ZADEVA:

STALIŠČA PREDLAGATELJA PRORAČUNA NA VLOŽENE AMANDMAJE K
PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KAMNIK ZA LETO 2014 –
druga obravnava

1. Predlagatelj proračuna daje amandma na amandma svetniških skupin LTS, NSi,
SDS, LDS in SMS-ZE
Predlagano znižanje sledečih postavk:
št.
postavk
e

sprememba
(zmanjšanje
postavke)

Opis

1104 materialni stroški za poklicno opravljanje funkcij (župan)

6.000,00 €

1105 odnosi z javnostmi

5.000,00 €

1135 občinska uprava - materialni in drugi stroški

50.000,00 €

4910 kreditiranje programov

18.000,00 €

4753 ZTŠ - promocija in turistični programi

35.000,00 €

4755 ZTŠ – prireditve

45.000,00 €

8115 ZTŠ - nakup kombija

18.000,00 €

6605 Čiščenje javnih površin

30.000,00 €

4635 ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti

100.000,00 €

6151 Vzdrževanje in upravljanje poslovnega fonda

10.000,00 €

6246 program opremljanja stavbnih zemljišč

25.000,00 €

6632 ureditev Kršmančevega parka

50.000,00 €

1140 Upravna stavba - vzdrževanje in oprema

40.000,00 €

Stroški sodnih in upravnih postopkov ter stroški odvetnikov
1108 in notarjev

7.000,00 €

4613 Ureditev brvi preko Kamniške Bistrice

15.000,00 €

4595 Projektna dokumentacija

45.000,00 €

6608 Krasitev občine Kamnik

10.000,00 €

1320 Občinski praznik

3.000,00 €

1322 Mednarodno sodelovanje

5.000,00 €

1330 sofinanciranje prireditev

3.000,00 €

1304 objave prepisov in drugih aktov

4.000,00 €

6614 usmerjevalna signalizacija občine Kamnik

2.000,00 €

3610 komunalno cestni nadzor

5.000,00 €

6260 sofinanciranje izdelave PIA

25.000,00 €

5611 izvajanje energetskega koncepta

5.000,00 €

4500 Redno vzdrževanje javnih cest

80.000,00 €

6602 Javne prometne površine

70.000,00 €

4503 zimska služba

50.000,00 €

9328 OŠ 27. julij – sanacija kleti

40.000,00 €

9105 Vrtec A. Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov

42.000,00 €

6104 sofinanciranje obnove spomeniško zaščitenih objektov

10.000,00 €
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1355 davek na nepremičnine

50.000,00 €

9316 Investicijsko vzdrževalna dela pri osnovnih šolah

38.000,00 €

1110 Investicijsko vzdrževanje in obnove

20.000,00 €

8279 Sofinanciranje poletnega festivala

10.000,00 €

9232 Glasbena šola – požarne stopnice

12.000,00 €

8157 Nogometni stadion Mekinje – sanacija objekta

20.000,00 €

8117 ZTŠ – vzdrževanje bazena

10.000,00 €

1350 Stroški urejanja zemljišč

20.000,00 €
skupaj

1.033.000,00 €

Istočasno predlagano povečanje sledečih postavk:
4277
4742
4257
9330
9288

Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Pomoč društvom s področja turizma
Podpora naložbam v kmetijstvu
Večnamenski prostor – Duplica
K-9 šole

Nove postavke:
Ureditev ceste skozi vas Podgorje
Javna razsvetljava Cesta treh talcev
Sanacija usada na LC Laze – Zg. Tuhinj
Podporni zid okoli pokopališča Vranja peč
Sofinanciranje folklornih dejavnosti v občini Kamnik
Cesta Tunjice (Zadnji vrh) LC 160041
Cesta v Rudnik – od spomenika padlim partizanom do kmetije Čeren
Rekonstrukcija križišča Potok Snovik
Krajevni dom Motnik
Javna blagajna
Oporni zid ob LC 161091 Golice – Zg. Tuhinj
Postavitev obeležja za Edvarda Peperka
Javna razsvetljava Usnjarska ulica
Preplastitev ceste Brezje od HŠ 1B do HŠ 25
Parkirišče na železniški postaji Kamnik Graben
Preplastitev Kovinarske ceste od krožišča pri Titanu do gostilne Vovk

5,000.3,000.10,000.10.000.250.000.-

60,000.60,000.15,000.10,000.5,000.50,000.60,000.300,000.15,000.15,000.20,000.15,000.20,000.20,000.50,000.40,000.-

Obrazložitev:
Ureditev tekaške steze na stadionu v Mekinjah, ki je vključena v predlog proračuna Občine
Kamnik za leto 2014 in se s predlogom amandmaja svetniških skupin sredstva prerazporejajo
na druge projekte, je za Občino Kamnik pomemben projekt. Dejstvo je, da je občina Kamnik
ena redkih, ki nima urejenih sintetičnih površin za treniranje atletike, izvajanje šolskih športnih
tekmovanj ter za vsesplošno uporabo občanov. S projektom je Občina Kamnik tudi kandidirala
na razpis Fundacije za šport, prijava pa se je uvrstila v najožji izbor. S strani Fundacije za
šport se pričakuje sofinanciranje v višini 120.000 €. Projektu ureditve tekaške steze na
stadionu v Mekinjah je tudi Atletska zveza Slovenije, ki je bila s strani Fundacije za šport
pozvana, da določi prioritetni vrstni red na področju financiranja objektov s strani Fundacije,
dodelila prvo mesto na prioritetni listi. Z namenom, da se projekt ureditve tekaške steze na
stadionu v Mekinjah uvrsti v proračun 2014, je pripravljen predlog amandmaja na amandma.
Amandma sprejet.
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2. Svetniške skupine LTS, SDS, LDS in SMS-ZE
Predlagamo dovoljeno prerazporejanje sredstev med posameznimi postavkami kot sledi:
Za proračunske postavke v znesku do 100.000,00€ 40% ali največ 20.000,00€
Za proračunske postavke v znesku nad 100.000,00€ 20% ali največ 40.000,00€
Obrazložitev:
Pravna osnova za pooblastilo županu za prerazporejanje med proračunskimi postavkami je v
38. in 39. členu Zakona o javnih financah. Izvrševanje proračuna med letom zahteva določeno
fleksibilnost pri tekočem financiranju javne porabe. Pri pripravi proračuna ni mogoče natančno
predvideti višine potrebnih sredstev za posamezen namen. Višina splošne proračunske
rezervacije pa nikakor ne more pokriti vseh potreb, ki se pojavljajo pri izvrševanju proračuna
med letom. S prerazporeditvami je v številnih primerih mogoče realizirati nekatere projekte, za
katere se po pridobitvi ponudb izkaže, da razpoložljiva sredstva ne zadoščajo in bi bilo
potrebno rebalanse proračuna pripravljati večkrat letno, kar pa predstavlja tudi dodatne
stroške.
Amandma zavrnjen.
3. Svetniške skupine LTS, NSi, SDS, LDS in SMS-ZE
Predlagano, da se v posebnem delu proračuna pod postavko 8122 – sklad za pokriti bazen
brišeta 2. in 3. stavek. Le ta se po novem glasi: Predlagana sredstva so namenjena izločitvi
sredstev za gradnjo pokritega olimpijskega bazena, ki ga športni klubi in društva nujno
potrebujejo za izvajanje svoje dejavnosti.
Amandma sprejet.
4. Predlagatelj proračuna daje amandma na amandma št. 5 svetniških skupin
LTS, NSi, SDS, LDS in SMS-ZE
Peti odstavek 7. člena predloga Odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2014 se spremeni,
tako da se glasi: »Proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in
Osnovno šolo Frana Albrehta na področju osnovnega šolstva se v letu 2014 oblikuje v višini
830.000 €. Sredstva v višini 250.000 € se lahko v sklad nakažejo šele po sprejetju Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje
investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta. Sredstva iz proračunske
postavke 9288 – K-9 šole se ne smejo prerazporejati na druge proračunske postavke.«
Amandma sprejet.
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