OBRAZLOŽITEV
1.

Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 je bil sprejet na 18. seji dne 1. februarja
2017 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/17. Po sprejetju navedenega dokumenta so
nastala nekatera nova dejstva, ki jih je potrebno upoštevati, zato je pripravljen prvi predlog
rebalansa za leto 2018 (spremenjena višina povprečnine, potreba po uvrstitvi določenih
projektov v načrt razvojnih programov zaradi prijav na razpise…).
2.

Cilji in načela odloka:

Občinska uprava želi s korigiranjem 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 2018 so naslednje spremembe:
- ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov
je spremenjen 2. člen;
- v 9. členu sta dodana nova odstavka, ki določata višino sredstev za prenos v sklad za
financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta (6.300.000 €) in v
sklad za pokriti bazen (60.000 €);
- dodana je možnost zadolžitve v višini 6.300.000 € za investicijo v OŠ Frana Albrehta
(prvi odstavek 15. člena).
V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 35.453.637 € in so za 11.527.168 €
oziroma 48,2 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2018 (vključitev kredita za OŠ Frana
Albrehta, upoštevanje prenosa sredstev iz leta 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 2017*

skupaj
razpoložljiva
sredstva

izdatki

32.735.739

2.225.787

34.961.526

34.961.526

172.790

319.321

492.111

492.111

32.908.529

2.545.108

35.453.637

35.453.637

*natančen prenos sredstev bo znan ob pripravi zaključnega računa za leto 2017

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.

V nadaljevanju je prikazana tabela razpoložljivih sredstev za Občino Kamnik (brez krajevnih
skupnosti), iz katere so razvidne spremembe, predlagane v rebalansu:
v€
kto

70

naziv

DAVČNI PRIHODKI

7000 dohodnina
7030 davek na nepremičnine
1. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
2. davek na premoženje
7031 davek na premičnine
7032 davki na dediščine in darila
7033 davki na promet nepremičnin
7044 davki na posebne storitve
1. davek na dobitke od iger na srečo

rebalans
2018

razlika

(1)
(2)
(3)
18.300.476 18.255.900 18.990.643

(4=3-2)
734.743

15.334.810 15.602.900 16.017.643

414.743

1.851.948

1.825.000

1.825.000

0

1.835.132

1.800.000

1.800.000

0

16.816

25.000

25.000

0

7.067

5.000

5.000

0

82.348

80.000

80.000

0

662.271

370.000

650.000

280.000

10.042

10.000

10.000

0

10.042

10.000

10.000

0

381.842

363.000

403.000

40.000

268.953

300.000

300.000

0

2. turistična taksa

86.746

45.000

80.000

35.000

3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

23.951

15.000

20.000

5.000

2.192

3.000

3.000

0

-29.853

0

0

0

3.015.675

2.815.959

2.766.257

-49.702

910.209

845.289

363.794

-481.495

7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev
1. okoljska dajatev / odvajanje odpadnih voda

4. občinske takse
7060 nerazporejeni davki in prispevki
71

realizacija
2017*

sprejeti
proračun
2018

NEDAVČNI PRIHODKI

prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek
7100
prihodkov nad odhodki
Mestne lekarne Kamnik - presežek

428.700

0

0

0

CČN Domžale Kamnik - dobiček

481.502

845.289

363.787

-481.502

7

0

7

7

0

3.000

0

-3.000

1.413.514

1.422.558

1.742.457

319.899

48.827

61.000

61.000

0

2. prihodki od najemnin za stanovanja

296.415

290.000

290.000

0

3. prihodki od najemnine za infrastrukturo - vodovod

193.215

235.000

235.000

0

4. prihodki od najemnine za infrastrukturo - kanalizacija

329.628

413.500

413.500

0

5. prihodki od najemnine za infrastrukturo - CČN

191.454

123.258

438.657

315.399

6. prihodki od drugih najemnin

71.691

20.000

20.000

0

7. prihodki od tržnice

10.708

11.000

11.000

0

8. prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih

54.978

60.000

60.000

0

216.598

208.800

213.300

4.500

9.1 vodooskrba

46.403

50.000

50.000

0

9.2 odvajanje odpadnih in padavinskih voda

29.683

30.000

30.000

0

dividende
7102 prihodki od obresti
7103 prihodki od premoženja
1. prihodki od najemnin za poslovne prostore

9. prihodki iz naslova podeljenih koncesij

9.3 greznice
9.4 naravna bogastva
9.5 trajnostno gospodarjenje z divjadjo

5.304

5.000

5.000

0

51.255

47.500

52.000

4.500

1.230

1.300

1.300

0

v€
realizacija
2017*

sprejeti
proračun
2018

rebalans
2018

razlika

(1)

(2)

(3)

(4=3-2)

9.6 posek lesa v državnih gozdovih

18.080

20.000

20.000

0

9.7 plinovodno omrežje

15.467

15.000

15.000

0

9.8 ravnanje z odpadki

42.785

35.000

35.000

0

6.391

5.000

5.000

0

24.502

20.000

20.000

0

107.480

90.000

100.000

10.000

76.857

70.000

70.000

0

483.113

365.112

470.006

104.894

64.867

15.112

18.261

3.149

2. Fundacija za šport - bazen

0

0

47.079

47.079

3. Eko sklad - sof.postaj za električna vozila

0

0

4.666

4.666

418.247

350.000

400.000

50.000

33.422

90.590

332.590

242.000

342

340

32.340

32.000

1.522

250

250

0

kto

naziv

9.9 vodna pravica
7111 upravne takse
7120 globe in druge denarne kazni
7130 prihodki od prodaje blaga in storitev
7141 drugi nedavčni prihodki
1. drugi nedavčni prihodki

4. komunalni prispevek
72

KAPITALSKI PRIHODKI

7200 prihodki od prodaje zgradb in prostorov
7202 prihodki od prodaje opreme
7220 prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

3.820

0

0

0

27.738

90.000

300.000

210.000

5.056.609

2.175.332

4.306.249

2.130.917

1.384.804

894.177

1.262.144

367.967

165.855

0

0

0

65.682

60.000

60.000

0

240.252

232.903

358.461

125.558

4. Zavod za zaposlovanje - javna dela

66.392

60.000

60.000

0

5. MKGP - sredstva za gozdne ceste

10.325

12.000

12.000

0

6. MKGP - nadomestilo za upravljanje državnih gozdov

10.667

0

0

0

7. MDDSEM - družinski pomočniki

70.474

60.000

60.000

0

4.728

5.000

5.000

0

0

196.776

53.804

-142.972

614.397

212.498

241.650

29.152

24.622

0

33.000

33.000

0

0

197.400

197.400

83.859

35.000

35.000

0

0

0

16.500

16.500

6.299

0

0

0

16. Min.za inf.-uvedba sistema izposoje koles - prisp.RS

0

0

17.539

17.539

17. Min.za zdravje - ZD dr. Julija Polca Kamnik

0

0

91.790

91.790

1.173

0

0

0

491

0

0

0

19.588

20.000

20.000

0

7221 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
74

TRANSFERNI PRIHODKI

7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna
1. finančna izravnava
2. požarna taksa
3. sredstva po 23. členu ZFO

8. MDDSEM - urejanje vojnih grobišč
9. MKGP - komasacija Drnovo - prispevek RS
10. MOP - kohezija kanalizacija - prispevek RS
11. MOP - kohezija CČN - prispevek RS
12. MOP - kohezija vodovod - prispevek RS
13. MOP - sanacija plazov
14. MOP - organizacija evropskega tedna mobilnosti
15. Min.za infrastrukturo - celostna prometna strategija

18. UE Kamnik - sof.dobave in montaže klime
19. Zavod za gozdove - sof.ureditve novih gozd.površin
20. MOP - subvencije za stanarine

v€
realizacija
2017*

sprejeti
proračun
2018

rebalans
2018

razlika

(1)

(2)

(3)

(4=3-2)

15.006

77.001

80.000

2.999

15.006

37.001

0

-37.001

0

40.000

80.000

40.000

0

0

189.768

189.768

1. projekt "Po stopinjah pastirjev"

0

0

28.357

28.357

2. komasacija Drnovo (MKGP)

0

0

161.411

161.411

prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU iz kohezijskega sklada

3.656.800

1.204.154

2.774.337

1.570.183

1. kohezija kanalizacija (MOP)

3.481.583

1.204.154

1.369.350

165.196

139.525

0

187.000

187.000

0

0

1.118.600

1.118.600

35.692

0

0

0

5. uvedba sistema izposoje koles (Min.za infrastrukturo)

0

0

99.387

99.387

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

180.000

40.000

-140.000

0

180.000

40.000

-140.000

1. Interreg

0

90.000

40.000

-50.000

2. LAS

0

90.000

0

-90.000

26.406.182 23.517.781 26.435.739

2.917.958

kto

naziv

7401 prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
1. Občina Komenda, Mengeš- komasacija Drnovo
2. Občina Komenda - sof.vodovodne kom. infrastrukture
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
7411 proračuna EU za izvajanje skupne kmet. in ribiške
politike

7413

2. kohezija CČN (MOP)
3. kohezija vodovod (MOP)
4. celostna prometna strategija (Min.za infrastrukturo)

78

7870 prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

SKUPAJ PRIHODKI

kredit
SKUPAJ PREJEMKI

stanje sredstev na dan 31. 12. preteklega leta
- namenska sredstva
- nenamenska sredstva

0

0

6.300.000

6.300.000

26.406.182 23.517.781 32.735.739

9.217.958

1.909.477

0

2.225.787

2.225.787

221.764

0

693.869

693.869

1.687.713

0

1.531.918

1.531.918

SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
28.315.660 23.517.781 34.961.526 11.443.745
*natančna realizacija za leto 2017 bo znana pri zaključnem računu za leto 2017

V predlogu rebalansa so na strani prejemkov Občine Kamnik predlagane naslednje
spremembe:


Dohodnina je povečana za 414.743 € (iz 15.602.900 € na 16.017.643 €), kar je
usklajeno z izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018,
ki ga je občina prejela v mesecu juliju 2017.



Glede na doseženo realizacijo v letu 2017 (662.271 €) so davki na promet nepremičnin v
predlogu rebalansa povečani iz 370.000 € na 650.000 €.



Turistična taksa: V predlogu rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2018 se
predlaga povečanje prihodkov iz naslova turističnih taks za 35.000 €. V sprejetem
proračunu so bili prihodki iz naslova turistične takse načrtovani v višini 45.000 €. V letu
2017 je bilo iz tega naslova realiziranih 86.746 € (realizirane so bile izterjave večjih
zapadlih zneskov iz naslova plačila turističnih taks iz preteklih let), zato predlagamo
povečanje na 80.000 €.



Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest predstavlja namenske prihodke v obliki
prispevka za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz
katastrskega dohodka gozda. Glede na realizacijo v letu 2017 je v rebalansu predlagano
povečanje prihodkov za 5.000 € (iz 15.000 € na 20.000 €), kar je upoštevano tudi pri
odhodkovni postavki 4265 – vzdrževanje gozdnih cest.



CČN Domžale Kamnik – dobiček: V predlogu rebalansa proračuna Občine Kamnik za
leto 2018 se predlaga zmanjšanje prihodkov iz naslova prihodkov od udeležbe na
dobičku podjetja JP CČN Domžale – Kamnik, d.o.o. v višini 481.502 €, ker je bil del
predvidenih prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku za leto 2018 izplačan že v letu
2017 in sicer v višini 481.502 €. V letu 2018 bo tako predvideno izplačana razlika do
845.289 € v višini 363.787 €.



Dodani so prihodki iz naslova dividend od Zavarovalnice Triglav d.d. (Občina Kamnik je
lastnica 4 delnic) v višini 7 € (enaka višina kot v letu 2017).



Prihodki od obresti: V sprejetem proračunu za leto 2018 je bilo upoštevanih 3.000 €
prihodkov od obresti, ki pa so zaradi trenutnih negativnih obrestnih mer iz predloga
rebalansa izvzeti.



Prihodki od najemnine za infrastrukturo – CČN: Zaradi aktivacije osnovnega sredstva
»nadgradnja CČN Domžale – Kamnik« najemnik JP CČN Domžale – Kamnik s
septembrom 2017 plačuje višjo najemnino. Skladno s tem se prihodki od najemnine
povečajo za 315.399 €. Predvideni prihodki v letu 2018 tako znašajo 438.657 €.



Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – naravna bogastva: Glede na doseženo
realizacijo v letu 2017 so v predlogu rebalansa prihodki od koncesij za naravna bogastva
(rudarska pravica) povečani iz 47.500 € na 52.000 €.



Globe in druge denarne kazni so v predlogu rebalansa povečane iz 90.000 € na 100.000
€. Analize podatkov o prometnih nesrečah na cestah v Republiki Sloveniji, posledično
tudi na občinskih cestah kažejo, da število prometnih nesreč narašča. Iz tega razloga je
občinsko redarstvo poostrilo nadzore, predvsem nad uporabo varnostnega pasu in
uporabo telefona med vožnjo. Prav tako je v preteklem letu z delom pričela tudi občinska
inšpektorica, katera v okviru svojih delovnih nalog izreka tudi globe za prekrške.



Drugi nedavčni prihodki so zaradi uravnoteženja rebalansa povečani za 3.149 € (iz
15.112 € na 18.261 €).



Fundacija za šport – bazen: Občina Kamnik je s Fundacijo za šport sklenila Aneks k
pogodbi, s katerim je podaljšala rok izvedbe projekta »Obnova školjke olimpijskega
bazena na kopališču Pod Skalco«. Projekt ni bil dokončan v predvidenem roku, ker
zaradi nizkih temperatur v jesenskem času kvalitetna izvedba del ni bila možna.
Sredstva Fundacije za šport, ki so bila predvidena za leto 2017, bodo občini dodeljena v
letu 2018. Po pogodbi občini pripada skupaj 67.132 €, od tega v letu 2018 47.079 € in v
letu 2019 20.053 €.



Dodan je prihodek od Eko sklada za sofinanciranje postaj za električna vozila: Občina
Kamnik je v letu 2017 izvedla postavitev 2 AC polnilnih postaj za električna vozila.
Izplačilo finančne spodbude v višini 4.666 € se v skladu s pogodbo izvede v 60 dneh od
oddaje popolnega zahtevka in to bo predvidoma v mesecu februarju 2018.



Komunalni prispevek: V rebalansu je predlagano povečanje prihodkov iz 350.000 € na
400.000 €. Predlagano spremembo utemeljujemo na osnovi predpostavke, da bo število
vlog v letu 2018 primerljivo z vlogami v letu 2017. Realizacija v letu 2017 je znašala
preko 400.000 € (418.247 €), kar je posledica sprejetja OPN-ja. OPN je predvidel nove
zazidljive površine, na katerih so investitorji poleg rekonstrukcij, prizidav in nadzidav v
večjem številu izvajali tudi novogradnje. Tako je bil investitorjem novogradenj poleg
deleža, ki odpade na neto tlorisne površine (Dt) komunalni prispevek obračunan tudi za
delež parcele (Dp).



Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: Znesek 32.340 € vsebuje prihodke od prodaje
solastniškega deleža nepremičnine v lasti občine na Planini Lipovec ter obroke kupnine
od prodanega stanovanja po stanovanjskem zakonu iz leta 1991.



Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: V rebalansu je predlagano povečanje prihodkov
na 300.000 € zaradi predvidene prodaje zemljišč med bivšo tovarno Stol in
novozgrajeno stavbo Qlandia na Duplici. Prav tako se predvideva prodaja zemljišča v
sklopu zazidalnega načrta B 25 Fructal. Zemljišče je namenjeno za razširitev obstoječe
proizvodne dejavnosti.



Sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin: Občina Kamnik namerava tudi v letu
2018 kandidirati na razpis dodelitve nepovratnih sredstev, ki jih za infrastrukturo
namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ocenjujemo, da bomo iz tega
naslova v letu 2018 pridobili 358.461 €, za projekta Sanacija ceste Kranjska-Podgorje 22
in Sanacija POŠ Zgornji Tuhinj.



MKGP – komasacija Drnovo – prispevek RS in EU: Občina Kamnik je v sodelovanju z
občinama Mengeš in Komenda kandidirala na razpisu za dodelitev sredstev za izvedbo
komasacije in agromelioracije. Dne 21. 8. 2017 smo dobili Odločbo, o pravici do
sredstev za povračilo stroškov izvedbe komasacije in agromelioracije, s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prej omenjeno Ministrstvo nam je
odobrilo 600.482,97 € nepovratnih sredstev, in sicer 215.215,44 € v letu 2018,
153.096,04 € v letu 2019 in 232.171,49 € v letu 2020.



MOP - kohezija CČN, kanalizacija in vodovod - prispevek RS in EU: V maju 2017 je
Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko spremenila informacijski
sistem za vnos zahtevkov za izplačilo. Uveden je bil informacijski sistem e-MA. Ker je
informacijski sistem nov, ima še veliko pomanjkljivosti, ki se postopoma odpravljajo.
Posledično to vpliva na dinamiko pridobivanja EU sredstev. Ker je bilo v letu 2017
pridobljenih manj sredstev od predvidenih, se razlika predvidi v letu 2018, ko
pričakujemo stabilnejše delovanje sistema. V predlogu rebalansa so tako upoštevani
prihodki za CČN v višini 33.000 € (SLO del) in 187.000 € (EU del), prihodki za

kanalizacijo v višini 241.650 € (SLO del) in 1.369.350 € (EU del) ter prihodki za vodovod
v višini 197.400 € (SLO del) in 1.118.600 € (EU del).


MOP - organizacija evropskega tedna mobilnosti: Občina Kamnik je decembra 2017
kandidirala na Javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje
»Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru
Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe s projektom »Priprava in
izvedba aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 v Občini Kamnik«. Skupna
vrednost projekta znaša 25.580 €, od tega predstavljajo upravičeni stroški, ki bodo
pokriti iz Sklada za podnebne spremembe (so definirani v razpisni dokumentaciji in
predstavljajo najvišjo možno višino sofinanciranja) 16.500 €, neupravičeni stroški, ki jih
pokrije občina, pa 9.080 € (DDV in drugi stroški, ki presegajo dopustno višino
sofinanciranja projekta). V kolikor bo projekt odobren za sofinanciranje, se bodo
projektne aktivnosti pričele načrtovati spomladi 2018.



Ministrstvo za infrastrukturo - uvedba sistema izposoje koles – prispevek RS in EU:
Občina Kamnik je kandidirala na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo UTM_1/2017 s
projektom »Uvedba sistema izposoje koles v Kamniku«. V primeru odobritve bo
Kamničanom na voljo 30 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili in jih vrnili na 6
postajah v mestu. Kamnik se bo z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružil
številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto
let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza za potovanje
po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Uporabniki se z njegovo uporabo izognejo vožnji
z avtomobilom, zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida in poskrbijo za kanček vsakdanje
rekreacije. Vrednost projekta znaša 308.926 €, od tega znaša višina sofinanciranja EU in
države 116.926,32 €.



Ministrstvo za zdravje – ZD dr. Julija Polca Kamnik: Občina Kamnik je skupaj z ZD Dr.
Julija Polca Kamnik kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in
razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu
in lokalnih skupnostih« s projektom Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter
njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v
zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik Sklop 2. Projekt načrtuje vzpostavitev
integriranega centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu in
ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za
zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in
zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalni
skupnosti ter izgradnjo ustreznih kapacitet (konkretno adaptacijo 2 pisarn) in nakup
ustrezne opreme. Občina Kamnik kandidira za sredstva, namenjena izgradnji
kapacitet/nakup opreme (sklop 2: Investicijski projekt v zdravstvenih domovih, ki bodo
izbrani za sklop 1) v skupni vrednosti 91.790,18 z DDV. Predviden zaključek investicije
je junij 2018. V kolikor bo projekt odobren, bo 100 % financiran z nepovratnimi sredstvi.



Občina Komenda – sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture: Skladno s
pogodbo med občinama Komenda in Kamnik je Občina Komenda dolžna sofinancirati
izgradnjo in vzdrževanje dela vodovodnega sistema ter stroške tekočega vzdrževanja, ki
je potreben za njeno vodooskrbo in sicer v deležu porabljene vode za občino Komenda.
Občini Kamnik in Komenda sta konec leta 2016 uskladili metodologijo za izračun
sofinanciranja. Obveznosti iz preteklih let je Občina Komenda poplačala. Izračuna za
sofinanciranje vodovodne komunalne infrastrukture za leto 2016 Komunalno podjetje
Kamnik še ni pripravilo, zato občina Kamnik še ni izdala zahtevka. Izdaja zahtevka za
leto 2016 je predvidena do konca februarja 2018. Potrebni podatki za izračun zahtevka
za leto 2017 bodo znani po 31. 3. 2018. Izdaja zahtevka za leto 2017 je predvidena do
konca aprila 2018. Glede na izračun sofinanciranja za pretekla leta je načrtovan
prihodek v letu 2018 iz tega naslova v višini 80.000 €.



Sredstva za projekt »Po stopinjah pastirjev«: V predlogu rebalansa so načrtovani
prihodki za navedeni projekt v višini 28.357 €. Občina Kamnik je 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. Morebitno dokončno potrditev operacije s strani Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja in z njo pa pričetek izvajanja projektnih aktivnosti
pričakujemo predvidoma marca ali aprila 2018.



Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (Interreg): Projekt »Kocka je padla«, s
katerim je občina kandidirala na javnem razpisu programa Evropa za državljane, ni bil
odobren za sofinanciranje in posledično ni prejel načrtovanih nepovratnih sredstev, prav
tako ne projekt »OBST«, s katerim je občina kandidirala na javnem razpisu programa
Interreg SI-AT.



LAS: Prihodki so znižani na račun projekta Preobrazba, za katerega se načrtuje
pridobitev nepovratnih sredstev, vendar zaradi dolgotrajnega postopka ocenjevanja
omenjenega projekta njegovo potrditev in posledično pričetek izvajanja projektnih
aktivnosti pričakujemo predvidoma spomladi 2018, nepovratna sredstva pa posledično
šele v letu 2019.



Kredit: V letu 2017 je bilo za izločitev v sklad za šole načrtovanih 7,8 mio € (7,5 mio €
kredit in 300.000 € lastna sredstva). Najem kredita je bil nato z novembrskim
rebalansom črtan. V sklad za šole je bilo v letu 2017 izločenih 1,5 mio € lastnih sredstev,
zato je v predlogu rebalansa za leto 2018 načrtovan kredit v višini 6,3 mio €.

V predlogu rebalansa je upoštevan tudi okvirni prenos sredstev iz preteklega leta v višini
2.225.787 € (693.869 € namenski prenos in 1.531.918 € nenamenski prenos). Natančen
prenos bo ugotovljen z zaključnim računom za leto 2017.
V tabelah (splošni in posebni del rebalansa proračuna) so prikazani naslednji stolpci:
 realizacija za leto 2017, ki je le informativne narave (natančna realizacija bo znana ob
pripravi zaključnega računa za leto 2017),
 sprejeti proračun 2018 (proračun za leto 2018 je občinski svet sprejel na 18. seji dne 1. 2.
2017),
 rebalans 2018,
 indeks rebalansa 2018 glede na sprejeti proračun 2018.

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

sprejeti
proračun
2018

rebalans
2018

razlika

(1)

(2)

(3=2-1)

31.320

89.654

58.334

1.735.000 1.776.000
105.000
125.000
5.000
8.000
94.009
95.794
0
130.000
17.000
21.000

41.000
20.000
3.000
1.785
130.000
4.000

OBČINSKI SVET
1113 STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN

URAD ŽUPANA
1130
1140
1322
1800
2223
8300

OBČINSKA UPRAVA - PLAČE
UPRAVNA STAVBA - VZDRŽEVANJE, OPREMA
MEDNARODNO SODELOVANJE
DOTACIJE KRAJEVNIM SKUPNOSTIM
IZGRADNJA IN UREDITEV ŠTABNE SOBE (CZ)
ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
1350 STROŠKI UREJANJA ZEMLJIŠČ (nakupi…)
6107 SUBVENCIONIRANJE TRŽNIH NAJEMNIN
6139 VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJSKEGA FONDA

200.000
85.000
150.000

300.000
115.000
188.500

100.000
30.000
38.500

ODDELEK ZA GOSP. DEJAVNOSTI, GOSP. JAVNE SLUŽBE IN FINANCE
1165
1200
3622
4265
4267
4502
4505
4536
4553
4571
4587
4589
4590
4591
4596
4900
4911
4924
4967
5112
5269
5270
5280
5285
6302
6303
6305
6600
6615
6616
6621

STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA
5.000
10.000
5.000
JAVNA BLAGAJNA
1.500
3.500
2.000
ORGANIZACIJA TEDNA MOBILNOSTI
0
25.580
25.580
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
47.000
91.154
44.154
TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO
1.300
1.354
54
PROMETNA SIGNALIZACIJA NA L.C. IN N.C.
70.000
85.000
15.000
VZDRŽ. IN TEKOČI STROŠKI POLNILNIH POSTAJ ZA EL.VOZILA
0
2.400
2.400
UREDITEV JP 661471 ŠPITALIČ - OKROG
20.000
0
-20.000
UREDITEV CESTE SKOZI VAS PODGORJE
50.000
0
-50.000
REKONSTRUKCIJA LC PODGORJE - KAMNIK
300.000
0 -300.000
SEMAFORIZACIJA KRIŽIŠČA V ŠMARCI PRI TUŠU
0
130.000
130.000
SANACIJA CESTE KRANJSKA - PODGORJE 22
0
300.000
300.000
UREDITEV CESTE KRANJSKI RAK - RAKOVE RAVNI
0
100.000
100.000
UREDITEV LC ŠT. 161031 SMREČJE V ČRNI - GOZD
30.000
0
-30.000
UREDITEV MAISTROVE ULICE IN GLAVNEGA TRGA
0
350.000
350.000
VELIKA PLANINA - OBČINSKA SREDSTVA
45.500
221.000
175.500
ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST
30.000
20.000
-10.000
SPODBUJANJE MALEGA GOSPODARSTVA
30.000
60.000
30.000
MRLIŠKA VEŽICA NEVLJE
0
140.000
140.000
ZBIRNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI
0
20.000
20.000
KOHEZIJA - ODVAJANJE ODPADNE VODE
1.371.577 2.500.000 1.128.423
VLAGANJA V KANALIZACIJSKE SISTEME OBČINE KAMNIK
723.334
667.485
-55.849
VLAGANJA V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (CČN)
150.000
594.245
444.245
KOHEZIJA - ČIŠČENJE ODPADNE VODE
0
5.000
5.000
INV. VZDRŽEVANJE IN DOGRADITVE VODOVODNIH SISTEMOV
270.000
360.088
90.088
KOHEZIJA - IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV
0
500.000
500.000
SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV PREVOZA PITNE VODE
0
5.000
5.000
ODPRAVA POSLEDIC ELEMENTARNIH NESREČ
80.000
100.000
20.000
UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TRŽNICE
17.000
28.100
11.100
SANACIJA STOPNIC NA TRŽNICI
0
48.000
48.000
UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POPLAVNE VARNOSTI KAM. BISTRICE
80.000
100.000
20.000

v€
PP

naziv

sprejeti
proračun
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rebalans
2018

razlika

(1)

(2)

(3=2-1)

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
0105
0300
0305
0308
0320
0500
0700
0702
0705
0900
0916
0930
0947
4744
4745
4751
4753
4755

7618
8100
8111
8112
8116
8117
8118
8122
8139
8160
8200
8203
8218
8219
8223
8239
8256
8270
8279
8293
8306
8310
8311
8312
8320
8322
9105
9106
9120
9167

DOMSKA OSKRBA V POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH
DOMSKA OSKRBA V SOCIALNIH ZAVODIH
RAZVOJ PODP. SISTEMOV - VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV
DNEVNO VARSTVO GIBALNO OVIRANIH OSEB
OBČINSKA SUBVENCIJA POMOČI NA DOMU
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV
ENKRATNE DENARNE POMOČI
SKRB ZA BREZDOMCE
PROJEKT "RAZDELILNICA TOPLIH OBROKOV"
POGREBNI STROŠKI
DRUŽINSKI POMOČNIKI
JAVNA DELA
SOFINANCIRANJE KARITATIVNIH PROGRAMOV
ZTŠK - MATERIALNI STROŠKI - TURIZEM
ZTŠK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - TURIZEM
ZTŠK - VZDRŽ. IN UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE.
ZTŠK - PROMOCIJA IN TURISTIČNI PROGRAMI
ZTŠK - PRIREDITVE
NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER
NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDR.VARSTVU IN LOK.
SKUPNOSTIH - V ZD DR. JULIJA POLCA KAMNIK Sklop 2
SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KLUBOV IN DRUŠTEV
ZTŠK - MATERIALNI STROŠKI - ŠPORT
ZTŠK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - ŠPORT
ZTŠK - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
ZTŠK - VZDRŽEVANJE BAZENA
ŠPORTNO IGRIŠČE MEKINJE
SKLAD ZA POKRITI BAZEN
ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA
NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VZPOSTAVITEV ŠPORTNE INFRASTR.
KNJIŽNICA F. BALANTIČA KAMNIK - PLAČE
KNJIŽNICA F. BALANTIČA K.-MAT. IN DRUGI PROGRAMSKI STR.
MEKINJSKI SAMOSTAN
MEKINJSKI SAMOSTAN - STROŠKI DELA
MMK IN GALERIJA M.MALEŠ - NUJNA INV.VZDRŽEVALNA DELA
JAVNI ZAVODI - (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV
SPODBUJANJE GALERIJSKE DEJAVNOSTI
DOM KULTURE KAMNIK - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
SOFINANCIRANJE POLETNEGA FESTIVALA
MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - UPRAVLJANJE
MUZEJ KAMNIK - MAISTROVA SOBA - II. FAZA
SOF. MATERIALNIH STROŠKOV NA PODROČJU KULTURE
ZTŠK - MATERIALNI STROŠKI - KULTURA
ZTŠK - SREDSTVA ZA ZAPOSLENE - KULTURA
PROJEKT PREOBRAZBA
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE NA PODROČJU KULTURE
VRTEC A. MEDVEDA - DOPLAČILO OSKRBNIH STROŠKOV
DOPLAČILO VARSTVA PRI VARUHU PREDŠOLSKIH OTROK
VRTEC ANTONA MEDVEDA - NOVOLETNI BAZAR
VRTEC ANTONA MEDVEDA - NAJEMNINA

275.000
286.000
20.000
52.000
158.000
168.000
46.000
8.500
20.000
6.000
140.000
168.000
8.000
49.600
128.000
27.368
217.000
154.000

295.000
277.000
10.000
57.000
168.000
142.000
40.000
17.500
27.000
10.000
133.000
196.000
10.500
62.500
158.000
20.000
165.000
164.000

20.000
-9.000
-10.000
5.000
10.000
-26.000
-6.000
9.000
7.000
4.000
-7.000
28.000
2.500
12.900
30.000
-7.368
-52.000
10.000

0
232.000
6.600
83.000
70.000
65.000
0
0
0
0
368.000
70.000
60.000

91.790
235.687
9.000
63.700
75.000
84.000
6.000
60.000
10.000
20.000
417.000
65.000
50.000
40.000
30.000
7.000
12.000
58.000
45.000
33.000
140.000
5.000
85.000
113.300
133.208
3.000
3.150.000
15.000
5.000
168.000

91.790
3.687
2.400
-19.300
5.000
19.000
6.000
60.000
10.000
20.000
49.000
-5.000
-10.000
40.000
10.000
2.000
-8.000
8.000
-5.000
3.000
140.000
-5.000
10.200
-700
133.208
3.000
50.000
-5.000
5.000
-4.000

20.000
5.000
20.000
50.000
50.000
30.000
0
10.000
74.800
114.000
0
0
3.100.000
20.000
0
172.000

PP

9200
9204
9206
9211
9215
9216
9221
9225
9228
9229
9239
9245
9275
9277
9288
9289
9316
9327
9333

naziv

PREVOZI V ŠOLO
JUTRANJE VARSTVO V OŠ
SOFINANCIRANJE ZIMSKE ŠOLE V NARAVI
PODALJŠANO BIVANJE - POŠ MOTNIK
VARSTVO VOZAČEV V OŠ
GLASBENA ŠOLA - PLAČE
MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO
TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ FRANA ALBREHTA
TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ STRANJE
TEKOČE VZDRŽEVANJE OŠ ŠMARTNO
SOF. VZPOSTAVITVE IKT TEHNOLOGIJE V OŠ
POČITNIŠKO VARSTVO OTROK
OPREMA Z RAČUNALNIKI
PRIPRAVA DOK. NA PODROČJU PREDŠ.VZGOJE IN ŠOLSTVA
K-9 ŠOLE
OŠ FRANA ALBREHTA - ZAGOTOVITEV PROSTOROV
INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V OSNOVNIH ŠOLAH
SANACIJA POŠ ZG. TUHINJ
ENERGETSKA SANACIJA MALE TELOVADNICE OŠ M. VERE

sprejeti
proračun
2018

rebalans
2018

razlika

(1)
(2)
(3=2-1)
560.000
520.000
-40.000
2.350
2.000
-350
26.500
28.000
1.500
10.000
5.000
-5.000
30.000
20.000
-10.000
90.000
80.000
-10.000
80.000
76.000
-4.000
25.000
15.000
-10.000
10.000
12.000
2.000
12.000
14.000
2.000
0
102.000
102.000
4.000
6.000
2.000
8.000
5.000
-3.000
0
7.000
7.000
0 6.300.000 6.300.000
10.000
0
-10.000
104.000
174.000
70.000
0
350.000
350.000
20.000
0
-20.000

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
6235 KOMASACIJA DRNOVO
6246 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
6260 SOFINANCIRANJE IZDELAVE PIA

252.277
20.000
55.000

215.215
30.000
155.000

-37.062
10.000
100.000

2.200
3.000
193.327
0
0
0
15.000

5.000
40.000
170.000
43.627
50.000
308.926
40.000

2.800
37.000
-23.327
43.627
50.000
308.926
25.000

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE
1117
4903
4905
4941
6201
6202
6661

ČLANARINA ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST
RAZVOJNI NAČRT VELIKE PLANINE
RAZVOJNI PROJEKTI
PROJEKT "PO STOPINJAH PASTIRJEV"
REG. KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJ.
UVEDBA SISTEMA IZPOSOJE KOLES V KAMNIKU
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE KAMNIK

V nadaljevanju so obrazložene proračunske postavke, ki so v predlogu rebalansa
spremenjene glede na sprejeti proračun za leto 2018, in sicer po posameznih notranjih
organizacijskih enotah.
OBČINSKI SVET
1113 – stroški svetniških skupin (89.654 €): Ob ugotovitvi, da je bila v preteklem
proračunskem letu 2017 poraba na postavki 1113 – stroški svetniških skupin precej nižja od
načrtovane, in ob praksi, po kateri se neporabljena sredstva prenašajo v novo proračunsko
obdobje, se predlaga korekcija predmetne postavke. Nova vrednost taiste postavke 1113
znaša tako za leto 2018 89.654 €, upoštevaje pri tem tudi sprejeti sklep o višini sredstev za
zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetniških skupin za leto 2018, ki znaša 90 €
mesečno za posameznega člana občinskega sveta (na letni ravni pomeni le-to 31.320 €).
Višina postavke znaša 89.654 €, saj je potrebno upoštevati še neporabljena sredstva te
postavke v letu 2017 v višini 58.334 €.

URAD ŽUPANA
1130 – občinska uprava – plače (1.776.000 €): V rebalansu je predlagano povečanje
postavke za 41.000 € (iz 1.735.000 € na 1.776.000 €). Zaradi odprave skorajda vseh
varčevalnih ukrepov, ki zadevajo plače idr. prejemke zaposlenih v javnem sektorju, doslej že
izvedene realizacije sklenjenega dogovora med Vlado Republike Slovenije in
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v zvezi z odpravo plačnih nesorazmerij v
plačnem sistemu (pravica do izplačila plače zaradi uvrstitev posameznih delovnih mest v
višje plačne razrede velja v skladu z Aneksom št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo,
uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradi
list RS, št. 46/17) od 1. 7. 2017 oz. od 1. 10. 2017 dalje); sproščenega napredovanja javnih
uslužbencev v plačne razrede in nazive, izplačila polnega regresa za letni dopust v letu 2018
za vse zaposlene v višini najmanj minimalne plače, kot tudi zaradi izplačila dodatka za
dodatno leto dosežene delovne dobe (slednji znaša za vsako dopolnjeno leto 0,33 %), je
potrebno v proračunu za tekoče leto zagotoviti ustrezen obseg sredstev za plače zaposlenih
v občinski upravi. Ker zaradi nadaljnjih pogajanj med socialnimi partnerji glede odprave
plačnih nesorazmerij v letu 2018 tudi za delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim
razredom (Vlada RS je medtem koncem lanskega leta enostransko korigirala uvrstitve
delovnih mest direktorjev v javnem sektorju v plačne razrede), še niso znani vsi elementi, ki
vplivajo na obseg potrebnih sredstev za izpolnitev obveznosti delodajalca glede izplačila plač
idr. prejemkov zaposlenim v javnem sektorju, bo po zaključenih pogajanjih potrebno ponovno
preveriti potreben obseg sredstev na taisti proračunski postavki. Sindikati sicer zahtevajo
občutno povečanje plač zaposlenih v javnem sektorju.
1140 – upravna stavba – vzdrževanje, oprema (125.000 €): Za nemoteno delo občinske
uprave in poklicnih funkcionarjev je potrebno zagotoviti sodobno tehnično opremo, kamor
sodi predvsem hitrejše nadomeščanje zastarele in iztrošene računalniške,
telekomunikacijske idr. tovrstne opreme, deloma pa tudi pisarniške. Predpisi s področja
varnosti in zdravja pri delu izrecno nalagajo obveznosti delodajalcu, ki je dolžan poskrbeti
tudi za navedeni segment ustreznega delovnega okolja. Upoštevaje dejstvo, da je okoli dve
tretjini sredstev, načrtovanih na proračunski postavki 1140, dejansko namenjen pokrivanju
stroškov izvajanja varnostno-receptorske službe, poravnavi stroškov storitev čiščenja
objektov (po izteku predhodnega triletnega pogodbenega razmerja se je glede na izvedeni
javni razpis spremenila tudi cena izvajanja tovrstnih storitev), ki jih za svoje delovanje
uporablja Občina Kamnik (poleg občinske upravne stavbe se iz iste proračunske postavke
krijejo obratovalni stroški še za objekt na Maistrovi 18, kjer sta locirani občinska redarska
služba in služba za izvedbo kohezijskih projektov, ter prostor za arhiviranje dokumentacije na
Tunjiški cesti), kot tudi pokrivanju stroškov v zvezi z računalniškimi storitvami, se iz
navedenih razlogov predlaga korekcija proračunske postavke 1140 – upravna stavba –
vzdrževanje, oprema. Del sredstev je nadalje potrebno nameniti tudi za tekoče vzdrževanje
objekta in odpravo okvar na dokaj iztrošenih strojnih instalacijah. Iz navedenih razlogov se
zato predlaga povečanje, in sicer za 20.000 €, tako da znaša obseg sredstev na omenjeni
postavki za leto 2018 125.000 €, kar je sicer nekoliko manj, kot je znašala realizacija taiste
postavke v preteklem proračunskem letu (za zgoraj omenjene namene je bilo v letu 2017
porabljenih skupaj 131.872 €).

Glede na navedeno je potrebno korigirati tudi podatke v načrtu nabav in gradenj za leti 2018
in 2019.
Preglednica: NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA PRORAČUNSKI LETI 2018 in 2019
a) za proračunsko leto 2018
VRSTA OPREME:

Planirana sredstva (€):

zamenjava amortizirane računalniške
opreme in nadgradnja informacijskega
sistema
zamenjava amortizirane pisarniške opreme
nabava telekomunikacijske opreme
nabava druge opreme
zamenjava motornega vozila

14.000

SKUPAJ
GRADNJE:
sanacija upravne stavbe

45.000

7.000
500
1.500
22.000

10.000

b) za proračunsko leto 2019
VRSTA OPREME:
zamenjava amortizirane računalniške
opreme in nadgradnja informacijskega
sistema
zamenjava amortizirane pisarniške opreme
nabava telekomunikacijske opreme
nabava druge opreme
zamenjava motornega vozila

Planirana sredstva (€):
15.000

7.000
1.500
1.500
/

SKUPAJ
25.000
GRADNJE:
sanacija upravne stavbe
10.000*
Opomba: * v znesek ni vključena predvidena udeležba državnih sredstev v višini 31%.
1322 – mednarodno sodelovanje (8.000 €): Kot je znano, je Občina Kamnik v zadnjih nekaj
letih poglobila sodelovanje predvsem z Občino Trofaiach, v preteklem letu pa je bilo
vzpostavljeno sodelovanje še z Občino Budva. Glede na zastavljeni program dela za leto
2018, upoštevaje stroške protokolarnih izmenjav tudi z omenjeno občino, občinska uprava
ocenjuje, da prvotno načrtovana sredstva za tekoče proračunsko obdobje na taisti
proračunski postavki ne bodo zadostovala, zato se predlaga povečanje, in sicer za 3.000 €,
tako da znaša obseg postavke 1322 - mednarodno sodelovanje 8.000 €.
1800 – dotacije krajevnim skupnostim (95.794 €): Ob upoštevanju predvidenega obsega
sredstev iz naslova primerne porabe za leto 2018 in v Odloku o financiranju krajevnih
skupnosti v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 65/05) določenega deleža primerne porabe
(0,6 %) za pokrivanje stroškov delovanja vseh 22 krajevnih skupnosti se zato predlaga
povečanje proračunske postavke 1800 – dotacije krajevnim skupnostim za 1.785 €. Glede na
navedeni predlog znaša korigirana vrednost omenjene postavke za leto 2018 95.794 € (pred

tem je znašala 94.009 €). Posamezne krajevne skupnosti so upravičene do obsega sredstev,
kot je le-to navedeno v spodnji preglednici. V izračunu pripadajočih sredstev so upoštevani
zadnji razpoložljivi statistični podatki o številu prebivalcev po krajevnih skupnostih v občini
Kamnik, in sicer na dan 1. 7. 2017.
PREGLEDNICA: RAZDELILNIK SREDSTEV ZA DELOVANJE KS V LETU 2018
v€
Po četrtinah

Število
prebivalcev*

po prebivalcih

za delo

za mat.
pogoje

SKUPAJ
(na letni
ravni)

812

792,16

2177,14

912,32

3881,62

970,40

4610

4497,36

2177,14

912,32

7586,82

1896,70

865

843,86

2177,14

912,32

3933,32

983,33

2003

1954,06

2177,14

912,32

5043,52

1260,88

Motnik

322

314,13

2177,14

912,32

3403,59

850,90

Nevlje

1805

1760,90

2177,14

912,32

4850,36

1212,59

Podgorje

1010

985,32

2177,14

912,32

4074,78

1018,70

Pšajnovica

203

198,04

2177,14

912,32

3287,50

821,87

Sela

687

670,21

2177,14

912,32

3759,67

939,92

Srednja vas

718

700,46

2177,14

912,32

3789,92

947,48

1454

1418,47

2177,14

912,32

4507,93

1126,98

Šmartno v Tuhinju

755

736,55

2177,14

912,32

3826,01

956,50

Špitalič

295

287,79

2177,14

912,32

3377,25

844,31

Tuhinj

1236

1205,80

2177,14

912,32

4295,26

1073,81

Tunjice

742

723,87

2177,14

912,32

3813,33

953,33

Volčji Potok

459

447,78

2177,14

912,32

3537,24

884,31

Vranja Peč

312

304,38

2177,14

912,32

3393,84

848,46

Kamnik-Center

3095

3019,37

2177,14

0,00

5196,51

1299,13

Mekinje

1888

1841,87

2177,14

912,32

4931,33

1232,83

Novi trg

1070

1043,85

2177,14

912,32

4133,31

1033,33

Perovo

2943

2871,09

2177,14

912,32

5960,55

1490,14

Zaprice

2174

2120,88

2177,14

912,32

5210,34

1302,58

19158,80 95794,00

23948,50

KRAJEVNA
SKUPNOST
Črna pri Kamniku
Duplica
Godič
Kamniška Bistrica

Šmarca

SKUPAJ

29458 28738,20 47897,00

*Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (podatki na dan 1.7.2017)

2223 – izgradnja in ureditev štabne sobe – CZ (130.000 €): Za zagotovitev ustreznih
materialnih pogojev za delo štaba civilne zaščite je po večletnih prizadevanjih potrebno rešiti
vprašanje ureditve oz. zagotovitve primernega prostora. Za ta namen je načrtovana izgradnja
prizidka k obstoječemu objektu, v katerem ima sedež Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik.
V ustrezno urejenem prostoru se bodo posledično lahko nemoteno izvajale funkcije vodenja
IPS (intervencijsko poveljniškega sistema), hkrati pa bo sama lokacija in njena povezljivost z
operativnim centrom 112 ter lokalnim klicnim centrom omogočala tesno povezanost sistema
vodenja IPS z ostalimi funkcijami interventnih enot. V zvezi s predlagano rešitvijo velja
opozoriti, da sodobna doktrina vodenja interventnih dogodkov po postopkih IPS členi funkcije
oziroma naloge pri vodenju dogodkov, pri katerih se aktivirajo sile zaščite in reševanja. Pri
tem se kot podpora strukturi vodenja intervencij postavlja struktura, katere osnovne
podporne funkcije so naslednje: operativa, logistika, načrtovanje in administracija - finance.
Poleg navedenih glavnih podpornih komponent vodenju intervencije kot vzporedni podporni
procesi prispevajo še ustrezno urejeni sistemi komunikacij in predvsem učinkovita interakcija
z različnimi funkcionalnimi podsistemi v družbi, ki jih zastopajo različne operativne enote
podsistemov v obliki javnih služb, kot so: oskrba z elektriko, oskrba s pitno vodo, vzdrževanje
cest in javnih površin in številne druge. V občini Kamnik je za potrebe izvajanja celotnega
cikla t.i. upravljanja z nesrečami (pripravljenost, odziv, blaženje posledic, sanacija)
vzpostavljena struktura CZ in javne gasilske službe, ki je referenčna v Sloveniji, kar
dokazujejo številna dosežena priznanja in prevzemanje rešitev, ki se zatem prakticirajo v
drugih lokalnih skupnostih. Razlog temu poleg permanentne skrbi za operativno
usposobljenost vseh enot v sistemu zaščite in reševanja na našem območju tiči deloma tudi
v ugotovitvi, da je območje kamniške občine izpostavljeno številnim nevarnostim pojava
naravnih in drugih nesreč (poplave, potresi, viharni veter, neurja, plazovi idr.).
V naporu za zagotovitev ustreznih materialnih pogojev za delo štaba civilne zaščite je bila v
letu 2016 izdelana projektna dokumentacija PGD št. 1512 za izgradnjo prizidka in ureditev
štabne sobe Civilne zaščite pri objektu Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik, katerega
projektantska ocena vrednosti investicije znaša 130.000 € (z DDV). V letu 2017 je bilo
pridobljeno vodno soglasje in sprejeta sprememba OPN za območje KA – 62. V
postopkovnem smislu sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega bo
mogoče pričeti z gradbenimi deli. Glede na zahtevnost in časovno trajanje omenjenih
postopkov v preteklem letu vseh načrtovanih aktivnosti ni bilo mogoče izvesti, zaradi česar je
bila iz sprejetega proračuna za leto 2017, v katerega je bila sicer taista investicija že
vključena, z zadnjim rebalansom proračuna za taisto proračunsko obdobje črtana. Za izbiro
izvajalca gradbenih del bo za projekt, za katerega se v proračunu Občine Kamnik za leto
2018 predlaga obseg sredstev v navedeni višini 130.000 €, po pridobitvi gradbenega
dovoljenja v skladu z določili Zakona o javnem naročanju izveden predpisan postopek oddaje
javnega naročila.
8300 – založniška dejavnost (21.000 €): Za leto 2018 je pri izvedbi založniških dejavnosti
poleg že načrtovanega izida Kamniškega zbornika št. 24 (predviden obseg financiranja
znaša 17.000 €) planirano tudi sofinanciranje stroškov izdaje publikacije s področja
ohranjanja zgodovinskega spomina, vezanega na izvedene aktivnosti nekdanje teritorialne
obrambe v občini Kamnik, manevrske strukture narodne zaščite in vrednot osamosvojitvene
vojne. Iz navedenega razloga se zato predlaga povečanje predmetne proračunske postavke
8300 – založniška dejavnost za 4.000 €. Spremenjena vrednost taiste postavke tako znaša
21.000 €.

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE
1350 – stroški urejanja zemljišč (nakupi….) (300.000 €): Predlagana sredstva so
namenjena za odkupe zemljišč, ki jih bo občina potrebovala za tekočo izgradnjo komunalne
infrastrukture. Kot že nekaj let do zdaj, je ponovno potrebno poudariti, da občinska uprava še
vedno formalno-pravno ureja tudi zatečeno stanje oziroma namenja sredstva za odkupe
zemljišč, na katerih je že zgrajena komunalna infrastruktura, pa lastništvo formalno še ni
urejeno v skladu z zakonom. Največji del teh zemljišč predstavljajo kategorizirane ceste. V
okviru te postavke pa zagotavljamo tudi sredstva za morebitno sklenitev poravnav tako v
sodnih postopkih (Komatar – Stolnik) in v postopkih denacionalizacije (KGZ Kamnik - Volčji
Potok).
6107 – subvencioniranje tržnih najemnin (115.000 €): Predlaga se povečanje sredstev za
subvencioniranje neprofitnih najemnin za 30.000 € na 115.000 €, zaradi povečanega števila
upravičencev, posledično tudi zaradi spremembe zakona. Na podlagi spremembe
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 27/17) subvencijo k plačilu tržne najemnine
izplačuje pristojni organ občine stalnega prebivališča, ne glede na to, v kateri občini ima
prosilec v najemu tržno stanovanje in urejeno začasno prebivališče.
6139 – vzdrževanje in upravljanje stanovanjskega fonda (188.500 €): V letu 2017 se je
izpraznilo 5 občinskih stanovanj, eno pa je pogorelo. V želji in nameri, da prazna občinska
stanovanja čim prej usposobimo in vanje naselimo stanovalce, je bilo obnovljenih vseh 6
stanovanj. Poleg tega je bilo obnovljenih še 6 kopalnic, 3 x zamenjane plinske peči ter precej
zamenjav oken in vrat. Občinska stanovanja (vseh je 165) so vse starejša. Potrebe po
temeljitih obnovah izpraznjenih stanovanj, kopalnic, zamenjavah oken in vrat ter zamenjavah
peči za ogrevanje se nadaljujejo tudi v letu 2018, zato predlagamo povečanje sredstev na tej
proračunski postavki za 38.500 €.
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
FINANCE
1165 – stroški plačilnega prometa (10.000 €): V rebalansu je predlagano povečanje
postavke iz 5.000 € na 10.000 €. Povečanje sredstev izhaja iz naslova stroškov nadomestila
za upravljanje depozita, ki jih je Občini Kamnik mesečno obračunavala NLB d.d. na podlagi
sklenjene pogodbe za nočni depozit. Z vključitvijo Občine Kamnik v sistem enotnega
zakladniškega računa države (1. 12. 2017) teh stroškov ni več, vendar je v proračunu za leto
2018 zaradi plačilnih rokov treba zagotoviti še sredstva za plačilo nadomestila za upravljanje
depozita za mesec oktober in november 2017.
1200 – javna blagajna (3.500 €): Občina Kamnik s te postavke svojim občanom financira
storitev plačevanja položnic, izstavljenih s strani javnih zavodov, katerih ustanoviteljica
oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik, brez provizije; vključeni pa so tudi koncesijski
vrtci, ki opravljajo dejavnost na območju občine Kamnik ter po novem, od jeseni 2017 tudi
Komunalno podjetje Kamnik. Predlagana sredstva, ki so namenjena povračilu stroškov
bančne provizije se povečujejo zaradi večjega števila položnic KPK ter višine bančne
provizije v letu 2018.
3622 – organizacija tedna mobilnosti (25.580 €): Občina Kamnik je decembra 2017
kandidirala na Javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje »Priprave in
izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru Programa porabe
sredstev Sklada za podnebne spremembe s projektom »Priprava in izvedba aktivnosti
Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 v Občini Kamnik«. Projekt, ki bo izveden v
sodelovanju z lokalnimi institucijami (predstavniki nevladnega sektorja), je sestavljen iz 3
sklopov aktivnosti, in sicer 1. Parkirni dan v Kamniku, 2. Pešbus v sodelovanju s tremi
osnovnimi šolami OŠ Toma Brejca, OŠ 27. julij ter OŠ Frana Albrehta, ter Vrtcem Zarja, in 3.

Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM (tematiki prilagojena
knjižica popustov, 3 tematske prireditve). Predlagane aktivnosti so namenjene ozaveščanju
in promociji trajnostne mobilnosti skozi vse leto, saj gre izvedbo ukrepov, ki imajo
dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi
potovalnih navad in načinov razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje,
uporaba JPP, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na trenutno stanje na
področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je namreč poleg izvedbe ETM v času med 16. in
22. septembrom nujno potrebno aktivnosti promocije in ozaveščanja o trajnostni mobilnosti
vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti. Skupna vrednost projekta znaša 25.580 €, od tega
predstavljajo upravičeni stroški, ki bodo pokriti iz Sklada za podnebne spremembe (so
definirani v razpisni dokumentaciji in predstavljajo najvišjo možno višino sofinanciranja)
16.500 €, neupravičeni stroški, ki jih pokrije občina, pa 9.080 € (DDV in drugi stroški, ki
presegajo dopustno višino sofinanciranja projekta). V kolikor bo projekt odobren za
sofinanciranje, se bodo projektne aktivnosti pričele načrtovati spomladi 2018.
4265 – vzdrževanje gozdnih cest (91.154 €): V predlogu rebalansa je postavka za
vzdrževanje gozdnih cest povečana za 44.154 € zaradi uskladitve s spremenjenimi
načrtovanimi namenskimi prihodki (povečanje pristojbine za gozdne ceste za 5.000 €) ter
zaradi upoštevanja prenosa namenskih sredstev iz leta 2017 v višini 39.154 €.
4267 - trajnostno gospodarjenje z divjadjo (1.354 €): V predlogu rebalansa je postavka
povečana za namenski prenos sredstev iz leta 2017 v višini 54 € (gre za neporabljeno
koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi Zakona o lovstvu in
divjadi).
4502 - prometna signalizacija na LC in NC (85.000 €): Predlagana sredstva bodo
porabljena za obnovo horizontalne signalizacije, postavitev vertikalne signalizacije na podlagi
obravnavanih vlog in pobud s strani občanov, zamenjavo poškodovanih in odtujenih
prometnih znakov ter za demontažo in montažo prometnih znakov v skladu z novim
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št.
99/15), ki se je začel uporabljati 5. 7. 2016. Zato predlagamo povečanje sredstev v višini
15.000 €.
4505 – vzdrževanje in tekoči stroški polnilnih postaj za električna vozila (2.400 €):
Predlagana sredstva so namenjena za vzdrževanje in plačilo tekočih stroškov polnilnih postaj
za električna vozila na Frančiškanskem in Novem trgu, ki sta bili v preteklem letu postavljeni
s pomočjo sofinanciranja Eko sklada. Mesečno je treba poravnati stroške porabe električne
energije, ki nastanejo zaradi uporabe in delovanja polnilnih postaj za električna vozila.
4536 – ureditev JP 661471 Špitalič – Okrog (0 €): Za ureditev večjega odseka dela ceste
je premalo zagotovljenih sredstev v proračunu, zato se bodo investicijska dela nadaljevala v
letu 2019, sredstva v letu 2018 se bodo prenesla na druge proračunske postavke.
4553 - ureditev ceste skozi vas Podgorje (0 €): Projektna dokumentacija je izdelana do
stanovanjskega objekta Podgorje 47, vendar še nimamo sklenjenih vseh predpogodb z
lastniki zemljišč, katerim bo odvzeto zemljišče v času rekonstrukcije ceste skozi vas
Podgorje, zato se bodo investicijska dela nadaljevala v letu 2019, prvotno načrtovana
sredstva v letu 2018 pa se prenesejo na druge proračunske postavke.
4571 - rekonstrukcija LC Podgorje – Kamnik (0 €): Proračunska postavka Rekonstrukcija
LC Podgorje – Kamnik se ukinja in se namesto nje oblikuje nova postavka z nazivom
»Sanacija ceste Kranjska - Podgorje 22«. Gre za projekt, za katerega bomo črpali sredstva
po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1), zato je bilo naziv projekta potrebno
uskladiti z zahtevami razpisa.

4587 – semaforizacija križišča v Šmarci pri TUŠ-u (130.000 €): Predlagana sredstva se
bodo porabila za semaforizacijo križišča v Šmarci pri Tušu. Poleg semaforizacije je
predvidena tudi preureditev javne razsvetljave, dograditev površin za pešce, prilagoditev
priključnih lokov in zamenjava vodovoda v dolžini 77 m. V obstoječem križišču v času
prometnih konic prihaja do zastojev na priključku lokalne ceste št. 072031 Homec - Šmarca
(Pibernikova cesta) in javne poti št. 660017 Livada. Težavno je prehajanje pešcev preko
vozišča regionalne ceste, saj vozniki ne upoštevajo prednosti in ne ustavljajo pred
prehodom, zato je v rebalansu predlagana nova proračunska postavka.
4589 – sanacija ceste Kranjska – Podgorje 22 (300.000 €): Sredstva bodo porabljena za
sanacijo ceste Kranjska – Podgorje 22. Proračunska postavka nadomešča ukinjeno
proračunsko postavko 4571 - Rekonstrukcija LC Podgorje – Kamnik. Gre za projekt, za
katerega bomo črpali sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1), zato je bilo
naziv projekta potrebno uskladiti z zahtevami razpisa.
4590 – ureditev ceste Kranjski Rak – Rakove Ravni (100.000 €): Sredstva so namenjena
asfaltiranju lokalne ceste 161160 Kranjski Rak - Marijanine njive - Mačkin kot, v delu od
Kranjskega Raka do Rakovih Ravni. Razmere na cesti Kranjski Rak – Rakove Ravni so v
poletnih mesecih zaradi prašenja nevzdržne, na kar obe občini (Kamnik in Luče) opozarjajo
tudi lastniki zemljišč ob cesti. Investicija se bo izvedla v skladu z uvedbo novega prometnega
režima, ki ga pripravlja Občina Kamnik. Območje velikoplaninske planote leži večinoma v
Občini Kamnik, del območja predmetne investicije pa leži v Občini Luče. Občini Kamnik in
Luče sodelujeta pri načrtovanju predvidenih ukrepov.
4591 – ureditev LC št. 161031 Smrečje v Črni – Gozd (0 €): V letu 2017 so se sanirali
najbolj problematični odseki dela ceste, zato v letu 2018 ne potrebujemo sredstev in jih
prenašamo na druge proračunske postavke.
4596 – ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga (350.000 €): Prenova mestnega
središča Kamnik je eden izmed ključnih strateških projektov pri razvoju občine, s čimer bodo
meščani in obiskovalci dobili še nekoliko bolj urejeno in varnejše mestno središče. Proces
prenove trga se je začel že pred nekaj leti, ko je na podlagi festivalskih preizkusov in
različnih idejnih projektov Občina Kamnik vzpostavila enosmerno cesto ter prvič nakazala, da
motorni promet v starem mestnem središču ni več absolutna prioriteta. Prenova površin trga
sovpada tudi s prenovo komunalne infrastrukture. Pri urejanju oblikovanja trga smo se skupaj
z arhitekti navezovali na tri osnovna izhodišča. Prvo je povzemanje identitete
srednjeveškega mesta in njegove zanimive geometrije, drugo je funkcionalnost, saj moramo
mestu in mestnemu življenju zagotoviti čim boljše delovanje ter razvoj, tretji pa je ustvarjanje
nove kamniške identitete, pri čemer smo uporabili umetniške elemente v javnem prostoru.
Osnovo trga predstavlja zvezna površina granitnih plošč, katero vzdolžno preseka cestišče.
Le ta bo omogočala, da se vsi kamniški kulturni in javni dogodki lahko odvijajo brez večjih
težav. S postavitvijo betonskih kock in klopi na peščevih površinah dajemo prostor pešcem in
invalidom, s čimer jih deloma predelimo od prostora avtomobilov. Hkrati pa bodo v končni
izvedbi omogočale tudi sedenje in drugo multifunkcionalno uporabo in ne bodo predstavljale
monotonega ritma, temveč posamezne naključne sklope. Izvedene so iz granulata
pohorskega tonalita, s čimer želimo v prostor dodati lokalno noto. Oblikovanje Glavnega trga
tako sledi ideji, da ta prostor ponovno postane trg in ne zgolj ulica ali cesta. S tem sledi
globalnim smernicam trajnostnega razvoja mestnih središč. Pločevino umikamo prostoru za
dogodke, umetnost, igro, pešcem, invalidom, obiskovalcem, turistom, lokalom in
vsakodnevno življenje prebivalcev, kar se je že v več slovenskih mestih pokazalo kot dobra
praksa. Naš cilj je, da bo Glavni trg našega mesta namenjen Kamničankam in Kamničanom
in ne parkiranim avtomobilom. Drugi razlog za tako odločitev pa je, da mesto Kamnik in
predvsem njegovo srednjeveško jedro postavimo na zemljevid Slovenije, kot pomembno
turistično destinacijo. Po mnenju stroke avtomobili in parkirišča na tak trg ne sodijo. Že več
različnih projektov in raziskav je pokazalo, zadnja med njimi je bila Celostna prometna

strategija Občine Kamnik, da je v neposredni bližini mestnega središča dovolj parkirnih
prostorov za dnevne potrebe obiskovalcev in stanovalcev. Mestno središče v območju
Glavnega trga je s tem projektom šele začelo svojo celostno prenovo, ki se bo odvijala v
naslednjih obdobjih (Maistrova ulica, območje pred banko in Kavarno Veronika, Samčev
prehod,…).
V letu 2018 je predvidena ureditev Maistrove ulice (od pošte do tržnice) ter ureditev
Glavnega trga. Projektna dokumentacija PZI za izvedbo ureditve Maistrove ulice in Glavnega
trga se pripravlja skupaj z arhitekti, prometnimi strokovnjaki in Zavodov za varstvo kulturne
dediščine. Občina Kamnik bo projekt prijavila tudi na javni razpis za pridobitev sredstev iz
naslova sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti. Projekt zajema ureditev ceste,
zamenjavo ustroja in asfaltiranje voznih površin (vozišče), trg, kolesarska steza in površine
za pešce bodo izvedene z granitnimi ploščami, mulde za odvodnjavanje pa z granitnimi
kockami.
4900 – Velika planina – občinska sredstva (221.000 €): V predlogu rebalansa proračuna
Občine Kamnik se predlaga povečanje izdatkov iz naslova dokapitalizacije družbe Velika
planina, d.o.o. za 175.500 €. Predvideno povečanje se nanaša na sredstva v višini 55.000 €,
ki se bodo namenila za nakup prižem, ker v letu 2017 še vedno niso bile izdobavljene in na
sredstva v višini 120.500 €, ki se bodo namenila za financiranje izgradnje infrastrukture za
prevoze z žičniškimi napravami v novo zgrajenem objektu ob spodnji postaji nihalke na
Veliko planino (objekt je v letu 2017 v celoti pogorel; v letu 2017 je bila narejena idejna
zasnova infrastrukturno (žičniško) ter turistično-gostinskega objekta ob spodnji postaji
nihalke pod Veliko planino v družbi Velika planina, d.o.o. in iz ocene investicije za objekt, ki
je sestavni del idejne zasnove, izhaja, da je infrastrukturni (žičniški) del ocenjen na 120.500
€). V sprejetem proračunu Občine Kamnik za leto 2018 je bila v računu finančnih terjatev in
naložb predvidena dokapitalizacija v višini 45.500 €. V tem predlogu se predlaga povečanje
sredstev za dokapitalizacijo, tako da bi bila skupna višina sredstev, namenjenih za
dokapitalizacijo v letu 2018 221.000 €.
4911 – odpiranje novih delovnih mest (20.000 €): Za spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest v občini Kamnik so v proračunu načrtovana sredstva, ki bodo razdeljena na podlagi
javnega razpisa ter v skladu s pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik. S tem ukrepom želi občina
pospeševati zaposlovanje (odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja
in zaposlovanje mladih). Glede na to, da se je trend odpiranja novih delovnih mest
upoštevaje število vlog na javni razpis za sofinanciranje v letu 2017 umiril, postavko
znižujemo.
4924 – spodbujanje malega gospodarstva (60.000 €): Občina Kamnik namenja sredstva
za spodbudo podjetniško povezovalnemu stičišču. Ker mnogi podjetniki začetniki oziroma
začetniki z idejami nimajo zagonskih sredstev za stroške najemnin in druge fiksne stroške
poslovanja, s katerimi se podjetniki srečujejo, si občina prizadeva podpreti infrastrukturo prostore in osnovna delovna sredstva, s pomočjo katerih bodo podjetniki začetniki lahko
začeli z razvijanjem svojih idej. Namen je z delovanjem v skupnih prostorih in preko dodatnih
seminarjev in izobraževanj novim podjetnikom ponuditi kvalitetne pogoje za razvoj njihovih
potencialov in idej. Glede na dosedanji uspeh vsebin te postavke in v vidu nadaljnjega
spodbujanja le teh s strani občine, postavko povečujemo.
4967 – mrliška vežica Nevlje (140.000 €): Konec leta 2017 je bila dokončana projektna
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobitev gradbenega dovoljenja je
predvidena v začetku leta 2018. Predvidena sredstva so namenjena za rušitev in gradnjo
novega poslovilnega objekta, nadzor nad gradnjo in ter projekte PZI in PID.

5112 – zbirni center za ravnanje z odpadki (20.000 €): Uredba o obvezni občinski
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/2017) med
drugim določa obveznost občin glede gradnje oz. ureditve zbirnih centrov. Uredba določa, da
mora biti na območju vsake občine en zbirni center, lahko pa dve občini uredita skupni zbirni
center, v kolikor javno službo zbiranja komunalnih odpadkov v obeh občinah izvaja isti
izvajalec javne službe. V skladu s tem določilom smo v decembru 2017 zaprosili Inšpektorat
RS za okolje in prostor, da podaljša odločbo, s katero je Občino Kamnik zadolžil, da zagotovi
ureditev zbirnega centra. Z vodstvom Občine Komenda potekajo pogovori glede gradnje
skupnega zbirnega centra, ki bo urejen na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole.
V letošnjem letu je treba zagotoviti sredstva za sofinanciranje stroškov izdelave projektov.
5269 – kohezija – odvajanje odpadne vode (2.500.000 €): V letu 2017 je bilo izvedeno
javno naročilo »IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE V TUHINJSKI DOLINI«
(objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 18. 4. 2017, št. objave JN003500/2017-B01). V
skladu z odločitvijo o izločitvi vseh ponudb ni bila izbrana nobena prejeta ponudba. Eden od
ponudnikov je vložil revizijo, ki pa jo je Državna revizijska komisija v novembru 2017 zavrnila.
Sledi ponovitev postopka javnega naročila. Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski
dolini se tako ni začela v letu 2017, kar pomeni, da je potrebno ustrezno povečati
proračunsko postavko v letu 2018.
5270 – vlaganja v kanalizacijske sisteme občine Kamnik (667.485 €): Postavka se
uskladi z namenskim prenosom iz leta 2017. Tako se postavka zmanjša za 55.849 €.
5280 – vlaganja v komunalno infrastrukturo – CČN (594.245 €): Postavka se uskladi z
namenskim prenosom iz leta 2017 ter povišano najemnino. Tako se postavka poveča za
444.245 €.
5285 – kohezija – čiščenje odpadne vode (5.000 €): V letu 2018 je predvideno
spreminjanje Odločitve o podpori. V primeru, da bo posredniški organ MOP zahteval nove
izračune finančne vrzeli, bo potreben najem zunanjega izvajalca.
6302 – inv. vzdrževanje in dograditve vodovodnih sistemov (360.088 €): Postavka se
uskladi z namenskim prenosom iz leta 2017. Tako se postavka poveča za 90.088 €.
6303 – kohezija – izgradnja vodovodnih sistemov (500.000 €): V letu 2017 je bilo
izvedeno javno naročilo »IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE V TUHINJSKI
DOLINI« (objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 18. 4. 2017, št. objave JN003500/2017B01). V skladu z odločitvijo o izločitvi vseh ponudb ni bila izbrana nobena prejeta ponudba.
Eden od ponudnikov je vložil revizijo, ki pa jo je Državna revizijska komisija v novembru 2017
zavrnila. Sledi ponovitev postopka javnega naročila. Izgradnja sekundarne kanalizacija v
Tuhinjski dolini se tako ni začela v letu 2017, kar pomeni, da je potrebno ustrezno povečati
proračunsko postavko v letu 2018. Sočasno z izgradnjo kanalizacije je namreč predvidena
sanacija obstoječega vodovodnega sistema.
6305 – subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode (5.000 €): Pravilnik o
subvencioniranju prevozov pitne vode še ni bil sprejet. Glede na podatke za zadnja tri leta, ki
so jih na poziv občine poslali iz Prostovoljnih gasilskih društev in Komunalnega podjetja
Kamnik, predlagamo sredstva v višini 5.000 €.

6400 – javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) (300.000 €): Občina zagotavlja
sredstva za osnovno vzdrževanje sistemov javne razsvetljave in plačilo porabljene elektrike.
Za zagotovitev primernega gospodarjenja s sistemi javne razsvetljave zaradi stalne dražitve
tokovine in zaradi vklapljanja novozgrajenih delov javne razsvetljave so predlagana
navedena proračunska sredstva. V okviru teh sredstev je v letu 2018 namenjenih 20.000 €
za posodobitev javne razsvetljave na Zduši in ureditev javne razsvetljave na delu Parmove
ulice po smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6600 - odprava posledic elementarnih nesreč (100.000 €): Predlagana 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 sanacijo. Del sredstev je predviden tudi za izdelavo projektne
dokumentacije, raziskave, nadzore in svetovanje na plazovih. Prioritete so bile določene
glede nevarnost in ogroženost 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 smo ocenili, da je
treba takoj pričeti s sanacijami plazov, ki so posledica naravnih nesreč, saj ni mogoče
zagotoviti varnega odvijanja prometa na občinskih cestah, kar pomeni popolna zapora ceste
ali takojšnja sanacija plazovitega terena.
NAMEN

ZNESEK

Plaz Stolnik 12b

22.000,00 €

Plaz JP661041 Vranja Peč - Volgemut

50.000,00 €

Plaz Hrib pri Kamniku 13

4.000,00 €

Plaz Hrib pri Kamniku 5

24.000,00 €

SKUPAJ

100.000,00 €

Sanacija plazu Stolnik 12b: Pod občinsko cesto v kraju Stolnik je v aprilskih poplavah 2017
prišlo do plazu pod cesto, ki ogroža stabilnost ceste ter vodovoda. Na podlagi izdelane
projektne dokumentacije je bil v preteklem letu izbran izvajalec, ki pa zaradi izredno slabih
vremenskih razmer ni mogel varno pričeti s sanacijo podporne konstrukcije – vkopane
kamnite zložbe z zaledno drenažo. Dela se bodo zaradi varnosti izvedla spomladi.
Sanacija plazu JP661041 Vranja Peč – Volgemut: V naselju Vranja Peč je sprožen plaz pod
občinsko cesto JP661041. Cesta je izredno poškodovana in je prevozna samo za nujne
primere, saj udor asfalta onemogoča normalno uporabo ceste. Na podlagi izdelane projektne
dokumentacije je bil v preteklem letu izbran izvajalec, ki pa zaradi izredno slabih vremenskih
razmer ni mogel varno pričeti s sanacijo podporne konstrukcije – vkopane kamnite zložbe z
zaledno drenažo. Dela se bodo zaradi varnosti izvedla spomladi.
Sanacija plazu Hrib pri Kamniku 13: V preteklem letu je na podlagi razpisa izvajalec del na
podlagi izdelane projektne dokumentacije začel s sanacijo plazu pod cesto, ki je poleg ceste
ogrožal tudi vodo hram. Zaradi izredno slabih vremenskih razmer je bilo gradbišče zaradi
varnosti začasno ustavljeno, dela pa bodo nadaljevali spomladi.
Sanacija plazu Hrib pri Kamniku 5: V kraju Hrib pri Kamniku je nad občinsko cesto prišlo do
bistvenega poslabšanja plazu, ki je ob lanskih aprilskih poplavah delno zasul občinsko cesto.
Izdelane so bile raziskave in projektna dokumentacija. Občina Kamnik bo v letošnjem letu
izbrala izvajalca del za sanacijo plazu. Na podlagi vloge za pridobitev sredstev za
sofinanciranje bo občinska uprava skušala pridobiti sredstva s strani ministrstva, v okviru
sanacijskega programa.

6615 – upravljanje in vzdrževanje tržnice (28.100 €): Predlagana sredstva se bodo
porabila za odpiranje, čiščenje in zapiranje tržnice ob tržnih dnevih (torek in sobota). V letu
2018 se predvideva nakup novih stojnic in senčnikov, zato je v rebalansu predlagano
povečanje proračunske postavke za 11.100 €.
6616 – sanacija stopnic na tržnici (48.000 €): V rebalansu je predlagana nova poračunska
postavka za sanacijo stopnic na tržnici v višini 48.000 €. Stopnice na tržnici so močno
poškodovane zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom in soljenju v zimskem času. V letu
2017 smo pridobili Kulturno varstveno soglasje za poseg v območje kulturnega spomenika.
Sanacija stopnic se bo izvedla iz štokanega betona.
6621 – ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Kamniške Bistrice (100.000 €): Pred
dvema letoma je bila uspešno izvedena III. faza izvedbe protipoplavne zaščite, ki je potekala
od Usnjarskega mostu do Titanovega jezu. Med občino in Ministrstvom za okolje in prostor
potekajo aktivnosti za podpis okvirnega sporazuma o sofinanciranju I. in II. faze, katere
ocenjena vrednost znaša 1.069.139 €. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju izvedbe
protipoplavne zaščite v okviru I. in II. faze, ki poteka od Titanovega jezu do Qlandije. Začetek
del je predviden v maju 2018, zaključek pa v letu 2019. Ministrstvo za okolje in prostor in
Občina Kamnik bosta zagotovila sredstva v razmerju 84 % (Ministrstvo za okolje in prostor)
proti 12 % (Občina Kamnik), preostalih 4 % sredstev pa gospodarski subjekt, kar bo dobra
praksa v slovenskem prostoru na področju zagotavljanja poplavne varnosti. Sočasno se
izvaja tudi projektna dokumentacija PGD za izvedbo protipoplavne zaščite na območju
naselja Šmarca in Nožice (od Qlandije do jezu v Nožicah), tako da je del sredstev predviden
tudi za izvedbo tega projekta. Zaradi obsežnosti projekta je pridobitev gradbenega dovoljenja
in pričetek del predviden v naslednjih letih. Občina bo skupaj z Ministrstvom za okolje prostor
kandidirala za nepovratna kohezijska sredstva.
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
0105 – domska oskrba v posebnih socialnih zavodih (295.000 €): Občina Kamnik
skladno z odločbami Centra za socialno delo Kamnik, doplačuje oskrbne stroške v posebnih
socialnih zavodih (osebe s posebnimi potrebami s področja duševnega zdravja ali razvoja,
različne oblike hendikepiranih mladih in starejših) za tiste občane, ki nimajo svojcev ali dovolj
lastnih sredstev za plačilo nastanitve v zavodih. Postavka se glede na lansko realizacijo
povečuje za 20.000 €.
0300 – domska oskrba v socialnih zavodih (277.000 €): Sredstva na tej postavki so
skladno z odločbami Centra za socialno delo Kamnik namenjena doplačilu oskrbnih stroškov
za občane iz naše občine, ki so v domovih za ostarele. Postavka se glede na lansko
realizacijo znižuje za 9.000 €.
0305 – razvoj podpornih sistemov – varstvo starejših občanov (10.000 €): Razvoj
občinskega modela za reševanje potreb starejših v občini Kamnik poteka intenzivno že več
let. Model in naloge, ki se izvajajo znotraj posameznega letnega okvira del, nastaja iz prakse
in je "živ sistem". Model je stalno podprt s strokovnim znanjem izvajalcev in je široko odprt za
vse institucije, ki delajo na področju medgeneracijskega sožitja in pomoči starejših občanom
v občini Kamnik. Ključno vlaganje aktivnosti je usmerjeno v ohranjanje nivoja storitev na
obstoječem nivoju ter razvoja nekaterih dodatnih nalog, ki so bile skozi delo prepoznane kot
pomembne. Ker je bil projekt v preteklem letu izdatno sofinanciran, nekaterih storitev tako v
letošnjem letu ne bo potrebno sofinancirati, kar pomeni, da se sredstva znižujejo za 10.000
€. Glavni poudarek projekta je delo s prostovoljci in brezplačna svetovalna pisarna na
Tomšičevi 23 v Kamniku.

0308 – dnevno varstvo gibalno oviranih oseb (57.000 €): Zaradi vse večjih potreb
uporabnikov in svojcev po dnevnem varstvu gibalno oviranih oseb po končanem šolanju, je
občinska uprava jeseni 2016 pristopila k sofinanciranju tovrstnega dnevnega varstva. S tem
nameravamo nadaljevati tudi v prihodnjih letih, ko se bo število mladih invalidov s končanim
šolanjem večalo. Uporabnikom želimo s sofinanciranjem dveh strokovnih delavcev,
materialnih stroškov in drugih stroškov, povezanih z delovanjem dnevnega varstva,
zagotoviti brezplačno koriščenje storitev. Sredstva v višini 5.000 € se povečujejo na račun
povišanih stroškov dela.
0320 – občinska subvencija pomoči na domu (168.000 €): Pomoč na domu je socialno
varstvena storitev, zagotavljanje katere je v pristojnosti občine, prav tako je zakonska
obveznost občine subvencioniranje ekonomske cene z namenom povečanja dostopnosti
vsem občanom (najmanj 50 %). Trenutno število mesečnih uporabnikov storitve pomoči na
domu je cca 60. Planirana sredstva so namenjena za subvencioniranje ekonomske cene
pomoči na domu, in sicer na podlagi veljavnega Odloka o organiziranju pomoči na domu in
merilih za plačilo storitev v višini 78,55 %, preostalo krije uporabnik sam. Povpraševanje po
tovrstni pomoči negovanja starejših občanov se povečuje, saj tako naši bližnji dalj časa
ostajajo v domači oskrbi. Postavka se povečuje za 10.000 € tudi zaradi novo zaposlene
oskrbovalke v lanskem letu ter povečanja plač oskrbovalk zaradi odprave plačnih
nesorazmerij za zaposlene do 26. plačnega razreda, kar dodatno zagotavlja občina.
0500 – zdravstveno zavarovanje občanov (142.000 €): Na podlagi Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev se postopki za pridobitev pravice do plačila obveznega
zdravstvenega zavarovanja izvajajo na Centru za socialno delo, plačnik storitve pa ostaja
občina. Predvidevamo, da se bo zaradi ugodnih makroekonomskih napovedi za prihodnja
leta, postavka zaradi zmanjšanja števila brezposelnih še naprej zniževala. Postavko
znižujemo za 26.000 €.
0700 – enkratne denarne pomoči (40.000 €): Občina Kamnik na podlagi Pravilnika o
enkratni denarni pomoči namenja dodatna finančna sredstva s te postavke občanom, ki so
se znašli v socialni stiski zaradi različnih situacij (brezposelnost med vsemi generacijami,
nezmožnost odplačevanja visokih kreditov, preživljanje z minimalnimi dohodki, upokojenci z
minimalnimi pokojninami, neplačevanje tekočih položnic, različne stiske občanov v
neprofitnih stanovanjih…). Zaradi ugodnih makroekonomskih napovedi za prihodnja leta
pričakujemo povečanje števila novih delovnih mest in s tem posledično manjše število
prosilcev denarnih pomoči. Postavka se znižuje za 6.000 €.
0702 – skrb za brezdomce (17.500 €): Sredstva so namenjena za plačilo sob v Baru in
penzionu Kamrica in Samskem domu v Kamniku. Trenutno občina krije celotne stroške
nastanitve za 11 kamniških brezdomcev. Strokovno pomoč jim nudi Center za socialno delo
Kamnik. Število občanov (brezdomcev) se je v zadnjih dveh letih zelo povečalo, zato se
postavka zvišuje za 9.000 €.
0705 – projekt »razdelilnica toplih obrokov« (27.000 €): Brezplačen topel obrok je vsak
delovni dan na voljo občanom z nizkimi dohodki v prostorih Društva upokojencev v Kamniku
na Kolodvorski ulici. Glede na trenutno število obiskovalcev Razdelilnice predlagamo
povišanje postavke za 7.000 €.
0900 – pogrebni stroški (10.000 €): Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora
občina plačati osnovne pogrebne stroške za občane, ki so brez dohodkov, premoženja in
bližnjih sorodnikov. Glede na lansko realizacijo predlagamo povečanje postavke za 4.000 €.
0916 – družinski pomočniki (133.000 €): Predlagana sredstva so skladno z odločbami
Centra za socialno delo Kamnik, namenjena za izplačilo osebnih dohodkov družinskim
pomočnikom, ki so zaposleni na domu za oskrbovanje invalidov in hendikepiranih oseb.

Trenutno občina plačuje osebni dohodek za 16 družinskih pomočnikov. Glede na lansko
realizacijo predlagamo znižanje postavke za 7.000 €.
0930 – javna dela (196.000 €): Zavod RS za zaposlovanje je skupaj z Občino Kamnik in
izvajalci tudi v letu 2018 podprl izvajanje javnih del z delnim sofinanciranjem programov
javnih del. Občina Kamnik, kot naročnik javnih del, mora prispevati vsakemu zaposlenemu,
ki je vključen v javna dela 55 % delež minimalne plače ter regres za letni dopust. Preko te
postavke občina skupaj z Zavodom za zaposlovanje rešuje problematiko brezposelnosti.
Zaradi nizke brezposelnosti v kamniški občini se odstotek sofinanciranja iz 45 % zvišuje na
55 %, kar je razlog, da se postavka povečuje za 28.000 €. Predvidevamo tudi, da bo občina
s strani Zavoda RS za zaposlovanje iz naslova povrnitve stroškov sofinanciranja občini
prejela sredstva v višini cca 60.000 €.
0947 – sofinanciranje karitativnih programov (10.500 €): Sredstva so namenjena
izvajanju karitativnih programov na območju celotne občine in bodo razdeljena na podlagi
javnega razpisa. Postavka se povečuje za 2.500 €, kar pomeni, da bo za izvajalce na
razpolago enako sredstev kot preteklo leto.
4744 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – turizem (62.500
€): Načrtovana sredstva, namenjena za stroške delovanja Zavoda na področju turizma za
vzdrževanje in upravljanje s prostori na Glavnem trgu 2 (elektrika, čiščenje, zavarovanje,
telefon, odvoz odpadkov, računovodstvo, pisarniški material, …) in druge materialne stroške
(izobraževanje zaposlenih, zdravniške preglede, nakup osnovnih sredstev, …) ne zadoščajo.
Dodaten strošek predstavlja še strošek nakupa programske opreme za popis osnovnih
sredstev in uvajanje te opreme. Pod materialne stroške se uvrščajo tudi stroški za razvoj in
izobraževanje zaposlenih na Zavodu. Zato se sredstva v ta namen povečujejo za 12.900 €.
4745 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – turizem
(158.000 €): V letu 2017 se je število zaposlenih na področju turizma v skladu s sprejeto in
potrjeno sistemizacijo povečalo. Zato predlagana sredstva, namenjena za osnovne plače in
plačila za delo preko rednega delovnega časa, regres za letni dopust ter stroške prehrane in
prevoza zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo ne zadoščajo. Proračunska postavka se
zato poveča za 30.000 €.
4751 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje in ureditev turistične
infrastrukture (20.000 €): Planirana sredstva na tej postavki so poleg stroškov za
vzdrževanje in ureditev turistične infrastrukture, s katero upravlja zavod, do sedaj zajemala
tudi druge stroške infrastrukture, katere zavod nima v upravljanju (npr. vzdrževanje
kolesarskih in turističnih poti od Snovika do Motnika ter ureditev in vzdrževanja zeliščnega
vrta s klopmi na Zapricah). Ker so v letu 2018 planirana sredstva na tej postavki namenjena
samo za tiste stroške vzdrževanja (npr. tekoče vzdrževanje koles) in ureditvi turistične
infrastrukture, katero ima zavod v upravljanju (manjša vzdrževalna dela na Malem gradu,
ureditev dveh pravljičnih poti in dveh razglednih točk s klopcami in panoramskimi tablami,
ureditev nižinskih poti, …), se finančna sredstva zmanjšajo za 7.368 €.
4753 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – promocija in turistični programi
(165.000 €): Zavod hitre spremembe na področju internetnega poslovanja, spremembe v
komunikaciji preko spletnih strani in družabnih medijev silijo v nove inovativne rešitve, katere
so bile v večini izvedene v letu 2017 (npr.: prenovljena spletna stran in povečana promocija
preko družabnih medijev, nadgradnja projektov za izboljšanje konkurenčnosti nosilnih
produktov na področju pohodništva, kolesarjenja, prireditev in kulinarike). V letu 2018 bodo
sredstva namenjena za pridobivanje trženjskih orodij, kot so foto banka, trženjsko učinkovita
tiskana promocijska gradiva in video vsebine, s poudarkom na dveh krovnih produktih, in
sicer aktivni alpski (termalni) oddih in doživetje Kamnika. Ker se v letu 2018 planira

nadgradnja obstoječih turističnih programov in promocije s poudarkom na izvedbi turistično
promocijskih prireditev, se proračunska sredstva zmanjšajo v višini 52.000 €.
4755 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – prireditve (164.000 €): K dvigu
kakovosti turistične ponudbe in bogatenju kulturnega dogajanja pomembno vlogo igrajo
prireditve. Veliko od njih je postalo tradicionalnih in zelo priljubljenih ter dobro sprejetih med
obiskovalci. Nekaj jih Zavod organizira samostojno, nekatere pa v sodelovanju z različnimi
akterji. Ker planirana sredstva v ta namen ne zadostujejo, se namenijo dodatna sredstva v
višini 10.000 €.
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7618 – nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem
zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu Dr. Julija Polca
Kamnik Sklop 2 (91.790 €): Občina Kamnik je skupaj z ZD Dr. Julija Polca Kamnik
kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in razvoj preventivnih
programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« s
projektom Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem
zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik
Sklop 2. Projekt načrtuje vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja kot
samostojne enote v zdravstvenem domu in ključne organizacijske strukture na primarni ravni
zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav ter
aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh
populacijskih skupin v lokalni skupnosti ter izgradnjo ustreznih kapacitet (konkretno
adaptacijo 2 pisarn) in nakup ustrezne opreme. Občina Kamnik kandidira za sredstva,
namenjena izgradnji kapacitet/nakup opreme (sklop 2: Investicijski projekt v zdravstvenih
domovih, ki bodo izbrani za sklop 1) v skupni vrednosti 91.790,18 z DDV. Predviden
zaključek investicije je junij 2018. V kolikor bo projekt odobren, bo 100 % financiran z
nepovratnimi sredstvi.

8100 – sofinanciranje dejavnosti klubov in društev (235.687 €): Zaradi prenosa
pogodbene obveznosti iz leta 2017 je v rebalansu predlagano povečanje postavke za 3.687
€.
8111 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – šport (9.000 €):
Načrtovana sredstva, namenjena za stroške delovanja Zavoda na področju športa za
vzdrževanje in upravljanje s prostori v servisnem objektu na Stadionu Prijateljstva v Mekinjah
(elektrika, čiščenje, zavarovanje, telefon, odvoz odpadkov, poslovanje (računovodstvo),
pisarniški material ter nakup osnovnih sredstev) ne zadoščajo. Zato se sredstva v ta namen
povečujejo za 2.400 €.
8112 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – šport
(63.700 €): Za delavce, zaposlene na področju upravljanja otroških igrišč in športnih objektov
je potrebno zagotoviti sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz,… Na podlagi nove
sistemizacije zavoda se za program in upravljanje športnih objektov zagotavlja 20 % delež
letnega stroška direktorja Zavoda (nižji delež), 20 % delež zaposlitve svetovalca za odnose z
javnostmi in 1/3 delež organizatorja dela ter zaradi uskladitve izplačila plač z veljavnimi
predpisi se sredstva za zaposlene zmanjšajo v višini 19.300 €.
8116 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje športnih objektov
(75.000 €): Planirana sredstva za najnujnejše stroške vzdrževanja športnih objektov (košnja
in valjanje ter rahljanje nogometne travne površine z okolico, zavarovanje športnih igrišč,
stroški elektrike, vode in smeti, itd., v letu 2018 pa bo potrebno zamenjati tudi mivko na
odbojkarskih igriščih Pod Skalco), ki jih ima zavod v upravljanju, ne zadoščajo. Zato se
postavka poveča za 5.000 €.
8117 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – vzdrževanje bazena (84.000 €):
Planirana sredstva so namenjena za plačilo tekočih vzdrževalnih stroškov, kot so servisi
bazenskih črpalk, popravilo vodovodnih napeljav, čiščenja bazena in okolice ter materialnih
stroškov (t.j. stroški za vodo, električno energijo, ogrevanje, ptt stroške, kemikalije, stroške
podjemnih pogodb za reševalce, vzdrževalce, …), ki nastajajo pri upravljanju in vzdrževanju
bazenske školjke, servisnega objekta in okolice. Konec plavalne sezone 2017 je bilo
ugotovljeno, da bo v čim krajšem času potrebno pristopiti tudi k temeljiti sanaciji električne
napeljave in zamenjavi peska v čistilnih bazenih (dela naj bi se izvajala v skladu z
razpoložljivimi sredstvi in načrtovano obnovo bazenske školjke). V ta namen se sredstva na
tej postavki povečujejo za 19.000 €.
8118 – športno igrišče Mekinje (6.000 €): v preteklem letu je bilo pridobljeno gradbeno
dovoljenje za postavitev ograje okoli igrišča, zato želimo v letošnjem letu nadaljevati z deli.
Ograja bo uporabnikom igrišča omogočila nemoteno športno rekreacijo, hkrati pa bo
pomenila zaščito pred uhajanjem žoge na okoliška zemljišča.
8122 – sklad za pokriti bazen (60.000 €): V lanskem letu smo pričeli z obnovo bazenske
školjke. Z deli bomo nadaljevali v letošnjem letu, ko bodo temperature to dopuščale.
Ocenjujemo, da razpoložljivih sredstev ne bo dovolj za dokončanje okolice bazena (stanje
sredstev v skladu za pokriti bazen na dan 31. 12. 2017 je bilo 489.979,37 €), zato
predlagamo, da se v Sklad nameni dodatnih 60.000 €.
8139 – športno igrišče Pšajnovica (10.000 €): Ker proračunska postavka v lanskem letu ni
bila realizirana, se sredstva za pridobitev potrebne dokumentacije zagotovijo v letošnjem
letu. Morebitni presežek sredstev se nameni za dokončanje gradbenih del in nakup opreme v
brunarici.

8160 – nakup zemljišč za vzpostavitev športne infrastrukture (20.000 €): Proračunska
postavka je namenjena nakupu zemljišč za vzpostavitev športne infrastrukture izven centra
Kamnika, na območjih, kjer že dlje časa obstojijo tovrstne potrebe. Realizacija je odvisna od
ponudbe, ki bo v letošnjem letu na voljo.
8200 – Knjižnica F. Balantiča – plače (417.000 €): Občini ustanoviteljici morata v celoti
zagotoviti vsa sredstva, ki so vezana na izplačilo plač in delovna razmerja. Sredstva so
načrtovana v skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe in Standardov za splošne knjižnice. Ker knjižnica ne dosega minimalnih meril glede
števila zaposlenih, sta v tem letu predvideni dve novi zaposlitvi, zato se proračunska
postavka povečuje za 49.000 €.
8203 – Knjižnica F. Balantiča – materialni in drugi programski stroški (65.000 €):
Predlagana sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije, komunalnih storitev,
ogrevanja prostorov, varovanja stavbe, telefonskih in komunikacijskih storitev, zavarovalnih
premij, pisarniškega, čistilnega, računalniškega in ostalega drobnega materiala, poštnih
storitev ter stroškov za opremo knjig, založniške storitve… Programski stroški so vezani na
izvedbo programa knjižnice (bralna kultura, informacijsko opismenjevanje, bibliopedagoške
dejavnosti, prireditve…). Zaradi novih zaposlitev, stroški katerih bodo do določene mere
nadomestili stroške študentskega in drugih oblik dela, se proračunska postavka znižuje za
5.000 €.
8218 – Mekinjski samostan (50.000 €): Sredstva so namenjena plačilu tekočih materialnih
stroškov (elektrika, ogrevanje,…), nujnim vzdrževalnim delom v prostorih nekdanjega
samostana, investicijsko-vzdrževalnim delom, programskim stroškom, nakupu opreme ter
morebitnim drugim stroškom, povezanim z objektom. Zaradi ločene postavke za stroške dela
se sredstva zmanjšujejo na 50.000 €.
8219 – Mekinjski samostan – stroški dela (40.000 €): Ker se z letošnjim letom predvideva
zaposlitev v.d. direktorja/ice oziroma direktorja/ice, so sredstva na tej postavki namenjena
pokrivanju stroškov dela zaposlitve, prav tako so namenjena stroškom dela morebitnih
zunanjih sodelavcev (izplačilo po podjemnih in/oz. avtorskih pogodbah).
8223 – MMK in Galerija Miha Maleš – nujna investicijsko vzdrževalna dela (30.000 €):
Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicijsko-vzdrževalna dela v objektu Grad
Zaprice in Galerija Miha Maleš, ki se bodo tekom leta pokazala kot najbolj nujna.
8239 – Javni zavodi – (so)financiranje kulturnih programov (7.000 €): Skozi celo leto na
različnih lokacijah v občini JSKD OI Kamnik izvaja odmevne dejavnosti na področju razstav
in prireditev, namenjenih lokalnemu prebivalstvu. Planirana sredstva v ta namen ne
zadoščajo, zato se postavka poveča za 2.000 €.
8256 – spodbujanje galerijske dejavnosti (12.000 €): Ker želimo spodbuditi aktivno
delovanje ponudnikov galerijske dejavnosti v starem mestnem jedru, se v letošnjem letu
sredstva namenjajo zgolj za omenjeno dejavnost, medtem ko se ponudniki rokodelske
dejavnosti prijavljajo na razpis za kulturne projekte in programe. V ta namen se proračunska
postavka znižuje za 8.000 €.
8270 – Dom kulture Kamnik – investicijsko vzdrževalna dela (58.000 €): Načrtovana
finančna sredstva so namenjena za izvedbo najbolj nujnih investicijsko vzdrževalnih del v
Domu kulture Kamnik (investicijsko vzdrževalna dela glavnega odra, postopna zamenjava
lučnega parka, plesnega poda, ureditev tlakov v garderobah in kleti, …). Celovita prenova
Kino kluba, ki se je začela konec leta 2017, pa se v letu 2018 nadaljuje z nabavo opreme in
zamenjavo tal. Zato se v ta namen nameni dodatna sredstva v višini 8.000 €.

8279 – sofinanciranje poletnega festivala (45.000 €): Občina Kamnik vsako leto objavi
javni razpis za sofinanciranje poletnega festivala, ki poteka praviloma v mesecu avgustu.
Poletni festival izraža močan javni interes na področju kulture ter obenem prispeva k
oživljanju mestnega središča Kamnika. Zaradi financiranja dodatnih dogodkov v starem
mestnem jedru Kamnika v letošnjem letu ter povečanih stroškov na drugih proračunskih
postavkah, se v letošnjem letu za poletni festival nameni 45.000 €.
8293 – Muzej Kamnik – Maistrova soba-upravljanje (33.000 €): V začetku leta 2018 bo v
rojstni hiši Rudolfa Maistra zaključena sanacija prostorov, odkupljenih v letu 2017 od Župnije
Kamnik. Planirana sredstva za materialne stroške za obratovanje Maistrove sobe, sredstva
za plačo in druge prejemke iz tega naslova za zaposleno delavko in za program za otroke in
odrasle, ki ga Medobčinski muzej Kamnik kot upravljavec spominske sobe Rudolfa Maistra
izvaja, ne bodo zadoščala. Zato se postavka poveča za 3.000 €.
8306 – Muzej Kamnik Maistrova soba – II. faza (140.000 €): V letu 2017 smo odkupili
prostore in začeli z obnovo drugega dela pritličja Maistrove rojstne hiše. Zaradi neuspešnega
javnega naročila, na katerega se ni prijavil noben ponudnik, je bilo postopke potrebno
ponoviti, kar je glavni razlog, da z deli ni bilo mogoče zaključiti v letu 2017. Investicija se
nadaljuje v letu 2018, zato je za plačilo stroškov potrebno zagotoviti 140.000 €.
8310 – sofinanciranje materialnih stroškov na področju kulture (5.000 €): Za upravljanje
s Kulturnim domom Laze in Kulturnim domom Motnik, ki sta v lasti občine in bosta s pogodbo
predana v upravljanje krajevnim skupnostim, se v letu 2018 zagotovi 5.000 € sredstev.
8311 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – materialni stroški – kultura (85.000
€): Za upravljanje z Domom kulture Kamnik je potrebno zagotoviti sredstva za materialne
stroške (ogrevanje, stroški elektrike, pisarniški material, stroški ptt in interneta, stroški po
podjemnih in/oz. avtorskih pogodbah, stroški izobraževanja, ….); za izvajanje kulturnega
programa v tem objektu pa tudi programske stroške, saj prihodki iz naslova vplačanih
abonmajev in najemnin ne zadoščajo za pokrivanje vseh materialnih stroškov. Iz navedenih
razlogov se postavka povečuje za 10.200 €.
8312 – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik – sredstva za zaposlene – kultura
(113.300 €): Zaradi uskladitve sprejete sistemizacije z veljavno zakonodajo na področju plač,
se sredstva za zaposlene (plače, regres, prehrano in prevoz na področju kulture, za nadurno
delo, …) zmanjšajo za 700 €.
8320 – projekt Preobrazba (133.208 €): Operacija Revitalizacija samostana Mekinje rešuje
problematiko neizkoriščenih prostorskih kapacitet območja, hkrati pa z naborom kakovostnih,
lokalni socialni problematiki prilagojenih vsebin, ki jih v tem prostoru primanjkuje, vzpostavlja
prostor neformalnega druženja prebivalstva, namenjen izobraževanju, spodbujanju
ustvarjalnosti, opolnomočenju zlasti ranljivih ciljnih skupin z znanjem in veščinami za
kvalitetno življenje in socialno vključitev v okolje, medgeneracijskemu povezovanju,
osebnostni rasti in krepitvi pripadnosti lokalnemu okolju. Revitalizacija samostana Mekinje, ki
je predmet te operacije, vključuje:
1. preureditev dela pritličja samostanskega objekta, ki je od leta 1998 s posebnim aktom
(Odlok o razglasitvi Uršulinskega samostana Mekinje za kulturni spomenik, Ur. list
RS, št. 3/1998) razglašen za kulturni spomenik, ter
2. oblikovanje in izvedbo izobraževalnih in kulturnih vsebin - aktivnosti, namenjenih
razvoju lokalnega prebivalstva, ki sovpadajo z izobraževalno in kulturno
namembnostjo, predpisano v zgoraj navedenem Odloku o razglasitvi Uršulinskega
samostana Mekinje za kulturni spomenik.
Operacijo zaokrožajo nakup potrebščin za izvedbo izobraževalno-kulturnih vsebin,
koordinacija projektnih aktivnosti, promocijske aktivnosti in oblikovanje partnerstva za
izboljšanje socialnega kapitala. Občina Kamnik v projektu izvaja zlasti naslednje aktivnosti:

preureditev dela pritličja samostanskega objekta, nakup potrebščin za izvedbo delavnic,
seminarjev, pogovornih večerov, sklenitev sporazuma o izboljšanju socialnega kapitala ter
koordinacijo projektnih aktivnosti. Omenjene aktivnosti so namenjene predvsem vzpostavitvi
pogojev za nemoteno in trajno izvedbo izobraževalnih ter kulturnih vsebin, ki bodo krepile
kompetence/ustvarjalnost lokalnega prebivalstva, ozaveščale o pomenu varovanja okolja ter
skrbele za integracijo ranljivih ciljnih skupin. Dopolnjujejo jih aktivnosti, namenjene promociji
projekta, vsebin za občane in potenciala samostanskega kompleksa (izdelava spletne strani,
dnevi odprtih vrat, objave v tiskanih medijih…). Celotna vrednost projekta znaša 207.900,45
€, pričakovano sofinanciranje pa znaša 147.345,91 € (EU sredstva). Projekt se bo izvajal v
letih 2018, 2019 in 2020.
8322 – priprava dokumentacije na področju kulture (3.000 €): Za pripravo dokumentacije,
ki je predhodno potrebna za odločitev o posameznih investicijah za področje kulturnih
objektov ter za strokovno pomoč pri pripravi ostalih dokumentov (npr. Strategija za kulturo
ipd.), predlagamo, da se v proračunu nameni 3.000 €.
9105 – Vrtec Antona Medveda – doplačilo oskrbnih stroškov (3.150.000 €): Zaradi
sprostitve plačnih napredovanj ter povišanja drugih stroškov dela planirana sredstva ne bodo
zadoščala za kritje vseh stroškov vrtca, zato predlagamo, da se proračunska postavka
poveča za 50.000 €.
9106 – doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok (15.000 €): Ker je v letošnjem letu
na Centralnem čakalnem seznamu Občine Kamnik bistveno manj otrok, kot pretekla leta,
prav tako občina sofinancira manj varstva pri varuhih predšolskih otrok, predlagamo, da se
proračunska postavka zniža za 5.000 €.
9120 – Vrtec Antona Medveda – novoletni bazar (5.000 €): Novoletni bazar vsako leto
organizira Vrtec Antona Medveda Kamnik v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in
kulturo Kamnik. V letošnjem letu so pri izvedbi programa sodelovali tudi dijaki Gimnazije in
srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Prireditev popestri decembrsko dogajanje v Kamniku,
hkrati pa spodbudi otroke k različnim oblikam aktivnosti. Doslej so bila sredstva za novoletni
bazar zagotovljena na proračunski postavki, namenjeni financiranju prireditev Zavoda za
turizem, šport in kulturo Kamnik, ki bo še naprej sodeloval pri prireditvi, glavni organizator
prireditve pa je vrtec. K sodelovanju želimo spodbuditi tudi druge javne zavode.
9167 – Vrtec Antona Medveda – najemnina (168.000 €): Zaradi znižanja višine najemnine
za enoto Oblaček proti koncu leta 2017 ter na podlagi realizacije lanskega leta, se sredstva
na tej postavki zmanjšujejo za 4.000 €.
9200 – prevozi v šolo (520.000 €): Predlagana sredstva so namenjena za plačilo prevozov
učencev v šolo skladno z zakonom. Postavka je planirana na podlagi cen prevoznikov in
skupnega števila prevoženih kilometrov, ki se lahko za vsako šolsko leto posebej spremeni.
Vodstvo šol in strokovne službe vsako leto uskladijo prevoze glede na število učencev in
prevoznih relacij, prav tako se iz leta v leto spreminja število pogodb za individualne prevoze.
Glede na realizacijo proračunske postavke v lanskem letu, predlagamo znižanje za 40.000 €.
9204 – jutranje varstvo v OŠ (2.000 €): Sredstva so namenjena zagotavljanju oddelkov
jutranjega varstva, skladno s potrebami šol v posameznem šolskem letu. Sredstva se
znižujejo za 350 €.
9206 – sofinanciranje zimske šole v naravi (28.000 €): Predlagana sredstva so
namenjena sofinanciranju stroškov zimske šole v naravi za učence šestih razredov v
kamniških osnovnih šolah v šolskem letu 2017/2018 v višini 100 € na otroka. Ker v lanskem
letu sredstva niso zadoščala za vse otroke, predlagamo povečanje proračunske postavke za
1.500 €.

9211 – podaljšano bivanje POŠ Motnik (5.000 €): Na Podružnični šoli Motnik je bil v letu
2015/2016 na novo vzpostavljen oddeIek podaljšanega bivanja in zagotovljeno razdeljevanje
kosil. Ker ministrstvo ni odobrilo sredstev za kritje dodatnih ur podaljšanega bivanja, le-ta
zaenkrat zagotavlja občina, saj je za otroke, ki obiskujejo tamkajšnjo šolo in njihove starše,
varstvo z zagotovljeno prehrano velikega pomena. Glede na realizacijo v preteklem letu,
predlagamo znižanje postavke za 5.000 €.
9215 – varstvo vozačev v OŠ (20.000 €): Nekatere kamniške osnovne šole (npr. OŠ
Šmartno, OŠ Frana Albrehta,…) se srečujejo s specifičnim problemom varstva vozačev, saj
se veliko število učencev dnevno prevaža v šolo in iz nje. Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport nima zadostnega posluha za problematiko šole in zaposlenih, predvsem pa
ne zagotavlja dodatnih sredstev za stroške, ki s tem nastajajo. Občina zato šolam, kot njihov
ustanovitelj, tudi v letošnjem letu želi v proračunu zagotoviti sredstva, ki so potrebna za
organizacijo in izvedbo varstva vozačev oz. izvedbo podaljšanega bivanja. Nadaljevalo se bo
izvajanje varstva vozačev na POŠ Sela, POŠ Nevlje, po potrebi pa tudi na POŠ Motnik in
drugod. Proračunska postavka se glede na predvidene stroške v letošnjem letu znižuje za
10.000 €.
9216 – Glasbena šola – plače (80.000 €): Občina Kamnik kot soustanoviteljica šole, po
zakonu zagotavlja stroške prehrane in prevoza na oz. z dela za vse zaposlene, delno pa v
dogovoru z Glasbeno šolo Kamnik tudi sofinancira stroške v okviru nadstandardnega
programa, in sicer na področju plače za učitelja citer in za učitelja diatonične harmonike.
Glede na to, da se nadstandardni program zmanjšuje in glede na realizacijo v lanskem letu,
predlagamo znižanje proračunske postavke za 10.000 €.
9221 – materialni stroški OŠ Šmartno (76.000 €): Sredstva so namenjena za kritje vseh
tekočih materialnih stroškov (ogrevanje, komunalne storitve, elektrika, zavarovanje
premoženja in drugih) na matični šoli in podružnicah. Glede na realizacijo preteklega leta
predlagamo znižanje proračunske postavke za 4.000 €.
9225 – tekoče vzdrževanje OŠ Frana Albrehta (15.000 €): Sredstva so namenjena kritju
stroškov tekočega vzdrževanja in manjših popravil v matični šoli in podružnicah. Ker se v
letošnjem letu načrtuje pričetek gradnje nove matične šole, so sredstva namenjena stroškom
na podružničnih šolah ter zgolj nujnim stroškom na matični šoli, zato se proračunska
postavka zniža za 10.000 €.
9228 – tekoče vzdrževanje OŠ Stranje (12.000 €): Ker se je v preteklosti OŠ Stranje
namenjalo bistveno manj sredstev za tekoče vzdrževanje in ker se v zadnjem času pojavlja
potreba po različnih delih, predlagamo povečanje proračunske postavke za 2.000 €.
9229 – tekoče vzdrževanje OŠ Šmartno (14.000 €): Ker se je v preteklosti OŠ Šmartno s
podružnicami namenjalo bistveno manj sredstev za tekoče vzdrževanje in ker se v zadnjem
času pojavlja potreba po različnih delih, predlagamo povečanje proračunske postavke za
2.000 €.
9239 – sofinanciranje vzpostavitve IKT tehnologije v OŠ (102.000 €): Osnovne šole s
podružnicami so uspešno kandidirale na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti
»Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa
nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Gre za posodobitev
obstoječe opreme in infrastrukture, in sicer se nakup IKT opreme s strani Arnesa financira v
deležu 50 % celotne vrednosti, medtem ko se dejavnost izgradnje brezžičnih omrežij
financira v višini 37,50 % celotne vrednosti. Razliko je potrebno zagotoviti za vse šole v letu
2018, razen OŠ Frana Albrehta, katere posodobitev je predvidena v letu 2019 zaradi
predvidene gradnje nove šole.

9245 – počitniško varstvo otrok (6.000 €): Občina Kamnik je bila skupaj z Ministrstvom za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter nekaterimi javnimi zavodi v občini
Kamnik vključena v projekt Aktivni.vsi. V okviru projekta je bila izdelana analiza potreb
prebivalstva na področju družbenih dejavnosti. Izsledki analize so pokazali, da so potrebe po
počitniškem varstvu večje od ponujenih. V ta namen se proračunska postavka poviša za
2.000 €.
9275 – oprema z računalniki (5.000 €): Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa
računalniške opreme kamniških osnovnih šol, pri čemer seznam uskladijo ravnatelji skupaj s
pristojno strokovno službo občinske uprave. Ker so v letošnjem letu osnovne šole uspešno
kandidirale na razpisu Arnesa za vzpostavitev oziroma posodobitev IKT tehnologije,
sofinanciranje pa bo zagotovila občina, se proračunska postavka za opremo z računalniki
zmanjšuje za 3.000 €.
9277 – priprava dokumentacije na področju predšolske vzgoje in šolstva (7.000 €): Za
pripravo dokumentacije, ki je predhodno potrebna za odločitev o posameznih investicijah na
objektih, namenjenih za področje vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri pripravi
ostalih dokumentov, predlagamo, da se v proračunu nameni 7.000 €.
9288 – K-9 šole (6.300.000 €): Na postavki za izločitev sredstev v sklad za šole je v
predlogu rebalansa upoštevan znesek v višini načrtovanega najema kredita za gradnjo OŠ
Frana Albrehta v letu 2018, to je 6,3 mio €. V lanskem letu je bila zaradi odločitve o
spremembi faznosti izgradnje OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo
naročena sprememba projektne dokumentacije. Ko bo le-ta v celoti pripravljena, bo na
Upravno enoto Kamnik vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremenjeni
del. V letošnjem letu se predvideva pričetek gradnje prve faze investicije, to je osnovne šole,
ki bo usklajena z aktualnimi demografskimi simulacijami in veljavnimi smernicami oziroma
normativi.
9289 – OŠ Frana Albrehta – zagotovitev prostorov (0 €): Glede na demografsko
simulacijo ter predviden pričetek gradnje nove šole v letu 2018 predvidevamo, da
zagotavljanje dodatnih prostorov za reševanje prostorskih kapacitet šole ne bo potrebno,
zato predlagamo, da se proračunska postavka ukine.
9316 – Investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah (174.000 €): Ker so se tekom leta
2017 pokazale nove potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih, se bo v letu 2018 pristopilo k
sanaciji ograje pri POŠ Sela (predvidoma 20.000 €), sanaciji POŠ Sela (predvidoma 50.000
€), sanaciji požarnih vrat in tribun v veliki telovadnici OŠ Marije Vere (predvidoma 60.000 €),
sanaciji strelovoda na OŠ Marije Vere (predvidoma 20.000 €) ter morebitnim drugim
investicijsko vzdrževalnim delom, ki bi se tekom leta pokazala kot nujna. Sredstva so poleg
investicijskih del, namenjena tudi stroškom dokumentacij in nadzorov.
9327 – sanacija POŠ Zg. Tuhinj (350.000 €): Pred dokončno izdelavo projektne
dokumentacije za sanacijo POŠ Zg. Tuhinj je bilo potrebno pridobiti vrsto dokumentov in
predlagati spremembe v uradnih evidencah (pridobivanje soglasij, združevanje parcel,
dodatno ugotovljene težave z vlago in podobno), kar je postopke bistveno podaljšalo. Poleg
tega je bila ocenjena vrednost investicije precej višja od razpoložljivih proračunskih sredstev,
zato želimo investicijo (sanacijo, ki vključuje nadzidavo, preureditev mansardnih prostorov,
kuhinje, telovadnice, in ostalih prostorov, skladno z veljavno dokumentacijo ter z
upoštevanjem zahtev veljavnih predpisov) izpeljati v letošnjem letu.

9333 – energetska sanacija telovadnice OŠ Marije Vere (0 €): Sredstva v proračunu so
bila namenjena energetski sanaciji male telovadnice OŠ Marije Vere, pod pogojem, da bi
uspeli pridobiti dodatna sredstva, na katerem izmed razpisov, pri čemer bi morali delež
sredstev verjetno zagotoviti sami. Ker se prijava na razpis za energetsko sanacijo pripravlja
za druge objekte, skladno z razpisnimi pogoji, kamor telovadnica ne sodi, predvsem pa glede
na povišane stroške na drugih proračunskih postavkah, predlagamo, da se proračunska
postavka zaenkrat ukine.
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
6235 - komasacija Drnovo (215.215 €): Občina Kamnik je v letu 2018 planirala sredstva v
višini 252.277 €. Občina Kamnik je v sodelovanju z občino Mengeš in občino Komenda
kandidirala na razpisu za dodelitev sredstev za izvedbo komasacije in agromelioracije. Dne
21. 8. 2017 smo dobili Odločbo, o pravici do sredstev za povračilo stroškov izvedbe
komasacije in agromelioracije, s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prej
omenjeno Ministrstvo nam je odobrilo 600.482,94 € nepovratnih sredstev, zato se sredstva
za leto 2018 zmanjšajo za 37.062 €.
6246 – program opremljanja stavbnih zemljišč (30.000 €): V letu 2018 je predviden
sprejem večjega števila OPPN-jev, zato predlagamo, da se sredstva za izdelavo programov
opremljanja iz 20.000 € povečajo na 30.000 €. Predlagana povečava sredstev je potrebna:
zaradi zagotovitve sredstev izdelave ali dopolnitve programov opremljanja na območjih
na katerih so že sprejeti ustrezni prostorski akti;
zaradi zagotovitve sredstev izdelave programov opremljanja na območjih, kjer bodo
sprejeti OPPN-ji, ki so v fazi izdelav, in sicer za primere, ko investitorji ne bodo
zainteresirani za sklenitev pogodbe o opremljanju oziroma ne bodo uspeli zagotoviti
vseh obvez za njeno sklenitev;
za financiranje programa opremljanja na območju Oševka (OŠ 01 – Oševek), kjer
Občina Kamnik financira izdelavo OPPN. Pred oziroma v sklopu izdelave programa
opremljanja bo potrebna izdelava idejnih projektov za izvedbo komunalne infrastrukture.
6260 - sofinanciranje izdelave PIA (155.000 €): Občina Kamnik je v letu 2018 planirala na
tej postavki sredstva v višini 55.000 EUR. Občina mora v skladu s 47. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju vsake dve leti, po sprejemu OPN, preveriti prispele pobude za
spremembo namenske rabe zemljišč. Kadar so izražene razvojne potrebe podane v obliki
pobude po spremembi namenske rabe zemljišč, morajo te biti ustrezno utemeljene.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja občina najmanj enkrat na dve leti. Na podlagi strokovne
ocene podaja občina vlagateljem pobud pisno opredelitev glede njihove pobude. Ministrstvo
je v letu 2017 izdalo Priročnik za obravnavo pobud spremembe namenske rabe, posledično
bo Občina Kamnik začela v letu 2018 s postopki SD OPN št. 2, za kar potrebuje povečanje
sredstev na proračunski postavki za 100.000 €.

ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE
1117 – članarina Združenje zgodovinskih mest (5.000 €): Leto 2018 bo za članice
Združenja zgodovinskih mest Slovenije ključno leto na področju pozicioniranja in večje
prepoznavnosti mest in bo terjalo dodatne odgovorne naloge, za katere bo potrebno več dela
in sredstev. Nekateri za združenje najpomembnejši mejniki v letu 2018:
1. Slovenska turistična organizacija je združenje prepoznala kot svojega partnerja in mu
zaupala vodenje turističnega produkta Mesta, kar je zapisala tudi v Strategijo slovenskega
turizma, ki je tik pred sprejetjem,
2. mesta in njihova kulturna ponudba bodo nosilci ključnih vsebin Operativnega načrta
trženja kulturnega turizma 2018-2020, ki ga je junija 2017 pripravila STO,
3. Slovenska turistična organizacija je leto 2018 in 2019 razglasila za leto kulture,
4. Evropska komisija je leto 2018 razglasila za »Leto evropske kulturne dediščine« z
namenom, da izpostavi vlogo, ki jo ima evropska kulturna dediščina pri spodbujanju
zavedanja skupne zgodovine in identitete ter pomena dediščine kot dejavnika družbenega in
gospodarskega razvoja,
5. ZZMS bo sklenilo letni dogovor za promocijo in trženje produkta zgodovinska mesta za
leto 2018 s Slovensko turistično organizacijo.
Omenjeni mejniki so za članice ZZMS velika razvojna priložnost in bodo omogočili načrtno,
obsežno in usmerjeno promocijo zgodovinskih mest in njihove turistične ponudbe ter s tem
povečali njihovo prepoznavnost. Za izvedbo vseh aktivnosti, ki jih predvidevajo omenjeni
mejniki, je potreben letni prispevek na posamezno članico 5.000 € (prispevek za leto 2017 je
znašal 1.650 €).
4903 – razvojni načrt Velike planine (40.000 €): V skladu s sprejetimi sklepi iz Občinskega
sveta bodo sredstva namenjena ukrepom iz prometne študije in vzpostavitvi novega
prometnega režima. Po izdelani prometni študiji bodo postopoma izvedeni posamezni ukrepi
za vzpostavitev novega prometnega režima (ureditev površin za mirujoči promet, postavitev
zapornic, sanacija površin,…). Del sredstev bo namenjen vzdrževanju označevalnih tabel ter
promociji in osveščanju javnosti o pomembnosti varovanja Velike planine.
4905 – razvojni projekti (170.000 €): Sredstva so zmanjšana zaradi prerazporeditve na
novo postavko 6202 Uvedba sistema izposoje koles v Kamniku. V okviru te postavke so
predlagana sredstva namenjena za financiranje razvojnih projektov in za spodbujanje
regionalnega povezovanja. Za splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije
Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju RRA LUR) in sofinanciranje skupnih regijskih
projektov v okviru RRA LUR je namenjenih 6.913,44 €. Za projekt Regionalna destinacijska
organizacija, ki ga vodi Turizem Ljubljana pod okriljem RRA LUR in pri katerem sodeluje tudi
Občina Kamnik je predvidenih cca. 16.000 €. Projekt krepi povezovanje in sodelovanje pri
skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma. Občina Kamnik namerava tudi v letu
2018 zaradi vključevanja v nacionalne in evropske partnerske mreže, za koriščenje
strokovne pomoči v zvezi s sodelovanjem v transnacionalnih programih, za nudenje
podpornega okolja podjetništvu, rokodelstvu, za širjenje lokalne samooskrbe ter za krepitev
aktivnosti na področju turizma del sredstev s te postavke nameniti sodelovanju z Razvojnim
centrom Srca Slovenije. Del sredstev je namenjen udeležbi na mednarodnih konferencah in
seminarjih ter vzpostavitvi mreže projektnih partnerstev. Del sredstev bo namenjen izvajanju
projekta SpeciAlps, ki se bo izvajal v okviru Omrežja alpskih občin v naslednjih 3 letih (2018
– 2020), sofinancira pa ga Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in
varnost reaktorjev (BMUB). Iz Slovenije poleg občine Kamnik, sodelujeta tudi občini Kranjska
Gora in Bohinj. Preostala sredstva s te postavke bodo namenjena zalaganju sredstev ter
sofinanciranju izvedbe projektov, ki bodo uspešno ocenjeni na razpisih ter za sofinanciranje
drugih razvojno naravnanih vsebin in projektov. Občina Kamnik je v letu 2017 kandidirala za
nepovratna sredstva s kar nekaj projekti na različnih programih in razpisih, ki se bodo v
primeru odobritve pričeli izvajati (so/financirati) v letu 2018.

4941 – projekt »Po stopinjah pastirjev« (43.627 €): Občina Kamnik je 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.
Morebitno dokončno potrditev operacije s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja in z njo pa pričetek izvajanja projektnih aktivnosti pričakujemo predvidoma marca
ali aprila 2018.
6201 – regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana (50.000
€): Sredstva so namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije za umestitev
regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana v prostor. S projektom
želimo v prostor umestiti čim bolj direktno kolesarsko povezavo od Kamnika do Ljubljane za
potrebe dnevne mobilnosti. Ravninska lega vseh vključenih urbanih središč predstavlja velik
kolesarski potencial za dnevno mobilnost. Kljub posameznim manjšim odsekom urejenih
kolesarskih povezav manjkajo številne ureditve, kolesarska mreža je nepovezana in ne
zagotavlja varnega in hitrega dostopa na cilj. Projekt je v okviru Ljubljanske urbane regije
predlagan za sofinanciranje s strani EU in države (Ministrstvo za infrastrukturo).
6202 – uvedba sistema izposoje koles v Kamniku (308.926 €): Občina Kamnik je
kandidirala na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo UTM_1/2017 s projektom »Uvedba
sistema izposoje koles v Kamniku«. V primeru odobritve bo Kamničanom na voljo 30
električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili in jih vrnili na 6 postajah v mestu. Kamnik se
bo z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružil številnim evropskim in svetovnim
mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in
ekološko naravnan sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine.
Uporabniki se z njegovo uporabo izognejo vožnji z avtomobilom, zmanjšajo izpuste
ogljikovega dioksida in poskrbijo za kanček vsakdanje rekreacije. Vrednost projekta znaša
308.926 €, od tega znaša višina sofinanciranja EU in države 116.926,32 €.
6661 – celostna prometna strategija Občine Kamnik (40.000 €): Sredstva so namenjena
uresničevanju ukrepov iz Celostne prometne strategije. Gre za dolgoročni proces
trajnostnega načrtovanja prometa in pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s
tega področja. V skladu z zahtevami ministrstva in sprejetega dokumenta je obvezno
izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta CPS, z vmesnim preverjanjem uspešnosti izvajanja na
podlagi kazalnikov.

KRAJEVNE SKUPNOSTI
V bilanco prihodkov in odhodkov se morajo po zakonu o javnih financah vključiti tudi vsi
prihodki in odhodki ožjih delov občine, torej krajevnih skupnosti. V ta namen so krajevne
skupnosti v občini Kamnik pripravile predloge svojih rebalansov finančnih načrtov za leto
2018, kateri so tudi sestavni del posebnega dela rebalansa proračuna občine Kamnik za leto
2018.
V letu 2018 imajo skupno krajevne skupnosti za 492.111 € razpoložljivih sredstev in prav
toliko razporejenih odhodkov, kar pomeni, da imajo tudi vse krajevne skupnosti svoje
finančne načrte uravnotežene.
Spodnja tabela prikazuje višino razpoložljivih sredstev in višino razporejenih odhodkov po
posameznih krajevnih skupnostih:
v€
KRAJEVNA SKUPNOST
ČRNA
DUPLICA
GODIČ
KAMNIK CENTER
KAMNIŠKA BISTRICA
MEKINJE
MOTNIK
NEVLJE
NOVI TRG
PEROVO
PODGORJE
PŠAJNOVICA
SELA
SREDNJA VAS
ŠMARCA
ŠMARTNO
ŠPITALIČ
TUHINJ
TUNJICE
VOLČJI POTOK
VRANJA PEČ
ZAPRICE

SKUPAJ

prihodki

prenos
sredstev iz
leta 2017

razpoložljiva
sredstva

odhodki

5.825
10.455
5.177
10.071
15.996
4.901
11.639
8.191
4.051
5.877
4.829
4.210
6.725
5.619
12.556
13.626
7.164
13.543
3.854
8.470
4.829

7.604
21.173
12.045
8.799
40.528
5.067
4.681
15.115
47.055
22.053
2.777
5.029
8.167
10.682
24.192
19.167
4.573
18.498
2.068
11.440
9.234

13.429
31.628
17.222
18.870
56.524
9.968
16.320
23.306
51.106
27.930
7.606
9.239
14.892
16.301
36.748
32.793
11.737
32.041
5.922
19.910
14.063

13.429
31.628
17.222
18.870
56.524
9.968
16.320
23.306
51.106
27.930
7.606
9.239
14.892
16.301
36.748
32.793
11.737
32.041
5.922
19.910
14.063

5.182

19.374

24.556

24.556

172.790

319.321

492.111

492.111

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021
V načrtu razvojnih programov 2018 – 2021 so vrednosti posameznih projektov usklajene s
spremenjenimi postavkami v posebnem delu rebalansa proračuna (vse spremenjene in nove
proračunske postavke so obrazložene), na novo pa so v načrt razvojnih programov vključeni
tudi nekateri projekti, katerih izvedba je predvidena od leta 2019 dalje:
OB043-18-0002 Ureditev LC št. 107081 Bočna - Menina planina - Češnijce: Gre za ureditev
najbolj poškodovanih odsekov lokalne ceste, saj se na tej cesti vsakodnevno izvaja posebni
linijski prevoz šolskih otrok. Ureditev najbolj poškodovanih odsekov zajema zamenjavo
ustroja, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje. Pričetek investicije je predviden v letu 2019,
zaključek v letu 2020. Cesta je uvrščena na seznam Dolgoročnega načrta razvoja in
vzdrževanja občinskih cest pod št. 3.
OB043-18-0003 Rekonstrukcija LC 160091 Nevlje–Oševek–Briše-Soteska: Za ureditev
lokalne ceste bomo v letu 2018 izvedli naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI, za
rekonstrukcijo obstoječe ceste. Zaradi velikega obsega investicije se bodo dela izvajala
fazno. Pričetek del je predviden v letu 2019, zaključek v letu 2021. Cesta je uvrščena na
seznam Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest pod št. 10.
OB043-18-0004 Rekonstrukcija LC 282121 Rovt-Špitalič: Lokalna cesta je že dlje časa v
zelo slabem stanju: asfaltno vozišče je močno poškodovano in na številnih mestih so veliki
posedi. Zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti jo je potrebno v celoti rekonstruirati.
Pričetek investicije je predviden v letu 2019, zaključek del je predviden v letu 2021. Cesta je
uvrščena na seznam Dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest pod št. 22.
OB043-18-0005 Ureditev LC št. 161021 Markovo-Studenca-Podlom: Gre za ureditev lokalne
ceste v naselju Studenca, in sicer od JP št. 661151 Studenca do hš 10 Studenca, saj gre za
neasfaltirano cesto s precejšnjo strmino, zaradi česar jo obilnejše padavine vedno znova
zelo poškodujejo. Pričetek del je predviden v letu 2019, zaključek del je predviden v letu
2021.
OB043-18-0006 Rekonstrukcija JP št. 661591 Spodnje Stranje-Stolnik-Laniše: Javna pot je
od hš 2/b Spodnje Stranje do hš 22 Stolnik v zelo slabem stanju, saj je bil zaradi izgradnje
kanalizacije v Tunjicah obvoz urejen po tej cesti. Projektna dokumentacija je bila izdelana v
letu 2017 in zajema rekonstrukcijo ceste v dolžini 450 m in obnovo vodovoda. Pričetek in
zaključek del je predviden v letu 2019.
OB043-18-0007 Izgradnja pločnika Mekinje-Godič: V mesecu oktobru 2017 smo naročili
projektno dokumentacijo za »Izgradnjo hodnika za pešce od Zduše do odcepa za Podjelše v
skupni dolžini 287 m«. Projektna dokumentacija poleg izgradnje hodnika za pešce zajema še
zamenjavo vodovoda, zaščito plinovoda, postavitev javne razsvetljave, zaris in postavitev
horizontalne in vertikalne signalizacije. Pričetek in zaključek del je predviden v letu 2019.
OB043-18-0008 Izgradnja pločnika Vir-Markovo ob R2 414 Kamnik-Ločica: Projektna
dokumentacija je bila izdelana v letu 2017 in zajema izgradnjo pločnika od naselja Vir pri
Nevljah do odcepa Markovo v dolžini 350 m, ureditev meteorne kanalizacije in postavitev
javne razsvetljave. Pričetek in zaključek del je predviden v letu 2019.
OB043-18-0009 Ureditev LC št. 661191 Krivčevo-Kranjski Rak: Gre za ureditev lokalne ceste
od hš 22 Krivčevo do hš 21 Krivčevo, saj gre za neasfaltirano cesto s precejšnjo strmino,
zaradi česar jo obilnejše padavine vedno znova zelo poškodujejo, prav tako pa je precej
obremenjena z motornim prometom proti Veliki planini, zato jo je potrebno urediti. Pričetek in
zaključek del je predviden v letu 2019.

OB043-18-0010 Ureditev JP št. 661384 Zgornji Tuhinj: Gre za ureditev javne poti od mrliške
vežice do regionalne ceste, saj gre za neasfaltirano cesto s precejšnjo strmino, zaradi česar
jo obilnejše padavine vedno znova zelo poškodujejo. Pričetek del je predviden v letu 2019,
zaključek del je predviden v letu 2020.
OB043-18-0011 Ureditev površin za pešce na delu Usnjarske ceste: V letu 2017 smo naročili
izvedbeni načrt za izvedbo (IZNI) ureditve površin za pešce na delu Usnjarske ceste (LK
160861) in Parmove ulice (LK 160851) v Kamniku. Pričetek in zaključek del je predviden v
letu 2020.
OB043-18-0012 Ureditev prehoda za pešce v Podgorju na R2 412 Moste-Duplica: Projektna
dokumentacija je bila izdelana v letu 2017 za ureditev prehoda za pešce in postavitev javne
razsvetljave v naselju Podgorje na R2-413, odsek 1081 Moste-Duplica. Pričetek in zaključek
del je predviden v letu 2020.
OB043-18-0016 Zaris kolesarskih poti na vozišču: Zaradi prostorske stiske na nekaterih
območjih ni možna izgradnja kolesarskih poti, zato bomo v letu 2018 naročili projektno
dokumentacijo za zaris kolesarskih poti na vozišču v Kamniku z okolico. Pričetek del je
predviden v letu 2019, zaključek del je predviden v letu 2021.
OB043-17-0009 Zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju reke Nevljice: V okviru
predlaganega projekta želimo izboljšati poplavno ogroženost naselja Šmartno v Tuhinju, ki
ga ogrožata Tuhinjščica in Nevljica. Jedro naselja, skupaj z osnovno šolo in gasilskim
domom je bilo poplavljeno v letih 1990, 2007 in 2010. Prav tako je poplavno ogrožena
pomembna državna cesta skozi Tuhinjsko dolino. V okviru projekta želimo celovito izboljšati
poplavno nevarnost naselja, pri čemer bodo naslovljeni tako gradbeni ukrepi za zmanjšanje
poplavne ogroženosti vezani na izvedbo v okviru državnih pristojnosti, kakor tudi ukrepi na
lokalni infrastrukturi in ne-gradbeni ukrepi, ki jih bomo izvajali v okviru občinskih pristojnosti.
V sklop celovitih ukrepov spada tudi povezano spremljanje erozijskih procesov in
zadrževanja na obeh vodotokih, saj lahko intenzivno sproščanje plavin izrazito poslabša
poplavne razmere na območju naselja Šmartno. Za projekt je že izdelan Hidrološkohidravlični model obstoječega stanja z optimizacijo ukrepov za zmanjšanje poplavne
ogroženosti naselja Šmartno v Tuhinju. Pred samo fizično izvedbo projekta bo potrebno
izdelati tudi projektno in investicijsko dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje.
Ocenjena vrednost celotne investicije je 1.5 mio €, od tega bo v primeru odobritve cc. 1.2
mio. € evropskih sredstev.
OB043-17-0011 CPS ukrepi – kolesarska infrastruktura: Občina Kamnik se je s sprejemom
Celostne prometne strategije (CPS) zavezala k uresničevanju njenih ukrepov. Eden od
ukrepov je tudi zagotavljanje sklenjene kolesarske povezave v mestu Kamnik. Ministrstvo za
infrastrukturo je konec leta 2017 objavilo Javni razpis JR – UTM_1/2017, ki zagotavlja 80 %
sofinanciranje ukrepov iz CPS (infrastruktura za pešce in kolesarje). Občina pripravlja
dokumentacijo za gradnjo manjkajočih kolesarskih povezav v mestu in vlogo na javni razpis.
OB043-18-0029 Gorenjska kolesarska povezava: K projektu pristopamo na povabilo LAS
Gorenjska košarica. Projekt bomo prijavili na JR »Sodelovanje med LAS« oz. JR podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Projekt vključuje
pretežno mehke vsebine, kot je vzpostavitev usmerjevalnih tabel, tisk zemljevidov, umestitev
na spletno stran, priprava opisov zanimivosti, vključitev turističnih subjektov ob poti.

OB043-18-0031 Eksperimentalna prometna ureditev: Občina Kamnik se je s sprejemom
Celostne prometne strategije (CPS) zavezala k uresničevanju njenih ukrepov. Ministrstvo za
infrastrukturo je konec leta 2017 objavilo Javni razpis JR – UTM_1/2017, ki zagotavlja 80 %
sofinanciranje ukrepov iz CPS (infrastruktura za pešce in kolesarje). Občina pripravlja
prometno študijo na podlagi katere bo predlagana eksperimentalna prometna ureditev, ki bo
predmet vloge na javni razpis.
OB043-18-0030 Vodne zgodbe KSA – 2. faza: Projekt bomo prijavili kot nadgradnjo projekta
Vodne zgodbe KSA, ki se že izvaja. Izbrane vodne izvire bomo infrastrukturo uredili in tako
zasnovali vodno pot okoli KSA. Projekt bomo prijavili na JR »Sodelovanje med LAS« oz. JR
podukrep - 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.
Območje Kamniško-Savinjskih Alp sega na območje treh Lokalnih akcijskih skupin (LAS-ov):
Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Pri
izvajanju sodelujemo občine Kamnik, Solčava, Luče, Ljubno, Jezersko, Preddvor, Cerklje.
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 2018 obravnava
in sprejme po skrajšanem postopku.

Marjan Šarec
ŽUPAN

