale dan in 
noč. Med njimi moram izpostaviti 
predvsem podjetje Svilanit Svila, 
ki je Občinskemu štabu Civilne 
zaščite Kamnik doniralo 10.000 
zaščitnih mask. 

Na pomoč so priskočile tudi sve-
tniške skupine Občinskega sveta 
Občine Kamnik, v reševanje in nu-
denje pomoči pa so se vključile šte-
vilne krajevne skupnosti, prosto-
voljna gasilska društva, podjetja in 
posamezniki, ki so naredili vse, da 
bi ohranjali zdravje vas, občank in 
občanov Občine Kamnik. 

Velika hvala slehernemu obča-
nu in organizaciji, da smo lahko 
skupaj premagovali ovire in jih 
premagujemo tudi zdaj, ko nas 
še vedno spremlja drugačen na-
čin našega življenja. Bodimo str-
pni drug do drugega in ostanimo 
zdravi. 

Hvala vam za vso vašo pomoč!
 Vaš župan Matej Slapar 

Dokazali smo, da skupaj zmoremo.  
Hvala vsem za pomoč!
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Veselo v Kamnik
december bo v Kamniku poln dogajanja, zato vas vabimo, da se nam pridružite na številnih priredi-

tvah, kjer se bo našlo nekaj za vsakogar. Vabljeni ste, da se sprehodite po Šutni, najlepši ulici v mestu, in 
okusite bogato kamniško kulinariko, poleg tega pa vas vabimo k nakupu tradicionalnih izdelkov znane 

kamniške obrti, med drugim majolik, ki jih še danes izdelujejo prav na Šutni.

DECEMBRSKI SEJEM: 
Vsak vikend med 16. 
in 21. uro na Glavnem 
trgu poteka praznična 
prodaja daril.

27. 12. MIMOHOD 
DEDKA MRAZA, BO-
ŽIČKA IN MIKLAVŽA 
NA KAMIONU

SREDA, 15. DECEMBER, OB 18.00, 
VELIKA DVORANA DOMA KULTURE 
KAMNIK: GLASBENA ŠOLA KAMNIK: 
BOŽIČNI KONCERT SOLISTOV IN 
KOMORNIH SKUPIN, KONCERT. Vstop 
prost! Obvezen prevzem brezplačnih 
vstopnic. 

SREDA, 22. DECEMBER, IN 
ČETRTEK, 23. DECEMBER, OB 
20.00, VELIKA DVORANA DOMA 
KULTURE KAMNIK: SIMFONIČNI 
ORKESTER DOMŽALE – KAMNIK: 
JUBILEJNI NOVOLETNI KONCERT 
OB 50-LETNICI DELOVANJA 

Glede na epidemiološko stanje v dr-
žavi določene dogodke organizator 

lahko datumsko in vsebinsko prilagodi 
ali odpove. Vse morebitne spremembe 
bodo objavljene na spletni strani www.

trgovski-center-kamnik.si, na Facebook 
profilu Kamnik – tisočletje dobrih kupčij 

in www.visitkamnik.si.

DOGODKI 
V MESTU 
DRSALIŠČE NA PRO-
STEM: Tokrat je na 
Glavnem trgu pred 
turistično pisarno do 
15. 1. 2022.

17. 12. ULIČNA 
PREDSTAVA: OGNJENI 
SPEKTAKEL (ČUPAKA-
BRA – ŽONGLERSKA 
SKUPINA) IZ ISKRE 
PLAMEN, IZ PLAMENA 
STRAST 

GLASBENI 
DOGODKI
Z veseljem vas vabimo 
tudi k odštevanju 
zaključka letošnjega 
leta in na praznične 
glasbene dogodke, 
ki se bodo odvijali 
v središču mesta, 
če bodo razmere to 
dopuščale.

12. 12. POHOD Z 
BAKLAMI IN OBISK 
BOŽIČKA IN DED-
KA MRAZA: Pohod z 
baklami od Maleševe 
galerije na Glavnem 
trgu do Samostana 
Mekinje, kjer vas bosta 
obiskala Božiček (ne-
delja, 12. december) in 
Dedek Mraz (nedelja, 
19. december). Zbere-
mo se ob 16. uri pred 
vhodom v Maleševo 
galerijo. Udeležba je 
brezplačna, obvezne 
pa so prijave na info@
samostanmekinje.si.

PETEK, 10. DECEMBER, OB 20.00, VELIKA DVO-
RANA DOMA KULTURE KAMNIK: NEŽA BLAŽIČ V 
KOPRODUKCIJI S KUD OKSIMORON: RITUAL: IZ GLA-
SINE – PREMIERA, VOKALNO-GIBALNA PREDSTAVA 
SOBOTA, 11. DECEMBER, OB 20.00, VELIKA 
DVORANA DOMA KULTURE KAMNIK: NEŽA BLA-
ŽIČ V KOPRODUKCIJI S KUD OKSIMORON: RITUAL: 
IZ GLASINE – PONOVITEV, VOKALNO-GIBALNA 
PREDSTAVA 

DOM 
KULTURE 
KAMNIK 

TOREK, 14. DECEMBER, OB 17.00, VE-
LIKA DVORANA DOMA KULTURE KA-
MNIK: DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH 
LJUBLJANA: REPA VELIKANKA, OTROŠKA 
PREDSTAVA V SLOVENSKEM ZNAKOVNEM 
JEZIKU. Vstop prost! Obvezen prevzem 
brezplačnih vstopnic. 

SOBOTA, 18. DECEMBER, OB 19.00, VELIKA DVO-
RANA DOMA KULTURE KAMNIK: MESTNA GODBA 
KAMNIK: NA ROBU (NE)ZNANEGA, KONCERT 
TOREK, 21. DECEMBER, OB 18.00, VELIKA DVO-
RANA DOMA KULTURE KAMNIK: GLASBENA ŠOLA 
KAMNIK: BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PEVSKE-
GA ZBORA, ORKESTROV IN BALETA. Spletni prenos 
preko družbenih omrežij Doma kulture Kamnik.

NEDELJA, 26. DECEMBER, OB 19.00, 
VELIKA DVORANA DOMA KULTURE 
KAMNIK: DRUŠTVO DEMOS IN OBČINA 
KAMNIK: PROSLAVA OB DNEVU SAMO-
STOJNOSTI IN ENOTNOSTI, PROSLAVA. 
Vstop prost! Obvezen prevzem brezplačnih 
vstopnic. Število sedežev je omejeno. 

ORGANIZATOR SI 
PRIDRŽUJE PRAVICO 

DO SPREMEMBE 
PROGRAMA IN 

IZVEDBO PRIREDITEV, 
SKLADNO S TAKRAT 

VELJAVNIMI 
UKREPI PRISTOJNIH 

INSTITUCIJ.


