VPRAŠANJA IN POBUDE 10. IN 2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Edis RUJOVIĆ – LDP, št. 33
Območje nekdanje smodnišnice je strateškega pomena za nadaljni razvoj Občine Kamnik.
To potrjujejo tudi predvolilni programi list, strank in županskih kandidatov iz oktobra 2018.
Prav vsi so namreč umestili v svoje programe kot eno izmed glavnih prioritet tudi ureditev
območja KIK.
Na kolegiju svetniških skupin 27.1.2020 je bila problematika omenjena. Svetniške skupine
naj bi se tudi seznanile, da bo prodajo zemljišča v severozahodnem delu opravil tudi stečajni
upravitelj Erman v mesecu februarju.
Znano je namreč tudi, da družba Iskra Mehanizmi podaja zemljišče v južnem delu KIKa.
Glede na prej navedena dejstva podajam občinski upravi pobudo, da takoj prične z vsemi
postopki uveljavljanja predkupne pravice in v kolikor bo potrebno točko tudi uvrsti na sejo
občinskega sveta. Obenem predlagam, da župan pooblasti za vodenje pogajalskega
postopka podžupana g. Sandija Uršiča, kateri se v nadaljevanju zaveže k poročanju
postopkov vodjam svetniških skupin.
Gre za zadnjo priložnost, ko občina še lahko skupaj z ostalimi deležniki na območju KIKa so
kreira prostorsko politiko in razvoj omenjenega ali pa prepusti 60 hektarjev zemljišča v celoti
zasebnikom in tako izgubi vsako priložnost za določanje smernic razvoja.
Ne velja pozabiti, da občina Kamnik že ima slabo izkušnjo pred več kot 10 leti, ko je celotno
območje nekdanjega podjetja Stol prepustila v celoti v zasebne roke. Do danes namreč
zadeve prostorsko niso urejene.
Odgovor je pripravila dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za
urejanje prostora:
Kot je znano, je Občina Kamnik prejela kar nekaj vlog v zvezi z odkupom kompleksa zemljišč
na območju Smodnišnice. Zakon o urejanju prostora namreč izrecno določa, da mora lastnik
zemljišča, ki se nahaja v območju predkupne pravice, zemljišče pred prodajo najprej ponuditi
v odkup državi ali občini kot nosilcu predkupne pravice. Nosilec predkupne pravice se o
sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjavi v 15 dneh od njenega sprejetja, sicer se šteje, da
ponudbe ne sprejema. V tem primeru lahko lastnik zemljišče proda drugi osebi, pri čemer pa
cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena nosilcu predkupne pravice. Prodajalec se o
ponudbi in pogojih prodaje, vsebovanih v ponudbi, z nosilcem predkupne pravice ni dolžan
pogajati.
Tako je tudi sedanja lastnica nekaterih kompleksov zemljišč na tem območju na občino
vložila vlogo glede uveljavljanja predkupne pravice, pri čemer pa je navedla tudi ceno za
konkretni kompleks. Občina na osnovi zgoraj navedenega ne more uveljavljati predkupne
pravice le na delu zemljišč (v kolikor se prodajajo kot celota) niti ne more postavljati svoje
cene ali drugih pogojev, pod katerimi bi kompleks kupila.
Kot je bilo že nekajkrat omenjeno tudi na sejah občinskega sveta, se je občina v preteklosti
že udeleževala javnih dražb oziroma postopkov, na katerih je želela uveljaviti predkupno
pravico, vendar pa je bila do sedaj pri tem neuspešna, saj je bila pri draženju oziroma višanju
cene omejena z razpoložljivimi sredstvi. Pri vsaki odločitvi glede uveljavljanja predkupne
pravice že sedaj sodelujeta tudi oba podžupana.
Natalija BERLEC – SDS, št. 34
Spoštovani, v zadnjem času lahko beremo, da so člani in članice Sveta KS Podgorje, zaradi
dotrajane ceste, ki vodi prek njihove vasi, zagrozili s kolektivnim odstopom celotnega vodstva
krajevne skupnosti.

Zbirali so tudi podpise podpore svojih sokrajanov, ki so jih predali županu konec preteklega
meseca. Ob seznanitvi, da bo Občina Kamnik za prenovo ceste skozi Podgorje v letošnjem
letu namenila 100.000 evrov, so ugotovili, da s tem zneskom ni moč zagotoviti izgradnje 600
m dolgega odseka, za kar se pripravlja razpis in kar so kot minimalno dolžino trase za leto
2020 predlagali na sestanku z županom.
Pripravili so predlog, da se 600 m dolgo traso izvede v dvoletnem proračunu; 300 m v letu
2020 in preostalih 300 m v letu 2021, in sicer tako, da bi bilo gradbišče terminsko
organizirano tako, kot je Občina Kamnik prakticirala že v preteklosti – eno gradbišče, ki se
začne s koncem leta 2020 in se nadaljuje v začetku leta 2021.
Apel je bil poslan tudi na občinske službe, da nemudoma začnejo z iskanjem evropskih
sredstev za navedeno prenovo. Glede na to, da je bila z evropskim sredstvi prenovljena
celotna lokalna cesta skozi Podgorje in glede na to, da bo Občina uredila kolesarsko pot
preko podgorskega polja, verjamejo, da bo Oddelek za razvoj in investicije Občine Kamnik
tudi za vaško cesto in infrastrukturo našel ustrezno razpisno kategorijo.
Slovenske občine so različno uspešne pri pridobivanju evropskih sredstev. V zvezi s tem
sprašujem naslednje:
Koliko evropskih sredstev je pridobila Občina Kamnik v letih od vključitve Slovenije v
Evropsko unijo do danes? Prosim za navedbo višine sofinanciranja projekta iz evropskih
sredstev ter za katere projekte je šlo? Prav tako prosim za podatek, ali je občina na javnem
razpisu sodelovala in uspela sama, ali je sodelovala z več občinami skupaj in s katerimi pri
posameznem projektu?
Za primerjavo o uspešnosti kandidiranja za pridobitev evropskih sredstev me zanima tudi
podatek, na koliko razpisih Občina Kamnik ni bila uspešna in morebitno navedbo vzroka.
Odgovor je pripravil Boris RAVBAR, podsekretar – vodja Oddelka za razvoj in
investicije:
V aktualni 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 praksi to pomeni, da Evropska unija
državam trenutno namenja svoja sredstva za razvoj različnih področij, ki jih opredeljuje kot
prednostna. Tokratna finančna perspektiva, ki je že v fazi zaključevanja, namenja velik delež
sredstev tehnološkim in raziskovalno-razvojnim projektom ter gradnji infrastrukture in
ukrepom za spodbujanje trajnostne mobilnosti, v obdobju pred tem (torej v finančni
perspektivi 2007–2013) pa je bil poudarek med drugim na zagotavljanju energetske
učinkovitosti (posledično je bilo financiranih kar nekaj energetskih sanacij občinskih
nepremičnin).
Občina Kamnik je v finančni perspektivi 2007–2013, ko se je pričela intenzivno ukvarjati s
črpanjem nepovratnih sredstev, pridobila evropska in državna sredstva za različne projekte v
skupni višini 7.186.113,8 €. Denar je črpala iz različnih evropskih skladov, kot so Evropski
sklad za regionalni razvoj (iz naslova razvoja regij in evropskega teritorialnega sodelovanja –
čezmejna in transnacionalna, …), Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja, Evropski socialni sklad in tudi iz drugih programov Evropske skupnosti, kot so
program Evropa za državljane, DYNALP program, 6. in 7. Okvirni program, Exchange 3. Na
nekatere razpise je kandidirala samostojno in za te je pridobila sredstva v višini
5.803.745,8 €. V drugih projektih je sodelovala skupaj z drugimi občinami, za kar je s
sodelujočimi občinami skupaj pridobila 1.382.368 € evropskih sredstev.
V aktualni finančni perspektivi 2014–2020 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

milijonov € za ostale projekte). Projektov je ogromno, tako konzorcijskih oziroma partnerskih
kot individualnih, zato navajamo zgolj nekatere:
Celostna prometna strategija Občine Kamnik (Ministrstvo za infrastrukturo, Kohezijski
sklad, izvedeno v letu 2017, nepovratna sredstva v višini 66.300 €)
Občina Kamnik je izdelala Celostno prometno strategijo, ki predstavlja pomemben korak k
bolj trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti s poudarkom na trajnostni mobilnosti, hkrati pa
gre za nujno potrebno podlago za izvajanje posameznih mobilnostnih ukrepov.
Omrežje občin »Povezanost v Alpah« (izvajanje v letih 2010–2019, nepovratna
sredstva AIDE – Zveza alpskih občin v višini 40.000 €)
Občina Kamnik je aktivna članica združenja alpskih občin iz osmih držav alpskega loka. V
okviru tega združenja so finančno podprti nekateri projekti, ki so usmerjeni v ohranjanje Alp.
Občina Kamnik je v preteklih letih izvedla 6 projektov, sofinanciranih s strani Omrežja občin
»Povezanost v Alpah«: Eko tržnica, Povabilo v gozd, Ekoembalaža, My clima mate,
Ohranjanje travniških sadovnjakov in SpeciAlps.
Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp (sodelovanje lokalnih akcijskih skupin,
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, izvajanje v letih 2017, 2018 in 2019,
nepovratna sredstva v višini 67.656 €)
Projekt Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp se je ukvarjal z vodami Kamniško Savinjskih
Alp, v prvi vrsti z njihovim varovanjem in skrbjo za vodo kot naravno dobrino in kot turistični
potencial območja. Analiziranih je bilo več kot 70 izvirov, pripravile so se skupne zgodbe
KSA, turistični produkt, izobraževanja vodnikov.
Projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v
primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu dr.
Julija Polca Kamnik sklop 2 (izvedeno v letu 2018, nepovratna sredstva Evropskega
sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za zdravje v višini 93.258 €)
Občina Kamnik je skupaj z Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik uspešno
kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje. Projekt je vključeval vzpostavitev
integriranega centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu, nakup
opreme in izgradnjo ustreznih prostorskih kapacitet zanj.
Fundacija za šport (nepovratna sredstva skupaj v višini 234.905 €)
Občina Kamnik vsako leto kandidira na javni razpis Fundacije za šport. V obdobju od 2014
do 2019 je občina izvajala naslednje projekte: Ureditev nove atletske steze na Stadionu
prijateljstva v Mekinjah (leto 2014), Ureditev atletskih površin na Stadionu prijateljstva v
Mekinjah (leto 2015), Ureditev školjke plavalnega bazena v Kamniku Pod Skalco (2017,
2018) in Osvetlitev Stadiona prijateljstva v Mekinjah (leto 2019).
Postavitev polnilnic za električna vozila (nepovratna sredstva EKO sklada v vrednosti
13.668 €)
Občina Kamnik je od leta 2017 postavila 5 polnilnic za polnjenje električnih vozil, za katere je
pridobila nepovratna sredstva EKO sklada.
Projekt CityWalk (program Podonavje 2014–2020, izvajanje med letoma 2016 in 2019,
nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 145.350 €)
Projekt CityWalk je bil usmerjen v iskanje rešitev za zmanjšanje emisij in hrupa ter dvig
varnosti in kvalitete bivanja. V projektu smo med drugim, kot eno od dveh slovenskih mest,
izdelali Strategijo hodljivosti in Lokalni načrt hodljivosti ter izvedli pilotne aktivnosti za
spodbujanje hoje (Po mestu s pravljico v žepu kot turistični produkt za najmlajše,
knjižica/vodnik in mobilna aplikacija, promocijska trganka z zemljevidom parkirnih površin in
ključnih kulturno-zgodovinskih znamenitosti Kamnika, razlogi za pešačenje in osnovnimi
informacijami o sistemu Kamkolo).

Projekt Po stopinjah pastirjev (javni poziv Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije,
izvajanje v letih 2018, 2019 in 2020, nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja v višini 30.456 €)
Občina Kamnik je skupaj z družbo Velika planina, d.o.o., s projektom Po stopinjah pastirjev
vzpostavila učno pot po Veliki planini in spremljajoče aktivnosti (usposabljanje za turistično
vodenje, izobraževanje za zelene zaposlitve, razvoj in promocijo turističnega produkta …).
Ukrepi iz Celostne prometne strategije (Ministrstvo za infrastrukturo, Kohezijski sklad,
nepovratna sredstva skupaj v višini 525.255 €)
Občina Kamnik se je s sprejemom Celostne prometne strategije (CPS) zavezala k
uresničevanju njenih ukrepov, država pa s sofinanciranjem spodbuja izvajanje ukrepov
trajnostne mobilnosti. Občina Kamnik trenutno izvaja oziroma je že izvedla naslednje
projekte:
 Uvedba sistema izposoje električnih koles v Kamniku KAMKOLO (nepovratna
sredstva v višini 116.778 €);
 Gradnja sklenjene kolesarske povezave in varne pešpoti v Kamniku (nepovratna
sredstva v višini 158.627 €);
 Gradnja P + R Graben (nepovratna sredstva v višini 249.850 €).
Projekt Preobrazba (javni poziv Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, izvajanje v
letih 2018, 2019, 2020, nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v
višini 147.129 €)
Občina Kamnik v okviru projekta Revitalizacija Samostana Mekinje 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.
E-nostavno na kolo (javni razpis sodelovanja lokalnih akcijskih skupin, izvajanje v
letih 2019 in 2020, nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja v višini 11.639 €)
Občina Kamnik sodeluje v projektu E-nostavno na kolo. Gre za projekt nadgradnje projekta
Gorenjsko kolesarsko omrežje.
Gradnja regionalne kolesarske povezave Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana (Dogovor
za razvoj regij, Evropski sklad za regionalni razvoj, predvideno 974.129 € nepovratnih
sredstev)
Projekt obsega načrtovanje in gradnjo regionalne kolesarske povezave za potrebe dnevne
mobilnosti na relaciji Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana.
Gradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič (Dogovor za razvoj regij, Evropski sklad
za regionalni razvoj, predvideno 1.016.010 € nepovratnih sredstev)
Projekt obsega načrtovanje in gradnjo regionalne kolesarske povezave za potrebe dnevne
mobilnosti na relaciji Kamnik–Godič.
Projekt STIMULART (program Interreg Srednja Evropa 2014–2020, izvajanje v letih
2019, 2020, 2021, 2022, predvidena nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj v višini 225.675 €)
Občina Kamnik skupaj z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik v želji po boljšem
povezovanju lokalnega kreativnega sektorja z gospodarstvom izvaja aktivnosti projekta
STIMULART, s katerim je uspešno kandidirala za nepovratna sredstva Evropskega sklada
za regionalni razvoj na razpisu transnacionalnega programa Srednja Evropa. Projekt bo
krepil zmogljivosti projektnih partnerjev in kreativnega sektorja v vključenih mestih s
preizkušenimi univerzalnimi orodji in metodami ter vzpostavil zbirko gradiv kulturnih in
kreativnih industrij. Hkrati bo razvil strategije in akcijske načrte za odpravo ovir pri razvoju

kulturnih in kreativnih industrij v vsakem od vključenih mest ter s pilotnimi aktivnostmi
prikazal možne inovativne rešitve za njihov zagon.
Projekt WIFI4EU (razpis Evropske komisije, izvajanje v letih 2019 in 2020, nepovratna
sredstva v višini 15.000 €)
Občina Kamnik je uspela s prijavo na razpis Evropske komisije Wi-Fi4EU, s katerim želi
slednja spodbuditi vzpostavitev brezplačnih hitrih internetnih povezav v središčih javnega
življenja v lokalnih skupnostih v vsej Evropski uniji. V ta namen je prejela bon v znesku
15.000 €, ki bo pokril stroške opreme in namestitve omrežja na izbranih središčih javnega
življenja, kjer še ni podobnih storitev brezplačnega brezžičnega dostopa. Trenutno se
zaključuje nameščanje opreme.
Projekt MUHA (program Interreg ADRION 2014–2020, izvajanje v letih 2020, 2021, 2022,
predvidena nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini
202.300 €)
Občina Kamnik je marca pričela z izvajanjem projekta MUHA, ki je uspešno kandidiral za
nepovratna sredstva transnacionalnega programa Interreg ADRION 2014–2020.
Projekt sloni na prepoznani potrebi po izboljšani odpornosti sistemov oskrbe s pitno vodo na
različne dogodke (razlitje onesnaževal, poplava, suša, potres) z uvajanjem standardnih
postopkov in orodij za analizo odpornosti ter uvajanjem mehanizmov učinkovitega odziva
upravljavcev vodovodnih sistemov in sil zaščite, reševanja in pomoči.
Občina Kamnik bo v 30 mesecih s partnerji izvedla analizo odpornosti vodovodnega sistema
na navedene dejavnike in aktivno razvijala sistem odziva na naravne in druge nesreče, ki bi
vplivale na oskrbo s pitno vodo. Hkrati bo opremila novo štabno sobo z nekaterimi ključnimi
komponentami za izboljšani odziv (npr. podpora situacijskemu zavedanju ob naravnih in
drugih nesrečah). Poleg tega bo občina izdelala analizo in načrt izvedbe odziva, skladen s
sodobnimi standardi Svetovne zdravstvene organizacije za varno delovanje vodovodnih
sistemov.
Energetska sanacija primernih stavb v lasti Občine Kamnik
Občina Kamnik namerava skupaj s konzorcijem gorenjskih občin kandidirati na jesenskem
razpisu Ministrstva za infrastrukturo za nepovratna sredstva, namenjena energetski sanaciji
objektov v lasti občine. Razpis bo zagotovil 40 % upravičenih stroškov sanacije izbranih
objektov. S sanacijo objektov bomo, ob uspehu na razpisu, predvidoma pričeli v letu 2021.
Nekaj projektnih idej je še nerealiziranih oziroma z njimi na razpisih nismo uspeli (povezanih
zlasti z obnovo lokalne kulturne dediščine, izgradnjo ali sanacijo lokalnih vzgojnoizobraževalnih objektov …), saj so programi, ki razpisujejo nepovratna sredstva, praviloma
namenjeni financiranju izvajanja mehkih (vzgojno-izobraževalnih in drugih neinvesticijskih)
ukrepov, ne pa tudi sofinanciranju investicijskih projektov. Omenjene vsebine bomo
poskušali ponovno umestiti v morebitne primerne razpise prihajajoče finančne perspektive.
Poleg naštetih je bilo izvedenih še več manjših projektov. Vsako leto pa so bila pridobljena
tudi sredstva na podlagi Zakona o financiranju občin – ZFO-1.
mag. Šemso MUJANOVIĆ – LSU, št. 35
V imenu svetniške skupine Lista Sandija Uršiča podajamo predlog ukrepa, s katerim
menimo, da bi lahko občina Kamnik, svojim občankam in občanom olajšala posledice
epidemije koronavirusa.
Epidemija je prizadela celotno Slovenijo, med drugim tudi Občino Kamnik. Prihodki občank in
občanov so se krepko zmanjšali. Država je s sprejemom prvega svežnja ti. protikorona
paketa pripravila več ukrepov za lajšanje posledic epidemije, kmalu pa bo predstavljen tudi
drugi. Prepričani smo, da lahko k neposrednem izboljšanju stanja pripomore tudi Občina

Kamnik. Ne samo z razdeljevanjem mask, temveč tudi z znižanje cen vseh komunalnih
storitev v času razglašene epidemije, tako za občanke in občane, kakor tudi za vsa mala
gospodarstva.
Predlagamo, da se za 50% znižajo postavke omrežnine vodarine DN 20, omrežnine
kanališčine DN 20 in okoljske dajatve. Pri vseh treh postavkah je prejemnik dajatev občina
Kamnik.
Omrežnina vodarine DN 20. Pokriva letne stroške javne infrastrukture namenjene oskrbi s
pitno vodo na območju občine in se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom glede na
dimenzijo vodomera in ni odvisna od porabe vode. Omrežnina pokriva stroške amortizacije
ali najema javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, vodohrani, vodni viri,
stroške zavarovanja infrastrukture itd.).
Omrežnina kanališčina DN 20 ureja odvajanje odpadne vode in pokriva stroške amortizacije
kanalizacijske infrastrukture, ter druge stroške infrastrukture, kot so zavarovanje, odškodnine
itd. cena omrežnine je v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet Občine Kamnik sprejel na
svoji 30. seji, dne 23. 4. 2014 in objavil v Uradnem listu RS, št. 32/14.
Pri okoljski dajatvi gre za posebno postavko pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in
odvajanja, ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja – zaradi odvajanja
odpadnih voda – obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2, 98/15). Okoljsko dajatev za
onesnaževanje okolja plačajo vsi uporabniki zaradi odvajanja odpadne vode (glede na
dejansko ali normirano porabo pitne vode in veljavno zakonodajo).
V Listi Sandija Uršiča podajamo pobudo, da za čas trajanja epidemije nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19), za 50% znižajo cene zgoraj navedenih postavk Komunalnega
podjetja Kamnik. Kot prvi mesec uveljavitve znižanja cen se šteje april 2020, kot zadnji, pa
se šteje mesec, v katerem bo Vlada Republike Slovenije uradno naznanila konec epidemije.
Občinsko upravo zato pozivamo, da do izredne seje poda mnenje, pripravi mesečno oceno
izgube prihodka in ustrezen predlog sklepa.
Odgovor je pripravil Aleš ŠKORJANC, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske
dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:
Pri določanju cen obveznih gospodarskih javnih služb je potrebno upoštevati Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), ki natančneje določa
obračun posameznih najemnin javne infrastrukture in obračun opravljanja javne službe. Na
podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cen lahko občinski svet v skladu s 3. točko 3.
člena omenjene uredbe prizna subvencije na potrjeno ceno storitev javne službe, vendar le
za gospodinjstva in neprofitne organizacije.
Pri znižanju položnic komunalne infrastrukture gospodarskim družbam bi morali upoštevati
Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04). Zakon opredeljuje, da so
državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za
prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za
financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno
proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot
to opredeljuje Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti. Zakon prav tako določa, da mora
takšno pomoč predhodno odobriti Ministrstvo za finance.
OMREŽNINA odvajanje odpadnih voda
Veljavna cena omrežnine za odvajanje odpadnih voda je pri vodomeru velikosti DN 20
5,8424 € z DDV, v kolikor bi se cena znižala za 50 %, bi bila vrednost omrežnine za DN 20
2,9212 € z DDV.

V občinski proračun je s strani koncesionarja mesečno nakazano približno 32.000 €, od tega
približno 24.000 € s strani gospodinjstev, z znižanjem cene omrežnine za gospodinjstva pa bi
občina potrebovala mesečno približno 12.100 € za subvencioniranje omenjene omrežnine.
OMREŽNINA oskrba s pitno vodo
Veljavna cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo je pri vodomeru velikosti DN 20 2,8835 € z
DDV, v kolikor bi se cena znižala za 50 %, bi bila vrednost omrežnine za DN 20 1,4418 € z
DDV.
V občinski proračun je s strani koncesionarja mesečno nakazano približno 18.200 €, od tega
približno 14.200 € s strani gospodinjstev, z znižanjem cene omrežnine za gospodinjstva pa bi
občina potrebovala mesečno približno 7.100 € za subvencioniranje omenjene omrežnine.
V kolikor bi sprejeli omenjeni ukrep, bi se mesečna položnica za gospodinjstva, ki so
priključena na javni vodovod in kanalizacijo in imajo vodomer DN 20, znižala za 4,363 € z
DDV, občina pa bi morala za subvencioniranje obeh omrežnin mesečno zagotoviti vsaj
19.200 €.
Pri znižanju cen omrežnin kanalizacije in vodovoda je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so
v občini Kamnik tudi uporabniki, ki nimajo dostopa do javne komunalne infrastrukture. V tem
primeru plačujejo strošek odvzema blata prevzema vsebine iz nepretočnih greznic,
prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, gospodinjstva, ki
plačujejo omrežnino za čiščenje odplak na mali čistilni napravi v občini Kamnik ter
gospodinjstva, ki se oskrbujejo z vaških vodovodov. Predlagani ukrep tako ne zajema vseh
gospodinjstev na območju občine Kamnik.
OKOLJSKA DAJATEV
Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja
ter čiščenja odpadne vode. Področje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15). Višino okoljske dajatve določi Vlada RS, nadzor nad
pobiranjem okoljske dajatve pa izvaja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), saj so
okoljske dajatve uvrščene med davčne transferje, zato Občina Kamnik pri določanju višine,
pobiranju in nadzoru nad pobiranjem okoljske dajatve nima nobenih pristojnosti, niti uredba
ne omogoča občinam uvedbo subvencij.
PREDLOG OBČINSKE UPRAVE
Občinska uprava načeloma podpira predlog LSU, vendar le v okviru zakonskih možnosti.
Vsako zniževanje prihodkov občinskega proračuna namreč pomeni, da je potrebno zniževati
na drugi strani tudi nekatere odhodke, da ostane proračun uravnotežen.
V zvezi z okoljskimi taksami je občinska uprava pripravila nov pravilnik, s katerimi bo
razširjen nabor ukrepov (subvencioniranja malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih
greznic in hišnih črpališč), obenem pa se zvišuje delež subvencioniranja na 50 % investicije
brez DDV oziroma se maksimalni znesek zvišuje iz 750 € na 2.500 €. Višina namenjenih
sredstev za omenjene ukrepe bo vsako leto določena v razpisni dokumentaciji. Letos je za
subvencioniranje namenjenih 30.000 €, in sicer iz proračunske postavke 5270 – vlaganje v
kanalizacijske sisteme občine Kamnik, kamor se steka tudi okoljska dajatev.
Pri kratkotrajnem zniževanju cen komunalnih storitev je potrebno opozoriti tudi na dejstvo, da
bo potrebno v letošnjem letu sprejeti nove (višje) cene komunalnih storitev. Občinska uprava
in koncesionar na podlagi cenitev infrastrukture pripravljata v skladu z Uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) elaborata o oblikovanju cen za odvajanje
odpadnih voda in oskrbe s pitno vodo, ki bosta obravnavana na eni od jesenskih sej
občinskega sveta.

Na podlagi trenutnega stanja v občini bomo predlagali, da bi se nove potrjene cene dvigovale
postopoma v obdobju dveh oziroma treh let ter tako na daljši rok nekoliko finančno
razbremenili uporabnike javne komunalne infrastrukture z uvedbo subvencije, ki bo
predvidena v proračunu na proračunskih postavkah ločeno za oskrbo s pitno vodo in za
odvajanje odpadnih voda.
Trenutna likvidnostna situacija zaradi epidemije koronavirusa, ko bo potrebno zaradi
zmanjšanih prihodkov (turistična taksa, komunalni prispevki …) in na drugi strani
nepredvidenih odhodkov (ukrepi za zajezitev epidemije, povečana plačila vrtcev …),
skrajšanih plačilnih rokov za javni sektor, pa Občini Kamnik ne omogočajo ukrepa znižanja
cen oziroma takojšnje uvedbe subvencij cen komunalnih storitev. Trenutno namreč tudi ni
znano, kdaj in v kolikšni meri bo država občinam povrnila vse nepredvidene stroške, ki so jih
imele zaradi izbruha epidemije.

