AMANDMAJA PREDLAGATELJA IN STALIŠČE PREDLAGATELJA NA VLOŽENI
AMANDMA K PREDLOGU ODLOKA O SPREMEMBAH PRORAČUNA OBČINE KAMNIK
ZA LETO 2016 – SKRAJŠANI POSTOPEK
Amandma predlagatelja št. 1
Povečajo se naslednje proračunske postavke:





8100
8460
4501
8259

- sofinanciranje dejavnosti klubov in društev za 12.000 evrov,
– sofinanciranje MC Kotlovnica za 10.000 evrov,
– vzdrževanje parkirnih avtomatov za 6.000 evrov,
– sofinanciranje mestnih godb za 5.000 evrov.

Sredstva v skupni višini 33.000 evrov se zagotovijo s prerazporeditvijo iz
naslednjih postavk:



6632 - ureditev Kršmančevega parka v višini 20.000 evrov in
4508 – urejanje občinskih zemljišč (odmere) v višini 13.000 evrov.

Obrazložitev:
Naloga Občine je, da poleg zagotavljanja ustrezne športne infrastrukture, zagotavlja tudi
sredstva za nemoteno delovanje društev in klubov, predvsem na področju športa otrok in
mladih. V zadnjih dveh letih se je tudi zaradi izboljšanja športne infrastrukture (atletski
stadion, nogometne površine na Duplici, telovadnica Osnovne šole Toma Brejca, in
podobno) povečalo število športnih klubov in vadečih otrok in mladostnikov. Zato je
smiselno povišati proračunsko postavko »8100 Sofinanciranje dejavnosti klubov in
društev« za 12.000 evrov oziroma iz 190.000 evrov na 202.000 evrov.
V spremembah proračuna za leto 2016 je bilo predlagano znižanje postavke 8460 –
sofinanciranje MC Kotlovnica iz 40.000 evrov na 30.000 evrov, v amandmaju pa je
predlagano povišanje postavke nazaj na prvotno višino, saj je MC Kotlovnica že vključen
v več evropskih projektov oziroma imajo v načrtu izvedbo novih projektov, za kar pa je
potrebno zagotoviti višji lasten delež sofinanciranja.
Predlog povečanja sredstev na postavki za parkomate je posledica uvedbe davčnih
blagajn. Prodaja parkirnih listkov na parkomatih pomeni za Občino gotovinsko
poslovanje, kar pomeni, da bo tudi za parkomate veljalo obvezno davčno potrjevanje
računov. Občina Kamnik ima v lasti 5 parkomatov (3 novejši, 2 starejša), ki pa niso od
istega dobavitelja, zato Občina načrtuje zamenjavo dveh starejših parkomatov (za katera
dobavitelj še nima pripravljene rešitve za zadostitev zakonskim pogojem v zvezi z
davčnim potrjevanjem računov).
Za nemoteno delovanje mestnih godb je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj so
stroški nakupa in servisiranja glasbil, nakupa uniform ter delovanja godbe izredno visoki.
Proračunski vir za povečanje sredstev na navedenih postavkah je p.p 6632 – ureditev
Kršmančevega parka, saj je projekt vključen tudi v razvojno strategijo LAS Srce
Slovenije, na podlagi katere bo Občina poskušala pridobiti sredstva za financiranje
ureditve parka. Za razliko pa se predlaga tudi znižanje sredstev v višini 13.000 evrov za
urejanje občinskih zemljišč (odmere).
Amandama sprejet

Amandma predlagatelja št. 2
Proračunska postavka 4900 – Velika planina – občinska sredstva se poveča iz
100.000 evrov na 155.000 evrov. Sredstva v višini 55.000 evrov se zagotovijo s
povečanjem prenosa sredstev iz leta 2015 v leto 2016.
V posebnem delu proračuna (obrazložitvah) se natančneje obrazloži tudi namen
porabe sredstev v višini 155.000 evrov, in sicer: »Sredstva za dokapitalizacijo
družbe Velika planina d.o.o. v višini 100.000 evrov so namenjena investicijam,
ki so vključene v poslovni načrt družbe Velika planina d.o.o. za leti 2015 in
2016, potrjen s strani skupščine družbe, sredstva v višini 55.000 evrov pa za
nakup prižem za sedežnico Šimnovec.«
Obrazložitev:
V proračunu Občine Kamnik za leto 2015 so zagotovljena sredstva v višini 320.000 evrov
za obnovo sedežnice Šimnovec. Na podlagi zahtevkov in predloženih dokazil je bilo družbi
Velika planina d.o.o. nakaznih 258.267 evrov sredstev dokapitalizacije za obnovo
sedežnice Šimnovec. Dobava prižem pa še ni realizirana, oziroma obstaja tudi velika
verjetnost, da do konca leta 2015 prižeme ne bodo dobavljene. Na podlagi navedenega
predlagamo, da se sredstva v višini 55.000 evrov (neto pogodbena vrednost) prenesejo v
leto 2016. Že zagotovljena sredstva v višini 100.000 evrov pa naj bi bila namenjena
investicijam (popuščanje nosilnih vrvi nihalke, obnova vlečnice Poma), ki so vključene v
poslovni načrt družbe Velika planina d.o.o. za leti 2015 in 2016, potrjen s strani
skupščine družbe.
Amandma sprejet

Amandma samostojnega svetnika Jožeta Korošca (SLS)
Predlagam, da se v odloku spremembah proračuna za leto 2016 uvede nova
postavka, in sicer ureditev prostora za muzej kmečkega orodja v gospodarskem
delu mežnarije na Gori v višini 10.000 evrov.
Sredstva naj se vzamejo s postavke 8139 »Ureditev razsvetljave stadion
Mekinje«; dopuščam možnost amandma na amandma občinske uprave.
Obrazložitev:
TD Gora, ki opravlja z objekti na Gori pri sv Miklavžu že dlje časa načrtuje ureditev
prostora, kjer bi lahko razstavili staro kmečko orodje. Hkrati pa bi uredili prostor, kjer je
sedaj hlev in pod. Ker Goro obiskuje vse več turistov in šolarjev se nam zdi, da je ta
ureditev pomembna za prikaz turistom kot otrokom, ki takega orodja še niso videli. TD
Gora je v svojem delovanju obnovila že vrsto objektov skupaj z Občino Kamnik, zato si
želimo svojo ponudbo še nadgraditi.
Predlagatelj amandmaja ne podpira.
Obrazložitev:
Občina je v preteklih letih pristopila k celostni ureditvi stadiona v Mekinjah, kjer je
potrebno urediti še razsvetljavo. Za dokončanje navedenega projekta se zagotovljena

sredstva v proračunu za leto 2016 ne smejo nižati. Dejstvo pa je, da je bilo v preteklih
letih v objekte na Gori sv. Miklavž vloženih precej sredstev, vendar zaradi nižanja
proračunskih sredstev in povečevanja zakonskih obveznosti, dodatna vlaganja niso več
sprejemljiva.
Amandma ni sprejet

