
USTNA VPRAŠANJA IN POBUDE NA 26. SEJI OBČINSKEGA SVETA: 

 

Igor ŽAVBI – svetniška skupina Gibanja Svoboda: 

Koliko sredstev je bilo v mandatu 2018 – 2022 porabljenih za kilometrine za zaposlene v 
občinski upravi in koliko za občinske funkcionarje?  

Koliko sredstev je bilo v mandatu 2018 – 2022 porabljenih za reprezentanco in za kakšne 
priložnosti je šlo pri večjih zneskih. 

Prosim da mi odgovore na obe vprašanji pripravite razdeljeno za vsako leto posebej. 

Odgovor sta pripravila dr. Franc HRIBERNIK, podsekretar – za kadrovske in splošne 
zadeve, ter Lea LOGAR, strokovna sodelavka VII/2 (II): 

Poraba sredstev za povračilo stroškov opravljenih službenih poti z lastnim vozilom 
(izplačilo kilometrine) 

Na zastavljeno vprašanje g. Igorja Žavbija, člana OS, velja uvodoma pojasniti, da se za 
izvedbo službenih poti praviloma uporabljajo službena vozila delodajalca, kar velja tako za 
funkcionarje kot zaposlene v občinski upravi. Tudi sicer smo pri načrtovanju službenih poti 
dolžni postopati tako, da se s čim manjšimi stroški dosežejo zastavljeni cilji. V primeru, ko ni 
na razpolago službenega vozila oziroma ko je le-to bolj ekonomično, se lahko izjemoma odredi 
uporaba tudi lastnega vozila, za kar se po veljavnih predpisih izplača kilometrina – to je 30 % 
vrednosti cene 1 litra neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina. 

Glede na vsebino vprašanja smo podatke o porabi sredstev za navedeni namen pripravili v 
preglednici, in sicer ločeno za funkcionarje in ločeno za zaposlene v občinski upravi. Podatki 
so nadalje razdelani po posameznih letih za zadnje mandatno obdobje s pričetkom 
20. 12. 2018. Ob tem velja opozoriti, da so poleg obračunane kilometrine v navedenih zneskih 
sočasno zajeti tudi stroški parkirnin in morebitni drugi stroški.  

Preglednica: Poraba sredstev za izplačilo kilometrine ob uporabi lastnega vozila za službene 
poti – za funkcionarje in javne uslužbence, zaposlene v Občini Kamnik, v mandatnem obdobju 
2018–2022 

LETO 
izplačilo 

kilometrine – 
funkcionarji (€) 

izplačilo 
kilometrine – javni 
uslužbenci (€) * 

SKUPAJ (€) povprečno na 
zaposlenega (€) ** 

2018 0 0 0   
2019 0 1.663,14 1.663,14 30,24 
2020 0 334,87 334,87 6,09 
2021 0 111,37 111,37 2,02 
2022 0 235,83 235,83 4,29 
SKUPAJ 
2018–2022 (€) 0 2.345,21 2.345,21 42,64 

Opombe:  

Podatki zajemajo obdobje od 20. 12. 2018 do 13. 10. 2022. 

* V zneskih je zajeto tudi povračilo stroškov parkirnin in morebitni drugi stroški, povezani z 
uporabo lastnega vozila za izvedbo službenih poti. 



** Pri izračunu je upoštevano 55 zaposlenih. 

Če povzamemo: iz predstavljenih podatkov je razvidno, da v tekočem mandatnem obdobju 
funkcionarjem Občine Kamnik ni bila izplačana kilometrina. Ob upoštevanju števila zaposlenih 
v občinski upravi je nadalje mogoče zaključiti, da gre za majhne zneske. Razlog občutno 
zmanjšanega obsega sredstev za izplačilo kilometrin za opravljene službene poti z lastnim 
vozilom od leta 2020 dalje pa je neposredno povezan s specifičnim načinom opravljanja nalog 
zaradi epidemije bolezni COVID-19. 

Poraba sredstev za reprezentanco 

V letu 2018 (december) je Občina Kamnik za postavko reprezentance porabila 4.765,31 evra, 
od tega Občina Kamnik 3.730,50 evra in krajevne skupnosti 1.034,81 evra. Večja zneska sta 
bila naslednja, in sicer 1.160 evrov slike za protokolarne namene, 1.100 evrov pogostitev na 
slovesnosti ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra.  

V letu 2019 je Občina Kamnik za postavko reprezentance porabila 43.240,87 evra, od tega 
Občina Kamnik 32.947,25 evra in krajevne skupnosti 10.293,62 evra. Večji zneski so bili 
naslednji, in sicer 2.490,60 evra pogostitev ob prednovoletnem srečanju, 1.200 evrov 
pogostitev na slovesnosti ob občinskem prazniku, 1.486 evrov pogostitev na srečanju 
slavnostnega odprtja Mednarodne filatelistične razstave Alpe-Jadran Slovenija 2019, 2.004,80 
evra pogostitev na slovesnosti ob državnem prazniku, dnevu državnosti, 1.340 evrov 
nastanitev gostov iz pobratenih občin (Trofaiach, Andechs in Budva) ob izvedbi prireditve 
Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, 2.252,32 evra pogostitev gostov iz pobratenih 
občin (Trofaiach, Andechs in Budva) ob izvedbi prireditve Dnevov narodnih noš in oblačilne 
dediščine in praznovanja okroglega jubileja pobratenja (20. obletnica partnerstva z Občino 
Trofaiach in 15. obletnica partnerstva z Občino Andechs), 1.332,82 evra pogostitev 
udeležencev na prireditvi Srečanja krajanov KS Zaprice (reprezentanca Krajevne skupnosti 
Zaprice), 4.000 evrov priložnostna darila za partnerje Občine ob novem letu, 1.150 evrov 
pogostitev na slovesnosti ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, 1.085,36 evra 
publikacije turistični vodniki Z vami bom na rajžo šel.  

V letu 2020 je Občina Kamnik za postavko reprezentance porabila 22.105,95 evra, od tega 
Občina Kamnik 19.075,45 evra in krajevne skupnosti 3.030,50 evra. Večji zneski so bili 
naslednji, in sicer 2.756,69 evra pogostitev ob prednovoletnem srečanju, 1.200 evrov 
pogostitev na slovesnosti ob državnem prazniku, dnevu državnosti, 5.716,90 evra priložnostna 
darila za partnerje Občine ob novem letu (del zneska predstavlja strošek nakupa tovrstnih 
artiklov za leto 2019), 1.050 evrov knjige Modra vrtnica.  

V letu 2021 je Občina Kamnik za postavko reprezentance porabila 19.626,30 evra, od tega 
Občina Kamnik 19.067,80 evra in krajevne skupnosti 558,50 evra. Večji zneski so bili naslednji, 
in sicer, 1.400 evrov pogostitev na slovesnosti ob državnem prazniku, dnevu državnosti, 
9.629,58 evra priložnostna darila za partnerje Občine ob novem letu (del zneska predstavlja 
strošek nakupa tovrstnih artiklov za leto 2020), 1.046,15 evra vrečke z logotipom Občine 
Kamnik.  

Do oktobra 2022 je Občina Kamnik za postavko reprezentance porabila 17.198,94 evra, od 
tega Občina Kamnik 16.064,79 evra in 1.134,15 evra krajevne skupnosti. Večji zneski so bili 
naslednji, in sicer 1.204,07 evra prehrana in čiščenje po uporabi prostorov v mekinjskem 
samostanu za nogometaše Bosne in Hrvaške, sodelujoče na dobrodelnem Maistrovem turnirju 
ob občinskem prazniku, 1.500 evrov pogostitev na slovesnosti ob občinskem prazniku, 
1.203,80 evra pogostitev ob podeljevanju Murkovih nagrad, priznanj in listin, 1.390 evrov 
pogostitev odbojkaric Calcit Volleyballa ob osvojenem nazivu državnih prvakinj, 3.060 evrov 
pogostitev na slovesnosti ob državnem prazniku, dnevu državnosti in pogostitev ob zaključku 
Dirke po Sloveniji na Veliki planini. 



Aleksander URŠIČ – svetniška skupina LSU: 

Občina Kamnik ima široko razpredeno mrežo financiranja prireditev in projektov, naše mnenje 
je, da s tem organizatorje postavljamo v neenakovreden položaj, saj bodo ob takšnem trendu 
postavljeni pred dilemo. Ali svojo prireditev prijaviti na razpis za športne oziroma kulturne 
prireditve, ali pa so mogoče boljša izbira tako imenovani županov razpis, ki se financira iz 
proračunske postavke 1330 – Sofinanciranje prireditev in projektov oziroma trkati na prava 
vrata in se povzpeti pod okrilje največje proračunska postavke 4755 – Zavod za turizem in 
šport Kamnik – prireditve. Po podatkih zaključnega računa za leto 2021 je bila lani realizacija 
93.000€ prilagojena epidemiološkim razmeram. 

Izpeljane so bile naslednje večje prireditve: Starodobniki, Kul petki, 50. Dnevi narodnih noš, 
kolesarska dirka, Velika nagrada Slovenije, kolesarska dirka Maraton Alpe, Pohod ob reki, ki 
povezuje in Križnikov festival. V porabo sredstev je vključen tudi del stroškov za izvedbo 
decembrskih prireditev (pretežno za postavitev in obratovanje drsališča).  

Iz poročila o izvrševanju proračuna je razvidno, da so bile v prvi polovici leta sofinancirane in 
izvedene naslednje prireditve oziroma aktivnosti: drsališče, decembrske prireditve, Pohod ob 
reki ki povezuje, Križnikov festival, Starodobniki, dirka Alpe Scott in kolesarska Dirka po 
Sloveniji. V prvem polletju je bila realizacija 140.406 € oziroma 46,8 % načrtovanih sredstev.  

Zanima nas realizacija na proračunskih postavkah 1330 in 4755, ter seznam vseh prireditev 
financiranih s teh dveh postavk z zneski na dan 14.10.2022? 

Odgovor sta pripravila Luka SVETEC, v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik, 
ter Katarina VEGEL, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti:  

PP 4755 – Zavod za turizem in šport Kamnik – prireditve 

Na dan 14. 10. 2022 je bila realizacija postavke 4755 79 %. Pri tem je potrebno poudariti, da 
bo Zavod za turizem in šport Kamnik za pokritje stroškov 50. Dnevov narodnih noš in oblačilne 
dediščine Občini Kamnik izdal en zahtevek v višini preostalih sredstev na postavki, s čimer 
bomo postavko v celoti realizirali.  

V spodnji tabeli vam posredujemo porabo za prireditve po stroškovnih nosilcih, pri čemer smo 
natančneje definirali porabo stroškovnega nosilca 509 (ostale prireditve). 

 

Prireditev 4755 višina sredstev
decembrsko dogajanje in drsališče 136.226,49
ostale prireditve 71.769,59
Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine 64.996,03
Kulinarični festival 16.864,64
Starodobniki 5.707,46
Maraton Alpe 4.435,79



 

PP 1330 – sofinanciranje prireditev in projektov 

Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju prireditev in projektov se javni razpis za sofinanciranje 
različnih prireditev in projektov objavlja dvakrat letno. Na prvi javni razpis je prispelo 11 vlog, 
ki so navedene v nadaljevanju, skupaj z navedbo projekta oziroma prireditve ter višino 
sofinanciranja: 

1. Športno društvo Tuhinj, Zgornji Tuhinj 45, Laze v Tuhinju – za projekt Obnova strehe 
na pohodniški destinaciji do sv. Vida : 457,20 evra, 

2. Društvo Šola zdravja, Slamnikarska 18, Domžale – za projekt 10-letnica podružnice 
Podgorje: 381 evrov, 

3. Gasilska zveza Kamnik, Livarska ulica 1, Kamnik – za prireditev Regijsko tekmovanje 
za starejše gasilce in gasilke: 381 evrov, 

4. Krajevna skupnost Tuhinj, Laze 29, Laze v Tuhinju – za projekt Obnova opornega zidu 
na pokopališču Zgornji Tuhinj ter popravilo oziroma obnovo fasade na mrliški vežici 
Zgornji Tuhinj: 2.000 evrov, 

5. Prostovoljno gasilsko društvo Zgornji Tuhinj, Zgornji Tuhinj 48, Laze v Tuhinju – za 
prireditev ob 110-letnici društva: 1.000 evrov, 

6. TD Tuhinjska dolina, Snovik 7, Laze – za projekt Promocija Tuhinjske doline: 2.000 
evrov, 

7. Smučarsko društvo Črna pri Kamniku, Krivčevo 2, Stahovica – za projekt izvedba 
smučarskega tečaja s tekmovanjem: 2.000 evrov, 

8. Turistično društvo Kamnk, Zgornje Palovče 5, Kamnik – za projekt Krasitev bazilike sv. 
Petra v Vatikanu (Velika noč 2022): 601,98 evra, 

9. ŠKD Mekinje, Cankarjeva cesta 37, Kamnik – za projekt Obnova nadstreška ter 
inventarja v dvorani ŠKD Mekinje: 1.000 evrov, 

10. Filatelistično društvo Ivan Vavpotič Kamnik, Cesta treh talcev 22 c, Kamnik – za projekt 
Razstava znamk – 50 let DNN: 342,90 evra, 

11. Društvo regionalnih turističnih vodnikov Slovenije, Cesta v Mestni log 58 g, Ljubljana – 
za projekt Spletni vodeni ogledi znamenitosti Kamnika kot promocija Kamnik in kot 
aktivno preživljanje starosti v DSO Kamnik: 335,28 evra. 

Na drugi javni razpis je prispelo 7 vlog, ki so navedene v nadaljevanju, skupaj z navedbo 
projekta oziroma prireditve ter višino sofinanciranja: 

1. Športno društvo Menina Planina, Okrog pri Motniku 9 a, Laze v Tuhinju – za prireditev 
Tek na Bibo Planino:  486,85 evrov, 

2. Smučarsko društvo Črna pri Kamniku, Krivčevo 2, Stahovica – za projekt Izvedba 
smučarskega tekmovanja v veleslalomu: 2.000 evrov, 

3. Turistično društvo Kamnk, Zgornje Palovče 5, Kamnik – za projekt krasitev bazilike sv. 
Petra v Vatikanu (Božič 2022): 834,60 evra, 

 

Razdelitev ostalih prireditev (SN 509) višina sredstev
Plečnikov dan 267,55
Pohod ob reki, ki povezuje 3.500,00
Križnikov festival 1.000,00
Velika nagrada Gorenjske 5.000,00
Dirka po Sloveniji 54.900,00
storitve vezane na Dirko po Sloveniji 1.424,05
Velika nagrada Kamnika 5.000,00
Kino na prostem (varovanje) 175,19
kilometrina+dnevnice+gorivo (ostale prireditve) 502,80



4. Lokostrelski klub Kamnik, Cankarjeva cesta 26, Kamnik – za prireditev Veronikin pokal 
2022: 1.182,35 evra, 

5. Ir image d.o.o., Medvedova ulica 25, Kamnik – za projekt 10. dobrodelni pohod Modrih 
novic na Sv. Primož: 3.200 evrov, 

6. Dajzijev d.o.o., Študljanska cesta 74, Domžale – za organizacijo koncertov, veselice, 
prireditev, predstavitev mladih glasbenikov: 2.100 evrov, 

7. ŠKD Sela, Sela 5 a, Kamnik – za projekt Od lipe do lipe: 695,50 evrov.  

Realizacija proračunske postavke 1330 – sofinanciranje prireditev in projektov na dan 
14. 10. 2022 je 2.601,98 evra. Poročila za že izveden projekt oziroma prireditev sta oddala 
Smučarsko društvo Črna pri Kamniku in Turistično društvo Kamnk. 

 

Edis RUJOVIĆ – svetniška skupina LDP:  

Že v prejšnjem mandate sem podal pobudo za odkup območja praktično v samem mestnem 
jedru in sicer Meso Kamnik. V tem mandatu je prišlo do posluha omenjene pobude, za kar na 
tem mestu vsem deležnikom in občinski upravi izrekam zahvalo ter čestitke. V takratni pobudi 
sem navedel, da bi z nakupom lahko dosegli tako željeni cilj celotne kamniške politike. Gre za 
revitalizacijo ali oživitev mestnega jedra, zato sem kot rešitev predlagal, da naj se po vzoru 
osalih mest, katera imajo danost, da reka teče ob neposredni bližini mestnega središča, odpre 
mestu. Tako je po posvetu z ostalimi deležniki v mestnem jedru, omenjena površina najbolj 
primerna za večnamenskega parka, s čimer bi zasledovali prve korake oživitve starega 
mestnega jedra. 

Zato občinsko upravo sprašujem, kako načrtuje omenjeno območje urediti? 

Kdaj lahko pričakujemo začetek aktivnosti na t.i. območju Meso Kamnik? 

Odgovor so pripravili Maja SUŠNIK, podsekretarka – vodja Oddelka za premoženjsko-
pravne in splošne zadeve, Katarina VEGEL, višja svetovalka za področje družbenih 
dejavnosti, in Bogdan POGAČAR, podžupan: 

Kot navajate je Občina Kamnik pred časom kupila nepremičnine, na katerih so se nahajali 
prostori podjetja Meso Kamnik, in sicer zemljišča s parc. št. 161/2, 161/5 in 161/6 k.o. Kamnik. 
Hkrati sta se kupec in prodajalec s prodajno pogodbo dogovorila za najem poslovnega 
prostora v izmeri 55 m2, ki se nahaja v pritličju objekta, stoječega na zemljišču parc. št. 161/2 
k.o. Kamnik. To je bil tudi pogoj prodajalca za prodajo, pri čemer se je zagotovilo, da prodajalna 
mesa in mesnih izdelkov začasno ostane na tej konkretni lokaciji. 

Občinska uprava je po izpeljavi pravnega posla nakupa zemljiškega kompleksa ˝Meso 
Kamnik˝ pristopila k iskanju rešitev, ki bi najbolj funkcionalno zapolnila predmetno območje. 
Stavbe in pripadajoča zemljišča se namreč nahajajo na samem vhodu v mesto Kamnik, s svojo 
lego ob reki Kamniški Bistrici, pa lokacija pridobiva še dodatno prostorsko vrednost. Obstoječe 
stanje stavb in zemljišč že dalj časa ni v ponos mesta, in sodi med t. i. degradirana območja, 
ki so zapuščina nekdanjih industrijskih obratov v Kamniku. Za nakup zemljišč in stavb 
kompleksa ˝Meso Kamnik˝ ter za ureditev predmetne lokacije je bilo v preteklosti podanih več 
pobud. Kot omenjeno ima lokacija ob reki Kamniški Bistrici in v neposredni bližini mestnega 
jedra izjemen potencial, ki ga je po mnenju občinske uprave potrebno zapolniti z dejavnostjo, 
ki bo to območje oplemenitila in dopolnila. 

Občinski upravi je znano dejstvo, da si javni zavod Mestne lekarne že več let prizadeva za 
ureditev nove upravne stavbe. Zaradi navedenega smo preverili, ali obstaja kakršen koli 
interes zavoda, da bi si nove prostore uredil/zgradil na lokaciji kompleksa ˝Meso Kamnik˝. Na 
sestanku smo predstavnikom lekarn predstavili obseg stavb in zemljišč, ki jih je Občina Kamnik 
na novo pridobila in s strani javnega zavoda Mestne lekarne je bil izražen interes, da se preveri 



možnost prostorske umestitve nove upravne stavbe zavoda ter nove poslovalnice lekarn, ki bi 
vključevala drive in enoto. 

Za preveritev umestitve je javni zavod naročil izdelavo IZP – Idejne zasnove za pridobitev 
projektnih pogojev pri, z njihove strani izbranem projektantskem biroju. Za pripravo IZP so bile 
opravljene geodetske in projektantske izmere obstoječih stavb in zemljišč ter na podlagi tega 
pripravljen osnutek IZP, ki bo posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za izdajo 
mnenj oziroma projektnih pogojev. 

Na podlagi pridobljenih mnenj/projektnih pogojev se bo javni zavod lahko odločil o primernosti 
predmetne lokacije. 


