OBRAZLOŽITEV
1.

Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 je bil sprejet na 18. seji dne 1. februarja
2017 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/17. Na 19. seji dne 5. aprila 2017 je bil sprejet
prvi rebalans proračuna za leto 2017, s katerim so bila zagotovljena sredstva za
rekonstrukcijo LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg in za ureditev parkirišč in ceste mimo
cerkve Sv. Mavricija v Šmarci (dodatna sredstva). V navedenem rebalansu (načrt razvojnih
programov) ni prikazanega projekta »Po stopinjah pastirjev«, kar je pogoj za prijavo na javni
poziv Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije (pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja).
2.

Cilji in načela odloka:

S sprejetjem rebalansa proračuna želi občinska uprava v Načrt razvojnih programov uvrstiti
nov projekt »Po stopinjah pastirjev«, kar bo podlaga za kandidiranje za nepovratna sredstva
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Hkrati želi občinska uprava s
korigiranjem nekaterih drugih prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno zagotoviti
ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki.
3.

Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka:

Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Kamnik so predlagane
ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih
in odhodkovnih postavk, pri nekaterih proračunskih postavkah pa je predlagana samo
sprememba strukture v okviru posameznih postavk, ki je prilagojena dejanskim namenom
enotne ekonomske klasifikacije.
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 so naslednje spremembe:
- ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov
je spremenjen 2. člen;
- v petem odstavku 9. člena je znesek 7.500.000 € povečan na 7.800.000 € (uskladitev
s spremenjeno višino sredstev, ki se izloči v sklad za financiranje investicij v OŠ
Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta);
- v 9. členu je dodan nov odstavek, da se v sredstva sklada za pokriti bazen v letu
2017 izloči 350.000 € (uskladitev s postavko 8122 – sklad za pokriti bazen).
V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 39.262.441 € in so za 507.529 €
oziroma 1,3 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2017.
Spodnja tabela prikazuje razpoložljiva sredstva in izdatke posebej za Občino Kamnik in
posebej za krajevne skupnosti:
v€
prejemki
Občina Kamnik
krajevne skupnosti
SKUPAJ

prenos
sredstev iz
leta 2016

skupaj
razpoložljiva
sredstva

izdatki

36.882.812

1.909.477

38.792.289

38.792.289

166.370

303.782

470.152

470.152

37.049.182

2.213.259

39.262.441

39.262.441

Zakon o javnih financah v 2. členu določa, da mora biti proračun uravnotežen med prejemki
in izdatki. Iz tabele je razvidno, da so razpoložljiva sredstva Občine Kamnik in krajevnih
skupnosti enaka izdatkom, kar pomeni, da je predlagani rebalans proračuna uravnotežen.
Krajevne skupnosti Duplica, Mekinje, Motnik, Perovo, Šmartno v Tuhinju in Špitalič imajo
predlog svojega finančnega načrta usklajen z že izvedenimi prerazporeditvami, ostale
krajevne skupnosti v predlogu rebalansa nimajo sprememb.
V predlogu rebalansa so na strani prejemkov Občine Kamnik predlagane naslednje
spremembe:
 Mestne lekarne Kamnik – presežek (435.000 €): znesek se v predlogu rebalansa ne
spreminja, spremenjen je samo konto, v okviru katerega je evidentiran navedeni
presežek (prenos iz konta 7141 – drugi nedavčni prihodki na konto 7100 – prihodki
od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki);
 vključeni so že realizirani prihodki iz naslova dobička JP Centralna čistilna naprava
Domžale - Kamnik d.o.o. v višini 481.502 €;
 prihodki od drugih najemnin so povečani iz 20.000 € na 50.000 € zaradi uskladitve z
doseženo realizacijo (v letu 2017 sta Telekom d.d. in Si.mobil d.d. v občinski
proračun nakazala enkratno nadomestilo za ustanovljeno stvarno služnost);
 koncesijska dajatev za plinovodno omrežje je usklajena z dejansko doseženo
realizacijo (povečanje iz 15.000 € na 15.467 €);
 drugi nedavčni prihodki so zaradi uravnoteženja rebalansa povečani za 2.081 €;
 dodani so prihodki s strani Fundacije za šport v višini 28.016 €: Občina Kamnik je
kandidirala na javni razpis Fundacije za šport in pridobila sredstva v višini 67.132 € (v
letu 2017 28.016 €, v letu 2018 19.064 € in v letu 2019 20.052 €). Celotna vrednost
projekta znaša 498.459 €. Občina želi pridobiti tehnično sodoben plavalni bazen, ki
bo omogočal izvedbo treningov in tekem in ki bo hkrati tudi v funkciji letnega
kopališča;
 prihodki od prodaje opreme so povečani iz 250 € na 1.600 € zaradi že realizirane
prodaje odpisanega osnovnega sredstva pri CČN Domžale Kamnik;
 sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin: Občina Kamnik je v letu 2017
kandidirala na razpis dodelitve nepovratnih sredstev, ki jih za infrastrukturo namenja
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Občini Kamnik je v letu 2017 s strani
MGRT dodeljeno 238.347 € za projekt »LC Podgorje – Kamnik«, zato so v predlogu
rebalansa prihodki povečani iz 232.903 € na 238.347 €;
 prihodki, ki so bili v proračunu načrtovani s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano za komasacijo Drnovo, so zamaknjeni v naslednje
proračunsko obdobje (uskladitev z investicijskim programom);
 Občina Komenda, Mengeš – komasacija Drnovo: Prihodki so povečani iz 12.828 € na
15.006 € in so usklajeni z že realiziranima nakaziloma s strani navedenih občin za
izdelavo dokumentacije za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo;
 vključena so sredstva v višini 12.808 € za projekt »Po stopinjah pastirjev«, ki naj bi jih
Občina Kamnik na osnovi prijave na razpis prejela iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike.
V predlogu rebalansa je upoštevana tudi uskladitev z dejanskim prenosom sredstev iz
preteklega leta, ki je bil ugotovljen z zaključnim računom za leto 2016, in sicer je bil dejanski
prenos glede na prenos, upoštevan v sprejetem proračunu, za 11.903 € višji (namenski
prenos je bil višji za 14 €, nenamenski pa za 11.889 €). Višji namenski prenos je upoštevan
tudi na odhodkovni strani, in sicer je postavka 4265 – vzdrževanje gozdnih cest povečana za
14 €.

V tabelah so prikazani naslednji stolpci:
 sprejeti proračun 2017 (to je rebalans proračuna, ki ga je občinski svet sprejel na 19. seji
dne 5. 4. 2017),
 veljavni proračun 2017, ki prikazuje sprejeti proračun za leto 2017 s prerazporeditvami,
izvedenimi v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 (Ur. list RS, št.
5/17 in 17/17) do konca meseca aprila 2017,
 realizacija v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2017, ki je le informativne narave (možni so
popravki),
 rebalans 2017,
 indeks realizacije v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2017 glede na veljavni proračun 2017,
 indeks rebalansa 2017 glede na sprejeti proračun 2017.
Do konca meseca aprila 2017 so bile prerazporeditve izvedene na osnovi treh odredb o
prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami, in sicer:
1.
2.
3.

na postavko 4538 – prestavitev JP 661581 Hruševka – Ravne je bilo prerazporejeno 200
€ za pokritje prevzetih obveznosti za navedeno investicijo;
na postavko 3615 – odvoz opuščenih vozil je bilo prerazporejeno 60 € za pokritje
stroškov odvoza opuščenega vozila;
zaradi velikega povpraševanja lastnikov spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov
po sredstvih namenjenih za obnove je bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini
4.000 € iz postavke 1350 – stroški urejanja zemljišč na postavko 6104 – sofinanciranje
obnove spomeniško zaščitenih objektov.

Iz splošne proračunske rezervacije v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 2017 ni bilo izvedenih
prerazporeditev.
Vse postavke, pri katerih so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvami, so v
predlogu rebalansa ustrezno povečane.
Pri sprejemanju rebalansa je potrebno upoštevati tudi omejitve, določene v 30. členu Zakona
o javnih financah, ki določa, da morajo predlogi za povečanje izdatkov obsegati predloge za
povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri
čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ter v
breme dodatnega zadolževanja.

V predlogu rebalansa so spremenjene naslednje odhodkovne postavke:
v€
pp

naziv

3615
6104
4265
4503
4538
4583
4595
6305
6600
0900
8117
8122
8296
9288
6235
4905
4941

ODVOZ OPUŠČENIH VOZIL
SOF. OBNOVE SPOMENIŠKO ZAŠČITENIH OBJEKTOV
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
ZIMSKA AKCIJA NA L.C. IN N.C.
PRESTAVITEV LC ŠT. 161151 HRUŠEVKA - RAVNE
REK. LZ 160541 MEDVEDOVA ULICA - GLAVNI TRG
PROJ. DOKUMENTACIJA (študije, načrti, raziskave, nadzori…)
SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV PREVOZA PITNE VODE
ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ
POGREBNI STROŠKI
ZTŠK - VZDRŽEVANJE BAZENA
SKLAD ZA POKRITI BAZEN
SANACIJA OBZIDJA NA MALEM GRADU
UN K9 ŠOLE
KOMASACIJA DRNOVO
RAZVOJNI PROJEKTI
PROJEKT "PO STOPINJAH PASTIRJEV"

sprejeti
proračun
2017

rebalans
2017

1.000
1.500
10.000
14.000
72.235
72.249
530.000
490.000
100.000
110.000
270.000
370.000
45.000
65.000
0
10.000
180.000
220.000
6.000
8.500
90.000
60.000
0
350.000
150.000
30.000
7.500.000 7.800.000
94.965
22.672
230.827
139.596
0
24.039

razlika

500
4.000
14
-40.000
10.000
100.000
20.000
10.000
40.000
2.500
-30.000
350.000
-120.000
300.000
-72.293
-91.231
24.039

V nadaljevanju so obrazložene proračunske postavke, ki so v predlogu rebalansa
spremenjene glede na sprejeti proračun za leto 2017 (to je rebalans proračuna, ki ga je
občinski svet sprejel na 19. seji dne 5. 4. 2017), in sicer po posameznih notranjih
organizacijskih enotah. Poleg sprememb med proračunskimi postavkami (vse so
obrazložene) so v predlogu rebalansa v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava spremenjeni tudi nekateri
ekonomski nameni znotraj posameznih postavk, pri čemer pa skupna višina proračunske
postavke ni spremenjena.
ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE


3615 – odvoz opuščenih vozil: V rebalansu je predlagano povečanje postavke iz 1.000
€ na 1.500 €, saj so bila v prvih štirih mesecih letošnjega leta porabljena že vsa sredstva
za ta namen (trije odvozi), pri čemer je bilo potrebno del sredstev že zagotoviti s
prerazporeditvijo.



6104 – sofinanciranje obnove spomeniško zaščitenih objektov: Zaradi velikega
povpraševanja lastnikov spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov po sredstvih
namenjenih za obnove je bila pred objavo razpisa na navedeno postavko izvedena
prerazporeditev sredstev v višini 4.000 €, ki je upoštevana tudi v predlogu rebalansa.

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
FINANCE


4265 – vzdrževanje gozdnih cest: V predlogu rebalansa je postavka za vzdrževanje
gozdnih cest povečana za 14 € zaradi uskladitve z dejanskim prenosom namenskih
sredstev iz leta 2016.



4503 – zimska akcija na l.c. in n.c.: Zaradi potreb po zagotovitvi sredstev na drugih
postavkah in glede na to, da so porabljena sredstva za izvajanje zimske službe nižja od
načrtovanih, je v rebalansu predlagano znižanje postavke iz 530.000 € na 490.000 €.



4538 – prestavitev LC št. 161151 Hruševka – Ravne: Sama projektna dokumentacija
za izvedbo del predvideva vgradnjo kamnitega nasipa v debelini 60 cm in 30 cm
tamponskega drobljenca. V sredo, 17. 5. 2017, je geomehanik izvedel pregled temeljnih
tal na odseku trase med profiloma P4 in P8. Geomehanik je v gradbeni dnevnik vpisal
ugotovitve, da so temeljna tla med omenjenima profiloma slaba, in predlagal izvedbo
nasipa v debelini 80 cm na geotekstil. Zaradi nepredvidenih del na objektu je v
rebalansu predlagano povečanje proračunske postavke iz 100.000 € na 110.000 €.



4583 – rekonstrukcija LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg: Elektro Ljubljana je
imelo v letošnjem letu načrtovano zamenjavo 20 kV kablovoda med TP Center, TP Mali
grad in TP Graben, ki poteka v območju ceste LZ 160541 Glavni trg – Medvedova ulica.
Občina je zato predlagala sočasno sanacijo obstoječe komunalne infrastrukture
(vodovod, kanalizacija, meteorna kanalizacija, odvodnjavanje) ter ureditev zunanjih
površin. Zato je v okviru rekonstrukcije ceste predvidena zamenjava ustroja in
asfaltiranje voznih površin (vozišče in kolesarska steza). Parkirišča in površine za pešce
bodo izvedene z granitnimi ploščami, mulde za odvodnjavanje pa z granitnimi kockami.
Predvidena zunanja ureditev je bila projektno obdelana skladno s projektnimi pogoji
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Rekonstrukcija LZ 160541 Glavni trg –
Medvedova ulica je predvidena na odseku od sodišča do Zavoda za turizem, šport in
kulturo Kamnik. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je bil v mescu maju
izveden javni razpis za izbor izvajalca. Na podlagi oddanih dveh ponudb je bil izbran
najcenejši ponudnik, katerega ponudba je znašala 325.000 €. Občina mora poleg
sredstev za izvedbo projekta skladno z veljavno zakonodajo zagotoviti še gradbeni in
arheološki nadzor ter varnostni načrt s koordinacijo varnostnega inženirja. V sklopu
rekonstrukcije bo na Glavnem trgu zagotovljeno novo odjemno mesto (NN priključek), ki
bo omogočalo električno energijo potrebno za izvedbo prireditev.
namen
Projektna dokumentacija
Gradbeni nadzor
Varnostni načrt
Izvedba
Arheološki nadzor
NN priključek - Glavni trg - Elektro
SKUPAJ



znesek
13.400 €
14.000 €
2.500 €
325.000 €
2.500 €
12.600 €
370.000 €

4595 – projektna dokumentacija (študije, načrti, raziskave, nadzori…): Sredstva so
bila porabljena za izdelavo projektnih dokumentacij, in sicer za PZI - ureditev
semaforiziranega križišča pri trgovini Tuš v Šmarci, izvedbeni načrt za ureditev cestnega
priključka na državno cesto v Šmarci, izvedbeni načrt za rekonstrukcijo ceste skozi vas
Podgorje I. faza, izdelavo geomehanskega poročila na območju trase LC št. 160031
Kamnik-Tunjiška cesta cca 100 m od odcepa za Sv. Ano, PZI - obnova ceste in PZI načrta podpornega zidu cca 50 m v Spodnjih Stranjah itd. Dodatna sredstva bi
potrebovali še za izdelavo projektne dokumentacije PZI za izgradnjo pločnika od Vira do
Markovega, DIP - rekonstrukcija Kamnik-Podgorje III. faza ter izdelavo ureditvenega
načrta za celostno ureditev parka s spomenikom NOB v Šmarci (kulturnovarstveni
pogoji). Zaradi navedenega je predlagano povečanje proračunske postavke iz 45.000 €
na 65.000 €.



6305 – subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode: Občina Kamnik nima
podatkov o dosedanjih prevozih pitne vode in s tem povezanih stroških. Glede na
informacije iz nekaterih občin, ki v celoti ali delno sofinancirajo stroške prevozov pitne
vode, ocenjujemo, da bo sofinanciranje prevozov v drugi polovici letošnjega leta
obremenilo občinski proračun za 10.000 €. Zato predlagamo vzpostavitev nove
proračunske postavke v višini 10.000 €.



6600 - odprava posledic elementarnih nesreč: V rebalansu je predlagano povečanje
sredstev iz 180.000 € na 220.000 €. Sredstva so namenjena za sanacijo plazov nastalih
zaradi neurij in elementarnih nesreč, ki še vedno ogrožajo občinsko komunalno
infrastrukturo ter izvedbi preventivnih in sanacijskih ukrepov na vodotokih, s katerimi se
bo izboljševala poplavna varnost. Iz tabele je razvidna višina potrebnih sredstev za
plazove, ki jih bo občina v letošnjem letu sanirala (Motnik, Laniše, Soteska). Del
sredstev je predviden tudi za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazu Sv.
Ana v Tunjicah ter za oglede in svetovanje na plazovih, ki so se že sprožili v preteklih
letih (od 2010 do 2016). Letošnje aprilsko močno deževje s poplavami je v občini
sprožilo 10 (deset) novih plazov, ki ogrožajo stabilnost in prevoznost občinskih cest.
Komisija za plazove je v mesecu maju izvedla terenske oglede skupaj s geomehanikom.
Na podlagi ogledov in ocene geomehanika glede stanja plazov so bili sprejeti nujni
geotehničin ukrepi (raziskave tal), ki se že izvajajo. Na podlagi raziskav na terenu bo
mogoče pripraviti kvalitetno in strokovno tehnično dokumentacijo za sanacijo plazov, ki
so se sprožili zaradi poplav 28. 4. 2017. Po končanih raziskavah tal bo izdelan akcijski
načrt ter določene prioritete glede nevarnosti in ogroženosti širitve plazov ob občinskih
cestah, s čimer bi se v največji možni meri zmanjšali stroški sanacije in zagotovila
normalna prevoznost občinskih cest. Glede na videne poškodbe ob občinskih cestah in
mnenja geomehanika ocenjujemo, da bo potrebno takoj pričeti s sanacijami 5 plazov, ki
so posledica aprilskih poplav, saj ni mogoče zagotoviti varnega odvijanja prometa na
občinskih cestah, kar pomeni popolna zapora ceste ali takojšnja sanacija plazovitega
terena. Groba ocena stroškov za izvedbo sanacije 5 plazov znaša 200.000 €, zato bo
del sredstev potrebno zagotoviti tudi iz proračunske rezerve (p.p. 0950).
namen
Plaz Motnik - Zg. Motnik LC161101
Plaz Laniše JP660411
Plaz Soteska-Strmec JP661122
Projektna dokumentacija - plaz Tunjice Sv. Ana
Terenski ogledi in svetovanje v letu 2017 – plazovi
Nujne sanacije plazov po poplavah april 2017
SKUPAJ

znesek
40.600 €
20.300 €
44.200 €
6.600 €
5.900 €
102.400 €
220.000 €

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI


0900 – pogrebni stroški: Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora občina
plačati osnovne pogrebne stroške za občane, ki so brez dohodkov, premoženja in
bližnjih sorodnikov. Načrtovana sredstva za ta namen so že porabljena (pogrebni stroški
za 5 občanov), zato je v predlogu rebalansa postavka povečana iz 6.000 € na 8.500 €.



8117 – Zavod za turizem, kulturo in šport Kamnik – vzdrževanje bazena: V
rebalansu je predlagano znižanje sredstev za 30.000 € (iz 90.000 € na 60.000 €), ker je
Občina Kamnik kandidirala na javni razpis Fundacije za šport in pridobila sredstva v
višini 67.132 € za izvedbo projekta »Obnova školjke olimpijskega bazena na kopališču
Pod Skalco«. Iz navedenega naslova se nekatera predvidena vzdrževalna dela ne bodo
izvedla, ker to ne bo potrebno.



8122 – sklad za pokriti bazen: V rebalansu je predlagana nova postavka, na osnovi
katere bo v sklad za pokriti bazen izločenih 350.000 € (tako bo v skladu za pokriti bazen
skupno zbranih 500.300,57 €). Sredstva bodo namenjena za potrebe izvedbe projekta
»Obnova školjke olimpijskega bazena na kopališču Pod Skalco«. Občina Kamnik je za
izvedbo tega projekta kandidirala na javni razpis Fundacije za šport in pridobila sredstva
v višini 67.132 €. Celotna vrednost projekta znaša 498.459 €. Občina želi pridobiti
tehnično sodoben plavalni bazen, ki bo omogočal izvedbo treningov in tekem in ki bo
hkrati tudi v funkciji letnega kopališča.



8296 – sanacija obzidja na Malem gradu: Občinska uprava zaradi omejenih finančnih
sredstev v proračunskem letu 2017 predlaga zmanjšanje sredstev za sanacijo obzidja na
Malem gradu iz 150.000 € na 30.000 €. V letu 2017 bo tako izvedena projektna
dokumentacija PZI za sanacijo celotnega območja Malega gradu, ki pa je trenutno še v
usklajevanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Izvedena bo nujna sanacija zidu
na vrhu Malega gradu pri kapeli v dolžini 15 metrov in na obrobnem delu obzidja v
dolžini 20 metrov, kjer je le-ta najbolj znižan in tako predstavlja največjo nevarnost za
obiskovalce.
namen
Projekt
Gradbeni nadzor
Varnostni načrt
Arheološki nadzor
Sanacija obzidja Mali grad – izvedba del
SKUPAJ



znesek
7.600 €
1.000 €
360 €
1.000 €
20.040 €
30.000 €

9288 – UN K9 šole: Občina je poslala povabilo za oddajo javnega naročila po postopku
s pogajanji brez predhodne objave za spremembo obstoječe projektne dokumentacije, ki
obsega spremembo faznosti gradnje, prilagoditev velikosti šole aktualnim demografskim
podatkom ter prilagoditev velikosti športne dvorane. Ker je potrebno s pričetkom
izgradnje prve faze osnovne šole s športno dvorano počakati do pridobitve potrebne
dokumentacije, bi bilo predčasno najemanje kredita za izgradnjo negospodarno, zato je
v rebalansu predlagano povečanje postavke za 300.000 €, s čimer se zagotovijo
potrebna sredstva za pridobitev dokumentacije.

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA


6235 – komasacija Drnovo: Občinski svet je na 19. seji dne 5. 4. 2017 potrdil
Investicijski program za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v
občinah Kamnik, Komenda in Mengeš. V predlogu rebalansa je zato postavka za
komasacijo Drnovo usklajena z navedenim dokumentom (tudi v načrtu razvojnih
programov).

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE


4905 – razvojni projekti: Postavka se zmanjša za 91.231 €. Del sredstev v višini
80.000 € se nameni za potrebe izvedbe projekta »Obnova školjke olimpijskega bazena
na kopališču Pod Skalco«. Občina Kamnik je za izvedbo tega projekta kandidirala na
javni razpis Fundacije za šport in pridobila sredstva v višini 67.132 €. Celotna vrednost
projekta znaša 498.459 €. Občina želi pridobiti tehnično sodoben plavalni bazen, ki bo
omogočal izvedbo treningov in tekem in ki bo hkrati tudi v funkciji letnega kopališča.
Poleg tega se postavka zmanjša še za dodatnih 11.231 €, za potrebe projekta »Po
stopinjah pastirjev«, ki ga bo občina prijavila na Javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v letu 2017 za sklad EKSRP.



4941 – projekt »Po stopinjah pastirjev«: V predlog rebalansa je uvrščena nova
postavka za projekt »Po stopinjah pastirjev« v višini 24.039 €. Kljub bogatim naravnim
ter kulturnim danostim je turistična ponudba na Veliki planini nepovezana in premalo
valorizirana, obiskovalci pa nemalokrat prepuščeni lastni popotniški iznajdljivosti in
vnaprejšnji pripravi na njen obisk. Posledično je obisk Velike planine površen in
rekreativnega značaja, obiskovalci pa nehote prikrajšani za celovito doživetje in
spoznavanje njenih skritih kotičkov in zanimivosti. Projekt Po stopinjah pastirjev z
vzpostavitvijo doživljajske učne poti rešuje problema nepovezanosti turističnih
ponudnikov in pomanjkanja celovite turistične izkušnje bogastva Velike planine.
Omenjeni turistični produkt bo obiskovalce izobraževal ter jih usmeril k naravnim in
kulturnim znamenitostim ter turističnim ponudnikom. Občina Kamnik bo s projektom »Po
stopinjah pastirjev«, ki predvideva vzpostavitev učne poti in spremljajoče aktivnosti
(usposabljanje za turistično vodenje, izobraževanje za zelene zaposlitve, promocija
turističnega produkta…) kandidirala za nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja na prihajajočem javnem pozivu Lokalne akcijske skupine
Srce Slovenije. Projekt je turistično naravnan in bo izveden v sodelovanju z Zavodom za
turizem, šport in kulturo Kamnik, ki pa, zaradi razpisnih zahtev, ki zapovedujejo
sofinanciranje investicije iz lastnih sredstev (sredstev, ki ne predstavljajo financiranja s
strani občine, ki pa jih omenjeni zavod nima zadosti), ne more nastopati v vlogi
projektnega partnerja. V projektu bosta poleg Občine Kamnik kot projektni partnerici
sodelovali še družbi Velika planina d.o.o. ter D.C. STUDIO d.o.o., vsaka s svojim
finančnim deležem in projektnimi aktivnostmi.

V načrtu razvojnih programov 2017 – 2020 so vrednosti posameznih projektov usklajene s
spremenjenimi postavkami v posebnem delu proračuna, projekt »komasacija Drnovo« je
usklajen z investicijskim programom, na novo pa je v načrt razvojnih programov vključen
projekt »Po stopinjah pastirjev«.
4.

Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:

Na podlagi 130. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15
in 20/17) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 obravnava
in sprejme po skrajšanem postopku.
Marjan Šarec
ŽUPAN

