USTNA VPRAŠANJA NA 15. SEJI OBČINSKEGA SVETA:

Ana Marija SUHOVERŠNIK – SMS:
Nekatere vasi v naši občini še vedno nimajo možnosti do internetnega omrežja. V
letu 2011 smo v proračunu namenili 4.000 € za širokopasovno omrežje, v letu 2012
pa je to nekako izpadlo iz proračuna Občine Kamnik. Govorilo se je tudi o
pridobivanju evropskih sredstev. Zato sprašujem kaj se dogaja na tem področju. Kdaj
bomo razširili internetni dostop po celotni občini? Zanima me tudi, kaj se dogaja z
projektom, da bi uvedli WiFi dostop v mestnem jedru.

Odgovor sta pripravila Barbara STRAJNAR in mag. Matjaž SRŠA:
Na občini Kamnik se zavedamo, da velik del naše občine nima ustrezno urejenega
širokopasovnega omrežja telefonskih komunikacij. Na to kaže tudi podatek, da je v
občini 1981 tako imenovanih belih lis - gospodinjstev, ki nimajo možnosti priključitve
na širokopasovno omrežje. Zaradi trenutne finančne situacije in velikih investicij,
katere že izvajamo v občini Kamnik, za kratkoročno rešitev trenutne situacije na
območju celotne občine, samo na proračunska sredstva občine ne moremo računati.
Zelo smo se razveselili v letu 2010 objavljenega Javnega razpisa Ministrstva za
visoko šolstvo znanost in tehnologijo za Gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR; 2. Razvojna prioriteta:
Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska
družba. Na občini Kamnik smo pripravili in oddali vlogo na javni razpis z vsemi
zahtevanimi dokumenti: Načrt razvoja širokopasovnega omrežja, Dokument
identifikacije investicijskega projekta, Pred investicijska zasnova, Investicijski
program, Projekt gradnje širokopasovnega omrežja v celotni občini, cenitveni
elaborat. Izvedli smo tudi postopek izbire izvajalca za gradnjo in za nadzor nad
gradnjo. Žal so javni razpis takoj po naši oddaji zaprli in nam vlogo neodprto vrnili.
Glede na pogovore, ki smo jih imeli z pristojnim ministrstvom pričakujemo in si
želimo, da bodo sredstva za ta namen še na razpolago, saj imamo projekt v celoti
pripravljen. Glede WiFi dostopa v mestnem jedru so bili v letu 2012 že opravljeni
razgovori s predstavniki ponudnikov, ki bodo pripravili ustrezno rešitev in okvirno
oceno tega projekta.

Nina MAVRIN – SNS:
V Slovenski nacionalni stranki nas zanima kakšna je strategija občinske uprave za
razvoj podjetništva v občini Kamnik. Glede na to, da ste podjetništvo črtali iz novo
nastalega zavoda za turizem in šport nas zanima tudi, kakšni so odzivi podjetnikov, ki

so nekoč usluge tega zavoda potrebovali. Seveda, če sploh so kakšni, saj ta servis pomoč že takrat ni najbolj briljiral. Podjetništvo kot vemo je v času krize najbolj na
udaru in potrebuje vzvode, da se čim prej povzpne na stara pota. Vprašanje se nam
je porodilo ravno zaradi tega, ker naj bi do septembra kot člani odbora za turizem in
podjetništvo tudi mi oddali kakšne možne rešitve in ideje in nas v prvi vrsti zanima
vaša vizija.

Odgovor sta pripravili Martina BAJDE in Mira Crnkovič:
S ciljem pospeševanja razvoja podjetništva in turizma v občini Kamnik je bil v letu
2000 ustanovljen javni zavod »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini
Kamnik«. Dejstvo je, da je imela v preteklih letih v okviru zavoda dejavnost turizma
prioritetno nalogo, področje in razvoj podjetništva pa ni »zaživelo« po prvotno
načrtovanih ciljih. Delno je razlog v spremembi zakonodaje po ustanovitvi zavoda
(državne pomoči…) ter v spremembi organizacijske strukture na državni ravni (npr.:
ukinitev prvotno resornega ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, sprememba
sistema financiranja s strani države…). Poleg tega pa so bila tudi proračunska
sredstva Občine Kamnik, ki so bila namenjena za področje podjetništva v strukturi
proračuna zanemarljiva, seveda če izvzamemo sredstva za vlaganja v družbo Velika
planina d.o.o..
Zavod je v preteklih letih v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico
Kamnik skrbel za »svetovalno mrežo« in sodeloval pri nastopu podjetnikov iz naše
občine na MOS v Celju te na kmetijskih sejmih v Gornji Radgoni in Komendi. Vse te
naloge so se z lansko reorganizacijo zavoda prenesle na občinsko upravo. V
projektu izobraževanja in svetovanja podjetnikom (svetovalna mreža) trenutno
sodeluje sedem zunanjih svetovalcev iz različnih področij (pravno svetovanje,
delovna zakonodaja, vodenje poslovnih knjig, davčna zakonodaja, statusna
vprašanja….). Svetovanja se odvijajo na podlagi izdanih napotnic, ki jih podjetniki
prejmejo na Občini Kamnik ter na Območno obrtno - podjetniški zbornici Kamnik. V
okviru promocije malega gospodarstva bodo v letošnjem letu izvedene udeležbe in
predstavitve na Kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni, na Mednarodnem obrtnem
sejmu v Celju ter na sejmih v Komendi in Mengšu.
Občina Kamnik ima sprejet Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik (Uradni list RS, št.
86/02, 16/04, 26/10 in 22/11). Pravilnik določa pogoje, namen in postopek za
dodeljevanje sredstev. Na podlagi pravilnika se sredstva dodeljujejo za naslednje
namene:





subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov
pospeševanje zaposlovanja
pospeševanje izobraževanja in svetovanja podjetnikom
pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah

 sofinanciranje zaščite patentov in licenc
Podjetništvo se iz občinskega proračuna financira na podlagi javnega razpisa le pod
točno določenimi pogoji, ki veljajo za dodeljevanje državnih pomoči. Lokalna
skupnost lahko na področju podjetništva izvaja le ukrepe, ki jih dovoljuje Zakon o
spremljanju državnih pomoči in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti. Pred
izvajanjem jih je potrebno na osnovi 7. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči,
priglasiti Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance, ki izda
mnenje o skladnosti.
S ciljem spodbujati razvoj in ustanavljanje novih podjetij ter pomagati potencialnim
podjetnikom realizirati njihove inovativne poslovne ideje v uspešna podjetja je Občina
Kamnik v letu 2010 v sodelovanju z Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Savinjske
regije – Mrežni spin off Univerze v Mariboru odprla poslovno enoto. Podjetniški
inkubator omogoča različne storitve, hkrati pa je naloga inkubatorja, da išče možnosti
ter načine za pridobivanje nepovratnih sredstev, pridobivanje potencialnih partnerjev
ter konkurenčne prednosti, usmerjene v nadaljnje poslovanje mladih podjetij.
Poročilo o delovanju poslovne enote v letu 2011 bo Občinskemu svetu Občine
Kamnik predstavljeno predvidoma na junijski seji.
Najpomembnejša podpora gospodarstvu je zagotovo vzpostavljanje pogojev za
gospodarski razvoj občine, skozi pripravo in sprejem prostorskih aktov, ki omogočajo
in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini ter v zagotavljanju gospodarske javne
infrastrukture.
Gospodarski potencial v občini Kamnik se je glede na obdobje pred osamosvojitvijo
občutno zmanjšal, kar je nedvoumno ena od negativnih posledic procesa tranzicije.
Večja podjetja so doživela zaton, posamezni subjekti, ki niso bili pripravljeni na nove
socialno ekonomske in politične razmere ter v preteklosti niso dovolj vlagali v nove
razvojne programe, pa so tudi zaradi prepočasne prilagoditve in nesposobnosti
usmeritve na zahtevnejše trge, tudi povsem izginili. Gospodarski razvoj v občini tako
po številu zaposlenih kot po dohodku so prevzele majhne družbe. Gospodarstvo
sloni na sekundarnih in terciarnih dejavnostih. Ker se v mestu Kamnik meša
stanovanjska in poslovno-industrijska dejavnost, se Občina Kamnik vseskozi
spopada z okoljskimi problemi, zato je nujno potrebno načrtovati celovito
prestrukturiranje industrijskih območij v mestu ter zagotavljati prostorske možnosti za
selitev obstoječih dejavnosti ter morebitni prihod novih podjetij v občino.
Dejstvo je, da Občina Kamnik sprejete strategije razvoja podjetništva nima, kljub
temu pa poskuša na podlagi stanja ter izkazanih potreb v občinskem prostorskem
načrtu, ki je trenutno v fazi javne razgrnitve, zagotoviti prostorske pogoje za širitev
poslovne cone ob Korenovi cesti ter prostorske pogoje za manjše obrtno-storitvene
dejavnosti v Tuhinjski dolini.
Za zaključek naj poudarimo, da je neposredno financiranje gospodarstva v
pristojnosti države, morebitne nove predloge o uvedbi novih ukrepov bomo vsekakor

skrbno proučili in v kolikor bodo v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje, pristopili
k spremembi občinskega pravilnika.

Rudi VERŠNIK – SDS:
Vse pogosteje se pojavljajo različne pritožbe na delo Zavoda za turizem in šport v
Občini Kamnik in predvsem na delo direktorice Zavoda. Pri tem se postavlja
vprašanje kompetentnosti Zavoda pri opravljanju glavne in hkrati edine dejavnosti t.j.
promocije turizma v Občini Kamnik. Kaj je Občina Kamnik ukrenila glede teh
utemeljenih očitkov, ki letijo na delovanje Zavoda in mečejo slabo luč na celotni
kamniški turizem?

Odgovor je pripravil župan Marjan Šarec:
Občina Kamnik kot ustanovitelj Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik je v
zadnjem času res prejela kar nekaj pripomb glede delovanja Zavoda, zlasti s strani
posameznih ponudnikov turističnih storitev kot tudi medobčinskih organizacij in
gospodarskih družb v lasti Občine Kamnik.
Ti posamezni subjekti so opozorili, da Zavod bodisi ne izvaja zadovoljivo ali pa sploh
ne izvaja svojih poglavitnih nalog, določenih v Odloku o ustanovitvi, pri čemer je bilo
posebej izpostavljeno nezadovoljivo obveščanje ponudnikov turističnih storitev o
prireditvah in ostalih aktivnostih Zavoda ter nezadovoljivo aktivnost zavoda na
področju promocijskih dejavnosti turizma v Občini. Prav tako so se pojavili očitki o
neustreznem opravljanju nalog, ki jih ima Zavod v okviru projekta Razvojno
partnerstvo središča Slovenije.
V zvezi s temi očitki je bila naročena tudi revizija poslovanja Zavoda, vendar bo
morebitne izsledke preučil Svet Zavoda, ki bo nato glede na posamezne izsledke
revizije tudi podal ustrezno mnenje in ukrepe ter o tem obvestil Občinski svet Občine
Kamnik kot ustanovitelja Zavoda.
V primeru ugotovljenih nepravilnosti pričakujemo, da bo Sveta Zavoda postopal v
skladu z določbami veljavne zakonodaj o zavodih.

