USTNA VPRAŠANJA IN POBUDE NA 9. SEJI OBČINSKEGA SVETA:

Jože KOROŠEC – SLS:
Občina Kamnik sofinancira turistična društva in tako je tudi v letu 2015 namenila 16.000,00 €
za delovanje turističnih društev. Sredstva za 7 turističnih društev res niso velika, vendar z
njimi lahko prispevamo k celostni podobi turizma v kamniški občini. Predvsem za
organizacijo prireditev in lepšo podobo posameznih turističnih točk. V letu 2015 pa se je na
ta razpis prijavilo tudi društvo, ki v svojem imenu nima nikjer napisano, da je turistično
(Razvojno združenje Grunt, so.p.) oz. društvo za trajnostni razvoj. Zanima me, ali se tako
društvo lahko prijavi na razpis za delovanje turističnih društev in zmanjšuje sredstva
turističnim društvom, ki imajo 70 ali več članov, še posebno zato ker so reference tega
društva znane že z delovanjem oz. nedelovanjem na Starem gradu.
Odgovor je pripravila Martina BAJDE, podsekretarka – vodja Oddelka za gospodarske
dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:
Občina Kamnik vsako leto zagotavlja sredstva za sofinanciranje turističnih društev, ki se
razdelijo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik (Uradni list
RS, št. 88/05 in 26/10). Skladno s pravilnikom imajo pravico do sofinanciranja društvenih
programov izvajalci, ki imajo sedež v Občini Kamnik in so izbrani na podlagi meril
navedenega pravilnika in s postopkom javnega razpisa. Veljavni Pravilnik o sofinanciranju
turističnih društev v Občini Kamnik ne vsebuje določbe, da mora imeti društvo, ki se
sofinancirana na podlagi navedenega pravilnika tudi v nazivu ime turistično. V letošnjem letu
se je na javni razpis za sofinanciranje turističnih društev, ki je bil odprt od 2. 3. 2015 do 20. 3.
2015, prijavilo tudi društvo Grunt, društvo za trajnostni razvoj Kamnik, s projektom »Dobro
jutro, Šutna«. V postopku dodelitve sredstev je bila v konkretnem primeru izvedena
preveritev registracije društva ter vrste registriranih dejavnosti, iz katerih izhaja, da se
društvo ukvarja tudi s turističnimi dejavnostmi. Projekt »Dobro jutro, Šutna«, s katerim so se
prijavili na javni razpis, pomeni oživitev Šutne, jo narediti živahnejšo za obiskovalce in turiste
(delavnice, predavanja, dogodki …), kar je zagotovo pomembno za pospeševanje turizma.
Društvu so bila na podlagi veljavnih kriterijev in meril dodeljena sredstva v višini 1.021 €.
Skladno s pogodbo o sofinanciranju je bila polovica sredstev društvu nakazana, druga
polovica pa bo po predložitvi poročila o izvedbi programa.

Duško PAPEŽ – LDP:
Občina Kamnik se vse bolj razvija na področju turizma in k temu v veliki meri prispeva tudi
dobro delo vseh deležnikov na Veliki planini z dolino Kamniške Bistrice ter Mali in Gojški
planini. Na planine se dostopa na dva načina. Z nihalko iz doline Kamniške Bistrice in po
cesti preko Kranjskega Raka. Predvsem v poletnih dneh, pa tudi spomladi in jeseni, sta oba
dostopa dodobra obremenjena. Če je dostop iz Kamniške Bistrice z nihalko urejen pa tega
ne moremo trditi za dostop po makadamski cesti od Kranjskega Raka naprej. Na tem delu se
soočamo z velikim številom osebnih avtomobilov in tudi avtobusov, kar ima za posledico
neprijetno prašenje in nekontrolirano parkiranje, kar vsekakor ne meče dobre luči na
turistično podobo treh planin. Konec koncev je tudi vzdrževanje tega dela ceste velik strošek
za pašne skupnosti in domove. V letu 2014 se je za vzdrževanje namenilo 1200 ton
materiala in porabilo 25.000 evrov za vzdrževalna dela in pluženje.
Zavedamo se, da gre ta odsek čez območje občine Luče, ki je zainteresirana za dogovor z
občino Kamnik o ureditvi tega dela odseka ceste.

Zato sprašujemo ali Občina Kamnik v sodelovanju z Občino Luče pripravlja kakšne
aktivnosti, da bi se odsek ceste od Kranjskega Raka do Ravni, kjer bi se uredilo plačljiva
parkirna mesta, asfaltiral?
Ali Občina Kamnik v te aktivnosti vključuje tudi vse pašne skupnosti in planinske domove na
vseh treh planinah, saj bi ravno ti lahko aktivno sodelovali pri asfaltiranju ceste, parkirišča in
urejanje prometnega režima? Dejstvo je, da bi se lahko s pobiranjem parkirnine v veliki meri
zagotovila sredstva za vzdrževanje ceste in parkirišč.
Odgovor je pripravil mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za
gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:
Občina Kamnik je v letih 2012 in 2013 izvedla veliko aktivnosti za ureditev prometnega
režima ter spremembe prometnega režima, v katere je vključevala vse deležnike na planini.
Občina Kamnik in Občina Luče sta v letu 2013 podali skupno pobudo glede spremembe
statusa občinske ceste v državno cesto, vendar je bila pobuda zavrnjena. Prav tako je bil v
letu 2013 podan predlog za zaračunavanje nadomestila za uporabo občinske ceste, vendar
je bil s strani Direktorata za infrastrukturo posredovan odgovor, da občina nima pravice niti
podlage za pobiranje nadomestil za uporabo ceste. Obe občini sta v preteklih letih
sofinancirali plačilo najemnine za uporabo parkirišča pri kamnolomu, ki je v privatni lasti.
Dejstvo je, da bi bilo potrebno najprej urediti lastništvo zemljišč, po katerih poteka občinska
cesta in parkirišča. Šele nato bi bilo mogoče izvesti aktivnosti v smeri sprejetja ustreznega
občinskega odloka, v katerem bi se določilo pogoje in višino plačila za uporabo parkirišč.
Na območju Velike Planine veljajo številni varstveni režimi, zato pobude s strani Občine
Kamnik, da bi v OPN umestili nova parkirišča, niso bila upoštevana. Tako lahko govorimo
zgolj o obstoječih parkiriščih, ki jih žal v novem OPN ne bomo mogli razširjati. Parkirišče pri
kamnolomu ni predmet OPN-ja Občine Kamnik, saj je v pristojnosti sosednje Občine Luče.

Bogdan POGAČAR – NSi:
Kakšne so v tekočem šolskem letu 2015/16 razmere na področju predšolske vzgoje in
varstva v občini Kamnik?
Zanima me zlasti naslednje:
1. Koliko otrok je trenutno na čakalnem seznamu za vstop v otroški vrtec, in sicer koliko je
otrok iz drugih občin, ki so na tem seznamu?
2. Koliko je otrok, ki jim občina plačuje subvencijo pri varuhih predšolskih otrok in kateri
otroci so do nje upravičeni?
3. Koliko je prostih kapacitet v posameznih enotah vrtca Antona Medveda Kamnik in v
katerih?
Če povpraševanje po predšolski vzgoji in varstvu presega kapacitete, podajam pobudo, da
spremeni izplačevanje subvencij za tiste otroke, ki ne bodo dobili mesta v otroških vrtcih in
bodo vključeni v varstvo predšolskih otrok pri registriranih varuhih.
Predlagam, da so do subvencije upravičeni vsi otroci iz občine Kamnik, katerih starši ali
skrbniki oddajo popolno vlogo, in ne samo tisti, ki so na centralnem čakalnem seznamu, ter
da se ta ukrep zagotavlja, dokler je povpraševanje večje od prostih kapacitet v vrtcih, nato pa
izplačevanje subvencij preneha.

Odgovor je pripravila Tina TRČEK, strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve
VII/1:
Razmere na področju predšolske vzgoje in varstva v Občini Kamnik v šolskem letu
2015/2016 so dobre, število otrok, ki so ostali na Centralnem čakalnem seznamu, se
zmanjšuje, vrtci postopoma zapolnjujejo še preostala prosta mesta.
1. Na Centralnem čakalnem seznamu za vstop v otroški vrtec je trenutno 1 otrok, rojen leta
2010, 3 otroci, rojeni leta 2012, 13 otrok, rojenih leta 2013, 42 otrok, rojenih leta 2014 in
26 otrok, rojenih leta 2015, skupno torej 85 otrok, od tega 7 otrok iz drugih občin. Vsi
otroci s Centralnega čakalnega seznama, rojeni v letu 2015, še ne izpolnjujejo
starostnega pogoja za vstop v vrtec.
2. Do subvencije plačil za varstvo otroka so upravičeni starši, katerih otrok ni bil sprejet v
javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20
odstotkov cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec.
Občina Kamnik trenutno plačuje subvencijo za varstvo 11-tih otrok.
3. V posameznih enotah Vrtca Antona Medveda Kamnik je na dan 20. 10. 2015 prostih 15
mest, in sicer:
Enota Tinkara: 4 prosta mesta
Enota Sneguljčica: 1 prosto mesto
Enota Mojca: 1 prosto mesto
Enota Pedenjped: 1 prosto mesto
Enota Kekec: 1 prosto mesto
Enota Kamenček: 1 prosto mesto
Enota Sonček: 1 prosto mesto
Enota Oblaček: 2 prosti mesti
Enota Kamenček – razvojni oddelek: 3 prosta mesta
Povpraševanje po varstvu predšolskih otrok sicer presega proste kapacitete, poudariti pa je
potrebno, da se prosta mesta sproti zapolnjujejo ter da je na seznamu kar nekaj otrok, ki ne
izpolnjujejo starostnega pogoja za vstop v vrtec. Število otrok, ki se še nahajajo na
Centralnem čakalnem seznamu, je relativno nizko (v letu 2010 je bilo takih otrok preko 300,
na dan 20. 10. 2015 pa 85). Glede na navedeno ter glede na to, da subvencije za otroke, ki
niso vključeni v vrtec, predstavljajo nadstandard, občinski proračun pa je iz leta v leto nižji in
po drugi strani zaradi zakonskih obveznosti čedalje bolj obremenjen, menimo, da ponovna
uvedba subvencij, ki so bile s koncem leta 2014 ukinjene, ni smotrna.

