USTNA VPRAŠANJA IN POBUDE NA 5. SEJI OBČINSKEGA SVETA:

Bogdan POGAČAR – NSi:
Financiranje predšolskega varstva, vzgoje in izobraževanja za Občino Kamnik pomeni enega
največjih fiksnih proračunskih stroškov, ki je bil zaradi uvedbe subvencionirane cene za
starše v preteklosti še višji. V vse bolj zaostrenih javnofinančnih razmerah, ko bomo v tem
proračunskem letu zaradi znižanja povprečnine imeli še za skoraj 0,3 mio € manj prihodkov,
hkrati pa mora občina izpeljati nujne investicije (rešitev prostorske problematike OŠ Frana
Albrehta, kohezijski projekt vodovoda in kanalizacije ter posodobitve čistilne naprave,
različne sanacije, popravilo občinskih cest itn.), moramo zmanjšati prekomerno proračunsko
porabo najprej na tistih postavkah, ki pomenijo preseganje zakonskih obveznosti
financiranja. Teh dodatnih izdatkov, ki za življenje občanov niso nujni, čeprav so všečni, si v
sedanjih razmerah ne moremo privoščiti. Stališče svetniške skupine Nove Slovenije Kamnik
je, da moramo tudi organizacijo in financiranje otroškega varstva prilagoditi dejanskim
potrebam družin ter zmožnostim občine, zato vas prosim za naslednja pojasnila:
1. Kolikšna je v tem trenutku zasedenost oddelkov Vrtca Antona Medveda Kamnik po
posameznih enotah in kolikšna je zasedenost vseh enot vseh zasebnih vrtcev s koncesijo
v Občini Kamnik?
2. Kolikšna je trenutno stopnja vključenosti otrok v vse – tako javne kot koncesijske – vrtce v
Občini Kamnik?
3. Kolikšna je višina plačila po sedaj veljavnih predpisih Občine Kamnik, ki ga prejmejo
starši, katerih otroci niso vključeni v vrtec, so pa vključeni druge organizirane oblike
predšolske vzgoje in varstva?
4. Kolikšna je načrtovana skupna vrednost izdatkov, ki jih bo občina v naslednjih dveh letih
namenila za prenovo oz. rekonstrukcijo vrtcev?
Odgovor so pripravili mag. Ivan KENDA – direktor občinske uprave, Martina BAJDE –
vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance ter Katarina ŠČETININ SEVER –
višja svetovalka za družbene dejavnosti:
1. V 14 enotah Vrtca Antona Medveda Kamnik je zasedenost naslednja:
- Cepetavček v Nevljah: vključenih 52 otrok,
- Kamenček na Tomšičevi ulici: 87,
- Kekec v Stranjah: 34,
- Marjetica na Ljubljanski cesti: 21,
- Mojca na Ulici Matije Blejca: 17,
- Oblaček na Trdinovi ulici: 40,
- Palček v Šmartnem: 40,
- Pedenjped na Jakopičevi ulici: 22,
- Pestrna na Groharjevi ulici: 181,
- Polžki v Motniku: 13,
- Rožle na Novem trgu: 127,
- Sneguljčica na Kovinarski cesti: 145,
- Sonček v Šmarci: 53,
- Tinkara na Klavčičevi ulici: 152.
Skupaj je v 55 oddelkih Vrtca Antona Medveda Kamnik vključenih 984 otrok. V zasebnih
vrtcih s koncesijo je skupaj v 27 oddelkih vključenih 457 otrok.
2. Skupaj je v 82 oddelkih predšolske vzgoje v občini Kamnik 1441 otrok. Glede na celotno
predšolsko populacijo v občini predstavlja to 74 %, glede na trenutno izkazane potrebe po
vrtcih pa 90,34 % vključenost v vrtec.

3. Pravilnik o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki niso v vrtcu, je bil s 1. 1. 2014
razveljavljen, tako da od začetka lanskega leta starši neposredno ne prejemajo subvencij
v ta namen. Še nadalje pa v skladu z zakonom o vrtcih občina sofinancira varstvo pri
varuhih predšolskih otrok. Pogoj za sofinanciranje (v višini 20 % cene programa, v
katerega bi bil otrok vključen, če bi obiskoval vrtec, ta trenutek to pomeni 95 € za I.
starostno obdobje) je, da je otrok na čakalnem seznamu vrtca. Vlogo za sofinanciranje (na
podlagi pogodbe) odda varuh predšolskih otrok, to je oseba, registrirana kot varuh pri
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
4. V proračunu Občine Kamnik je za leto 2015 in 2016 za področje varstva in vzgoje
predšolskih otrok namenjenih 5.766.290 € v letu 2015 oziroma 5.324.450 € v letu 2016,
kar predstavlja približno 38 % primerne porabe občine. Poleg sredstev, ki jih občina
zagotavlja za doplačilo oskrbnih stroškov, so v proračunu zagotovljena sredstva za
naslednje namene:
Namen
Vrtec Antona Medveda – nakup osnovnih sredstev
Vrtec Antona Medveda – vzdrževanje otroških igrišč
Sanacija enote Pestrna
Sanacija enote Tinkara
Koncesijska vlaganja – sofinanciranje
Vrtec Antona Medveda – investicijsko vzdrževanje
Vrtec Antona Medveda – najemnina
SKUPAJ

2015
10.000
10.000
200.000
240.000
183.340
15.000
172.000
830.340

2016
8.000
10.000
205.000
/
/
15.000
172.000
410.000

Skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Kamnik o razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik se bodo načrtovane investicije v letu 2015 krile tudi
iz naslova presežka vrtca iz preteklih let v višini 270.000 €.

Jože KOROŠEC – SLS:
Občina Kamnik vsako leto proračunu zagotovi nekaj sredstev za vzdrževanje lokalnih cest.
Ta sredstva so seveda premajhna za redno vzdrževanje, pa še to se porabi za kakšne
manjše investicije. V preteklosti so se na cestah redno čistile mulde in rezale bankine – žal
sedaj tega vzdrževanja ni več, tako da sedaj voda teče po vozišču, tudi 1 kilometer daleč in
ko se ta v veliki količini izlije na brežino, sledi plaz kateri potem potrebuje od 50.-100.000,00
€ za sanacijo; takih primerov v občini Kamnik je kar nekaj.
Zanima nas, ali se bo vzdrževanje vendarle organiziralo tako, da se bodo očistile vsaj
najnujnejše ceste, kjer so brežine velike in plazovit teren. Ena ekipa z mini bagarjem in
traktorjem ter komunalnim delavcem lahko v enem letu očisti tudi od 250 do 300 km lokalnih
cest, strošek pa bi bil cca 120.000,00 € (tj. en večji plaz).
Odgovor je pripravil mag. Matjaž SRŠA – vodja Oddelka za gospodarske javne službe:
Redno vzdrževanje občinskih cest je zagotovo ena izmed zahtevnejših nalog občinske
uprave, saj je glede na omejena proračunska sredstva in izredno veliko razvejanostjo cest
vsako leto težje načrtovati mesečne plane del. Občinska uprava si prizadeva, da je stanje
občinskih cest na področju rednega vzdrževanja čim boljše, zato smo v preteklem letu na
tem področju vključili tudi javna dela. V okviru javnih del smo izvajali čiščenje muld in brežin
ob cestah, kar se je izkazalo za zelo učinkovito, zato bomo s temi aktivnostmi nadaljevali tudi
v prihodnje. Dejstvo je, da je zaradi starosti občinskega omrežja vsako leto več
investicijskega vzdrževanja, kar posledično pomeni manj sredstev za redno vzdrževanje.
Vsekakor si bo občinska uprava še naprej prizadevala, da se bo redno vzdrževanje izvajalo v

čim večjem obsegu glede na proračunska sredstva ter bomo s tem preprečevali posledice, ki
so v večini primerov bistveno dražje kot vzdrževanje (npr. plaz, udor, posed cestišča itd.).

Duško PAPEŽ – LDP:
Z vstopom v leto 2015 se začenja novo programsko obdobje EU 2014–2020, kar pomeni
možnost za nova nepovratna sredstva na državni pa tudi na lokalni ravni. Po našem mnenju
je nova finančna perspektiva EU 2014-2020 ena izmed večjih priložnosti za občino Kamnik,
da pridobi nepovratna sredstva za razvojne projekte.
Mnenja smo, da je potrebno stopiti ven iz do sedaj ustaljenih praks ter pristopiti k črpanju EU
sredstev neposredno iz različnih EU skladov. Torej naj Občina sama aktivno pristopi s
svojimi projekti na te razpise ter naj bo tudi aktiven in povezovalen partner različnim pravnim
osebam v občini, ki imajo projekte in potencial, da za te projekte pridobijo ustrezni finančni vir
(ugodni krediti, nepovratna sredstva, garancije, …) neposredno iz programov Evropske unije.
Zato predlagamo, da Občina Kamnik vzpostavi strokovno delovno/mentorsko skupino, ki bo
imela nalogo pomagati domačimi obrtnikom in podjetjem, mladim s podjetnimi idejami,
kmetijam, javnim ustanovam in neprofitnim organizacijam pri črpanju evropskih sredstev iz
različnih skladov kot so Ustvarjalna Evropa, Obzorje 2020, LIFE 2014 – 2020, Erasmus,
Evropski socialni sklad…
Odgovor je pripravila Barbara STRAJNAR – višja svetovalka za evropske in druge
projekte:
Občina Kamnik je v pretekli finančni perspektivi pridobila evropska in državna sredstva za
različne projekte v skupni višini 7.186.113 €. Uspešno se je vključevala v različne evropske
sklade, kot so Evropski sklad za regionalni razvoj (iz naslova »razvoja regij«, evropska
teritorialna sodelovanja – čezmejna in transnacionalna …), Kohezijski sklad, Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski socialni sklad in tudi iz drugih programov
Evropske skupnosti, kot so program Evropa za državljane, Dynalp program, 6. in 7. Okvirni
program, Exchange 3. Na nekatere razpise je občina kandidirala samostojno in za te
pridobila sredstva v višini 5.803.745 €. V drugih projektih je sodelovala skupaj z drugimi
občinami, za kar je s sodelujočimi občinami skupaj pridobila 1.382.368 € finančnih sredstev.
Občina namerava v novi finančni perspektivi nadaljevati in okrepiti delo na pridobivanju
evropskih sredstev. Z reorganizacijo občinske uprave je predviden tudi nov oddelek za
investicije in črpanje evropskih sredstev, ki bo skrbel za pripravo in iskanje dodatnih virov
financiranja za konkretne projekte. Za vse projekte, ki jih ima v Načrtu razvojnih programov,
bo iskala možne dodatne vire financiranja. Občina ima oblikovane tudi različne projektne
ideje, ki še niso del Načrta razvojnih programov in jih bo skušala uresničiti preko različnih
programov in teritorialnih partnerstev. Prav tako bo okrepila povezovalno vlogo tako med
različnimi deležniki znotraj občine kot tudi navzven. Tudi v prihodnje načrtujemo močno
sodelovanje s partnerji, ki so tako Občini Kamnik kot tudi lokalnim društvom in podjetjem že v
preteklem obdobju pomagala pri iskanju EU sofinanciranj. Vaša pobuda za nudenje pomoči
pri prijavi na razpise obrtnikom, podjetjem, mladim s podjetnimi idejami, kmetom, društvom,
javnim ustanovam in neprofitnim organizacijam je dobrodošla in si bomo tudi v prihodnje
prizadevali za uresničitev le-te v čim večjem možnem okviru. Dodatna možnost sodelovanja
in pomoči gospodarstvu in podjetjem se kaže tudi v novo nastajajočem Coworking prostoru
in podjetniških delavnicah, ki bodo deležni strokovne pomoči zunanjih sodelavcev.

