USTNA VPRAŠANJA IN POBUDE NA 26. SEJI OBČINSKEGA SVETA:

Lara JEMEC – svetniška skupina LMŠ:
Z reorganizacijo občinske uprave je bil v tem mandatu ustanovljen tudi oddelek za razvoj in
investicije, ki med drugim skrbi tudi za iskanje dodatnih virov financiranja določenih projektov
s strani evropskih sredstev in podobno.
Glede na to, da prej občina Kamnik ni imela podobnega oddelka nas zanima:
1. Koliko nepovratnih sredstev je občina Kamnik uspela pridobiti v tem mandatu?
2. Kateri so bili večji projekti poleg nadgradnje čistilne naprave ter izgradnje vodovoda in
kanalizacije?
3. Kakšna je ocena, koliko sredstev bi še lahko pridobili v tej finančni perspektivi?
4. Kakšna je primerjava med obdobjem 2010/2014 in 2014/2018?
Odgovor sta pripravili Barbara STRAJNAR, višja svetovalka za razvojne projekte in
Katja KUNSTELJ, višja svetovalka za reševanje pravnih zadev:
1. Oddelek za razvoj in investicije vključuje Občino Kamnik v različne evropske programe in
pridobiva nepovratna sredstva iz različnih skladov. Za uspešno črpanje sredstev se
pripravljajo in izvajajo kakovostni projekti, ki jih občina potrebuje, obenem pa se pri
pripravi vlog na javne razpise upošteva finančne zmogljivosti občine. Slednja mora
namreč običajno projekte sofinancirati v zahtevani višini ter biti hkrati finančno sposobna
založiti sredstva za izvedbo projektnih aktivnosti do povračila sredstev, kar lahko traja
več mesecev.
V tem mandatu je Občina Kamnik uspešno pridobila (in že počrpala oziroma bo počrpala)
približno 17,2 milijona € nepovratnih sredstev (od tega 12,8 milijonov € za nadgradnjo
čistilne naprave ter izgradnjo vodovoda in kanalizacije in 4,4 milijone € za ostale
projekte).
2. Nekateri večji projekti, ki so oziroma bodo, poleg nadgradnje čistilne naprave ter
izgradnje vodovoda in kanalizacije sofinancirani z nepovratnimi sredstvi:
Gradnja regionalne kolesarske povezave Kamnik, Mengeš, Trzin, Ljubljana
(Dogovor za razvoj regij, Evropski sklad za regionalni razvoj)
Projekt obravnava načrtovanje in gradnjo regionalne kolesarske povezave za potrebe
dnevne mobilnosti na relaciji Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana. Vrednost celotne
investicije znaša 3,7 milijone € (4 občine), od tega za Občino Kamnik 1,2 milijona € (1
milijon € nepovratnih sredstev). Investicija se bo izvajala v letih 2018–2021.
Celostna prometna strategija Občine Kamnik (Ministrstvo za infrastrukturo,
kohezijski sklad)
Občina Kamnik je izdelala »Celostno prometno strategijo«, ki predstavlja pomemben
korak k bolj trajnostnemu razvoju in predvsem k trajnostni mobilnosti. Celotna vrednost
projekta znaša 100.000 €, nepovratna sredstva kohezijskega sklada pa 66.300 €.
Ukrepi iz Celostne prometne strategije (Ministrstvo za infrastrukturo, kohezijski
sklad)
Občina Kamnik se je s sprejemom Celostne prometne strategije (CPS) zavezala k
uresničevanju njenih ukrepov. Tudi država s sofinanciranjem spodbuja izvajanje ukrepov

trajnostne mobilnosti. Občina je uspela pridobiti evropska sredstva v višini 550.000 € za
naslednje projekte, ki se bodo izvajali v naslednjih 2 letih:
 Uvedba sistema izposoje električnih koles v Kamniku: 30 električnih koles, 6
postaj v mestu; izvajanje v letih 2018, 2019;
 Gradnja sklenjene kolesarske povezave in varne pešpoti v Kamniku: odsek od
železniške postaja Kamnik Zaprice do glasbene šole; izvajanje v letu 2019;
 Gradnja P + R Graben: izvajanje v letu 2019;
 Polnilnice za električna vozila: postavitev 2 polnilnic v letu 2017.
Projekt CityWalk (Program Podonavje 2014–2020)
Projekt CityWalk je usmerjen v iskanje rešitev za zmanjšanje emisij in hrupa ter dvig
varnosti in kvalitete bivanja, med drugim načrtuje priročnik/vodnik za pešačenje, različna
spletna orodja za krepitev pešačenja, načrte pešačenja, pilotne aktivnosti za pešačenje.
Občina Kamnik bo preko Razvojnega centra Srca Slovenije, ki v projektu deluje v korist
Občine Kamnik, pridobila 171.100 €.
Projekt Preobrazba (Javni poziv Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, Evropski
sklad za regionalni razvoj)
Občina Kamnik s projektom »Revitalizacija Samostana Mekinje, kratko »Preobrazba«,
izvaja:
preureditev dela pritličja samostanskega objekta,
oblikovanje in izvedbo izobraževalnih in kulturnih vsebin,
nakup potrebščin za izvedbo izobraževalno-kulturnih vsebin, promocijske aktivnosti in
oblikovanje partnerstva za izboljšanje socialnega kapitala.
Skupna vrednost projekta znaša 207.900 €, od tega znašajo nepovratna sredstva
147.129 €.
-

Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp (Javni razpis sodelovanja lokalnih
akcijskih skupin, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)
Projekt »Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp« se ukvarja z vodami tega območja, v
prvi vrsti z njihovim varovanjem in skrbjo za vodo kot naravno dobrino in tudi kot turistični
potencial območja. Analiziranih je bilo več kot 70 izvirov, pripravljajo se skupne zgodbe
KSA, turističen produkt, izobraževanja vodnikov. Skupna vrednost projekta je 83.073 €,
od tega znašajo nepovratna sredstva 67.656 €.
Projekt Po stopinjah pastirjev (Javni poziv Lokalne akcijske skupine Srce
Slovenije, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)
Občina Kamnik s projektom »Po stopinjah pastirjev«, ki načrtuje vzpostavitev učne poti
po Veliki planini in spremljajoče aktivnosti (usposabljanje za turistično vodenje,
izobraževanje za zelene zaposlitve, promocija turističnega produkta …) kandidira za
nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skupna
vrednost projekta znaša 56.340 €, od tega znašajo nepovratna sredstva 36.621 €.
Projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v
primarnem zdr. varstvu in lokalnih skupnostih – v ZD dr. Julija Polca Kamnik sklop
2 (Ministrstvo za zdravje)
Občina Kamnik je skupaj z ZD dr. Julija Polca Kamnik uspešno kandidirala na javnem
razpisu Ministrstva za zdravje. Projekt načrtuje vzpostavitev integriranega centra za
krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu in izgradnjo ustreznih
kapacitet zanj. Občina Kamnik je uspešno pridobila sredstva, namenjena izgradnji
prostorskih kapacitet in nakupu opreme v skupni vrednosti 93.258 €.

Občina Kamnik je v tem mandatu pridobila nepovratna sredstva Fundacije za šport
v višini 137.000 € za projekta Obnova školjke olimpijskega bazena na kopališču pod
Skalco in Stadion Mekinje – ureditev atletskih površin.
Projekti, financirani na podlagi Zakona o financiranju občin
Občina Kamnik je s sredstvi, ki jih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
namenja občinam za sofinanciranje investicij v infrastrukturne projekte od leta 2014 do
2018 z 9 infrastrukturnimi projekti uspešno pridobila 1,2 milijona € nepovratnih sredstev.
Občina sodeluje tudi v nekaterih mednarodnih projektih, pri katerih ni direktnih finančnih
obremenitev in prilivov, ima pa možnost pridobitve izkušenj in izvedbo nekaterih pilotnih
aktivnosti. Tako sodeluje pri projektu PlurALPS (Program Območje Alp 2014–2020), ki
se ukvarja z integracijo priseljencev. V okviru projekta bomo izvedli različne tečaje in
delavnice za priseljence. Projekt speciALPS se izvaja v okviru Omrežja alpskih občin in
obravnava biodiverziteto alpskega sveta. Natančne aktivnosti še niso določene, bodo pa
povezane s prepoznavanjem pestrosti rastlinskega sveta naših Alp.
3. Občina Kamnik po naših ocenah lahko v tej finančni perspektivi pridobi še 2 milijona €.
1,2 milijona € pričakujemo za izvedbo projekta Gradnja kolesarske povezave Kamnik
sever, ki ga je občina predlagala za uvrstitev na seznam pomembnih regijskih projektov,
za financiranje v okviru Dogovora za razvoj regij (Evropski sklad za regionalni razvoj). V
primeru potrditve bo projekt izveden do konca leta 2023.
Poleg tega Občina Kamnik trenutno kandidira za nepovratna sredstva v petih
transnacionalnih projektih, štirje od teh so prijavljeni na programu Interreg Adrion, eden
pa na programu Interreg Srednja Evropa. Projekti obravnavajo vsebine, kot so doživljajski
turizem v povezavi s kulturno dediščino, spodbujanje turizma na podeželju s pomočjo
identitete znamk, kontrole kakovosti in destinacijskega managementa, pilotni inovativni
inkubatorji za povezavo podjetništva s turizmom, digitalizacija kulturne in naravne
dediščine, kulturne in kreativne industrije ter obvladovanje z vodo povezanih nesreč.
Skupna vrednost omenjenih projektov, ki so še v postopku ocenjevanja, za Občino
Kamnik znaša 1,2 milijona €, od tega predstavljajo nepovratna sredstva 85 %. Rezultati
ocenjevanja projektov se pričakujejo konec leta 2018 oziroma v začetku prihodnjega leta,
pričetek izvajanja odobrenih projektov pa konec prihodnjega leta. Do konca te finančne
perspektive bomo poskušali s pridobivanjem nepovratnih sredstev tudi na razpisih
ministrstev, razpisih Evropske komisije in razpisih Evropskega teritorialnega sodelovanja,
v kolikor bodo sovpadali s potrebami Občine Kamnik (npr.: prihajajoči razpis Evropske
komisije za dostopne Wi-Fi točke …).
4. V finančni perspektivi 2014–2020 Evropska unija v skladu s strategijo »Evropa 2020«
podpira zlasti kreativne in inovativne projektne ideje, ki jih nagrajuje predvsem z
nepovratnimi sredstvi za razvoj, raziskave in inovacije. Enako počne tudi Slovenija skozi
»Strategijo razvoja Slovenije«, »Strategijo pametne specializacije« ter izvedbeni načrt
»Operativni program za izvajanje kohezijske politike 2014–2020«. V praski to pomeni, da
EU državam namenja svoja sredstva za razvoj različnih področij, ki jih opredeljuje kot
prednostna. Tokratna finančna perspektiva namenja velik delež sredstev tehnološkim in
raziskovalno-razvojnim projektom ter gradnji infrastrukture in ukrepom za spodbujanje
trajnostne mobilnosti, v obdobju pred tem pa je bil poudarek na zagotavljanju energetske
učinkovitosti (posledično je bilo financiranih kar nekaj energetskih sanacij občinskih
nepremičnin).

