
ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 31 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Prebivalci Štude predlagajo umiritev prometa na Študljanski cesti. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Anže Korošec /LTD/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Z namestitvijo prometne signalizacije se v osnovi zagotavlja 

izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa. Prometno signalizacijo sestavljajo 

prometni znaki in druga sredstva ter naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti. 

Za umiritev prometa se lahko uporabijo tudi svetlobne ali druge naprave in ovire s 

katerim se udeležencem v cestnem prometu onemogoči vožnja s hitrostjo višjo od 

predpisane s prometnimi pravili. Na Študljanski cesti smo promet umirili s postavitvijo 

nove prometne signalizacije za omejitev hitrosti (cona 30). Izvedli pa bomo tudi meritve 

hitrosti vozil (V-85) v smislu preveritve izvedbe dopustnosti dodatnih tehničnih ukrepov.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 32 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Kako napreduje projekt Domžalski vrtički iz leta 2013?  

Glede na povpraševanje s strani najemnikov, me (kot tudi občane in občanke) zanima ali se bo 

projekt realiziral in če se bo, kdaj ?  

Ali bo ponovno razpis najema vrtičkov v primeru, da projekt zaživi oziroma ali bodo že 

potencialni najemniki, katerim je bilo rečeno, da bodo lahko vzeli v obdelavo vrtičke samo 

obveščeni o tem. Hvala za vse odgovore. 

 

Sporočilo občanke, ki je oddala vlogo za najem vrtička: 

 

2. december 2014 sem poslala tale mail, na katerega odgovora nisem prejela..... 

 

Pozdravljeni,  

 

Zanima me, kako napreduje projekt Domžalskih vrtičkov. Spomladi ni prišlo do realizacije 

projekta, bilo pa mi je rečeno, da bi projekt v prihajajočem letu vendarle lahko bil realiziran. 

Ker sem še vedno kandidat za vrtiček in sem imela že rezervirano parcelo, me zanima, kako 

napredujete. 

 

Lep dan,  

XY 



 



 
 



 
 



 
 



 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Elvira Rošić Ključanin /LMM/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 



VSEBINA ODGOVORA: Pri projektu, opisanem v prilogi k svetniškemu vprašanju, gre za 

zasebno pobudo, s katero Občina Domžale ni povezana. Od podpisnika pripetega razpisa 

smo pridobili informacijo, da projekt trenutno ni aktualen.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 33 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Kako daleč je izdelava projektov za izgradnjo podhoda pod železniško progo v 

Domžalah? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Branko Heferle /LMŠ/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Za izgradnjo podhoda pod železniško progo v Domžalah je 

izdelana Idejna zasnova rekonstrukcije železniške postaje Domžale z novim podhodom 

na reg. progi št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben (IDZ, št. 3662, SŽ – projektivno 

podjetje Ljubljana d.d., december 2016) v treh variantah. Izdelana je Predinvesticijska 

zasnova za izvajanje intervencijskih ukrepov v obdobju od leta 2018 do leta 2019 

(Prometni institut Ljubljana d.o.o., november 2017). V letu 2019 naj bi Direkcija RS za 

infrastrukturo pripravila podrobnejšo projektno dokumentacijo s projektantsko oceno 

stroška rekonstrukcije železniške postaje in gradnje podhoda. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 34 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Zakaj Občina Domžale, kot mnenjedajalec v skladu z določbami 31. člena 

Gradbenega zakona (Ur.l. RS štev.: 61/2017) ne sodeluje v postopkih izdajanja gradbenih 

dovoljen s strani Upravne enote Domžale. To dejstvo pomeni podaljšanje roka v katerem 

občani Občine Domžale lahko dobijo gradbeno dovoljenje, saj zakon določa, da v primeru, ko 

investitor dokaže, da mnenje h gradnji ni bilo izdano, pristojni upravni organ pozove 

mnenjedajalca, da v osmih dneh od prejema poziva poda mnenje. Če mnenje v tem roku ni 

izdano (in Občina Domžale ga ne izda), ga pristojni organ pridobi od nadzornega organa 

mnenjedajalca ali od izvedenca, pri čemer v celoti krije stroške izvedenca občina. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Branko Heferle /LMŠ/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Po Zakonu o graditvi objektov ZGO-1, ki se je uporabljal do 

01.06.2018, je bila stranka v postopku tudi občina, v kolikor je priglasila udeležbo v 

postopku. Zakonodajalec je z Gradbenim zakonom (v nadaljevanju GZ), ki se uporablja 

od 01.06.2018 lokalnim skupnostim odvzel status stranke v postopku pridobitve 

gradbenega dovoljenja. Občina ima po sedaj veljavnem zakonu  status »mnenjedajalca« 

in to le glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede 

varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v 

okvir obvezne občinske gospodarske javne službe. 

Ministrstvo za okolje in prostor je v mesecu maju 2019 poslalo na Vlado RS predlog 

sprememb in dopolnitev Gradbenega zakona (GZ). Razlog sprememb je med drugim v 

tem, da se je po občinah in upravnih enotah ter pri izvajanju zakona izkazalo, da so 

nekatere rešitve nejasne in neučinkovite. Predlagajo se  tudi spremembe 31. člena GZ, ki 

sedaj določa: »Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi 

predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne 

komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe, je občina, 

na katere območju se nahaja nameravana gradnja, razen na območju državnega 

prostorskega načrta« .  

Občina Domžale izdaja mnenja v okviru zgoraj navedenih pristojnosti iz 31. člena GZ. Po 

naši oceni je kljub temu, sodelovanje Občine Domžale z Upravno enoto Domžale dobro. 

Upravna enota, ne pridobiva mnenj od nadzornega organa mnenjedajalca ali izvedenca, 

temveč izdaja dovoljenja za gradnjo samostojno na podlagi pristojnosti določenih v GZ.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve   



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 35 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Dobil sem odgovor na svetniško vprašanje št. 28 – Kako in kdo ima nadzor nad 

zemljišči in njihovo uporabo, ki so v lasti občine Domžale? 

Odgovor je splošen in nisem zadovoljen z odgovorom. Vprašanj je bilo več. Prosim za natančne 

in konkretne odgovore. 

- Javno dobro ne more biti predmet obremenitve ali pravnega posla. 

Vprašanje – Preza d.o.o je pred nekaj leti zagradil (zaprl) občinsko javno dobro in onemogočil 

dostop. 

Kdo bo to uredil, da bo stara Ihanska (javno dobro), dostopno javnosti? 

-  Predmetno zemljišče ni v zakupnem razmerju s tretjo osebo. 

Vprašanje - Kdo na občini je zadolžen za skrb nad občinskimi zemljišči?  

Zakaj se Preza d.o.o. ne pozove, da takoj uredi dostop do javnega dobra in hidranta? 

Koliko bo plačal Preza d.o.o., za nekajletno uporabo občinskega javnega dobra? 

- Hidrant je namenjen za gašenje požara in ga lahko uporabljajo le gasilska društva in CZR. 

Vprašanje - Kdo je dovolil Preza d.o.o., da je zaprl in uporablja občinsko zemljišče ter 

onemogoča dostop do hidranta?  

Kdo kontrolira uporabo občinskega hidranta na tej lokaciji? 

Koliko Preza d.o.o. plačuje za hidrant, do katerega je zaprl dostop? 

- Po projektu in dovoljenjih, je razvidno, da Preza d.o.o. uporablja precej več zemljišča, kot je 

dovoljeno. Prav tako ni naredil protihrupne ograje. 

Vprašanje – Kdo je zadolžen in kdo kontrolira ter zakaj ne ukrepa ob ugotovljenih 

nepravilnostih?  

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Ivan Pšag /LMM/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: V konkretni situaciji v Zaborštu, kjer je postavljena betonska 

ograja, Občina Domžale ugotavlja povzročitelja zapore občinskega javnega dobra. Za 

pojasnila smo prosili podjetje Preza d.o.o., vendar do oddaje gradiva za junijsko sejo 

Občinskega sveta še nismo dobili odgovora. O situaciji smo obvestili JKP Prodnik, ki je 

upravljavec vodovodne infrastrukture na predmetnem javnem dobru in podjetje DARS 

d.d., ki je lastnik sosednjega zemljišča, na katerem se prav tako nahaja betonska ograja.   

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 36 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Dobil sem odgovor na svetniško vprašanje št. 27 – Kdo z občine Domžale je dal 

soglasje in s tem legaliziral stanje na Ihanski cesti 5 – 7 v Ihanu? 

Odgovor, da gradbeno dovoljenje izda upravna enota Domžale ni zadovoljiv. Z odgovorom 

nisem zadovoljen, ker upravna enota izda dovoljenje, če ima soglasje občine. Prosim za 

natančne in konkretne odgovore.   

Vprašanje: 

- Zakaj je bil kršitelj kaznovan, nelegalno stanje pa se je legaliziralo? 

- Kdo in katera služba občine Domžale ter zakaj, je izdala soglasje za nevarno stanje na 

tej cesti? 

- Na osnovi katerega občinskega dokumenta je kršitelj lahko dosegel legalizacijo na UE?   

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Ivan Pšag /LMM/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Cesta je bila kategorizirana leta 1997 z Odlokom o kategorizaciji 

cest. Po  sedaj veljavni zakonodaji ceste na kateri ni urejeno zemljiško knjižno stanje, ki 

v naravi poteka po zasebnih zemljiščih ter ne izpolnjuje tehničnih pogojev, ni mogoče 

kategorizirati.  

Kljub temu, da imajo lastniki posameznih zemljišč dostop do svojih parcel urejen na 

podlagali stvarnih služnosti, je Občina Domžale pričela z odmerami in odkupi zemljišč, 

da bi sanirala nekaj let sporno situacijo in zagotovila zadostni tipski prečni profil za cesto. 

V geodetskem postopku je ena izmed strank podala pritožbo. Postopek na GURS-u še ni 

dokončan. Občina Domžale do odločitve pristojnega organa, ne nadaljuje z aktivnostmi.  

Kršitelj je bil kaznovan, ker je pričel z gradnjo brez izdanega soglasja. 

Občinski upravni organ za ceste je izdal soglasje za postavitev enostavnega objekta pod 

številko 3711-100/2018 z dne 29.5.2018. Vsebine odločbe, ki jo je upravni organ za ceste 

izdal v okviru svojih pooblastil, je bila skladno z  zakonom, ki ureja dostop do informacij 

javnega značaja, posredovana strankam na podlagi njihove upravičene zahteve.  

Ponovno poudarjamo, da bo razširitev ceste in rekonstrukcija možna le ob konsenzu vseh 

udeleženih in odmeri koridorja za cesto. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 37 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: dopolnitev – št. 26 

Pozdravljam v imenu vseh krajanov Zaboršta postavitev radarske table na Ihanski cesti. 

Verjamem, da bo pomagala, k umiritvi hitrosti na tej zelo prometni in ozki cesti. 

Predlagamo, da se občasno radarska tabla obrne ali premesti tudi v nasprotno smer.  

Odgovor: Cesta je opremljena z javno razsvetljavo in enostranskim pločnikom in z vidika varnosti 

ne odstopa od ostalih tovrstnih okolij. Znak omejitev hitrosti 40 km/h se na nadvozu postavi v 

času zime od 15. 11. – 15.3. zaradi poledice na nadvozu. 

Vprašanje:  

Pri vožnji z nadvoza proti Zaborštu in Domžalam, so večinoma hitrosti (tudi večjih tovornjakov) 

precej visoke in malokdo upošteva omejitev 50 Km/h. Cesta je ozka, oz. se pri veterinarskem 

domu še zoža. Nasproti veterinarskega doma je na cestišču vrisano tudi avtobusno postajališče. 

Prav tako nismo zasledili nobene table za omejitev 40 km/h pozimi. 

Zakaj ni možno postaviti na začetku Zaboršta stalno tablo z omejitvijo 40 km/h? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Ivan Pšag /LMM/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Vaš predlog za premik oz. prestavitev radarske table na nasprotni 

del vozišča bomo upoštevali. Table za omejitev hitrosti 40 km/h se postavijo na vseh 

nadvozih nad avtocestami v času zime, od 15.11 do 15.3. 

Prometni znak z omejitvijo hitrosti 40 km/h bomo v okviru rednega vzdrževanja postavili 

takoj za krajevno tablo Zaboršt. Prometnemu znaku bo dodana tudi dopolnilna tabla, ki 

bo voznikom določala, v kakšni dolžini velja omejitev 40km/h.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Vlado Jerant, Oddelek za komunalne zadeve 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 38 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Dobil sem odgovor na svetniško pobudo št. 25 - Pregled in obravnava koncesijske 

pogodbe Comett. 

Odgovor: Z odlokom ni predviden dodaten koncesionar, saj na območju občine javno službo 

pomoč na domu lahko izvaja le en koncesionar.  

Vprašanje:  

Zakaj in kdo se je odločil, da je v Domžalah lahko samo en koncesionar? 

Zakaj je bil izbran Comett, ki je najdražji? 

Zakaj in kdo odloča, da bo glede na proračunsko postavko pomoč dobilo samo določeno  

število občanov?        

Zakaj občina doplačuje tako visoke zneske koncesionarju Comett?    

Zakaj imajo sosednje občine koncesionarje z veliko nižjimi zneski za plačilo in doplačilo občine, 

s tem pa tudi več uporabnikov?      

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Ivan Pšag /LMM/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in 

prenehanje koncesije za pomoč družini na domu (v nadaljevanju: Odlok) je bil sprejet na 

27. seji Občinskega sveta Občine Domžale, dne 11.7.2001, ki je v 4. členu določil, da javno 

službo pomoč družini na domu na območju občine lahko izvaja le en koncesionar, pri 

čemer spremembe Odloka (zadnja je bila v letu 2012 - uradno prečiščeno besedilo 2 

Odloka je objavljeno v Uradnem vestniku št. 2/13) vsebinsko niso posegle v ta del določb. 

 

Občina Domžale je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 12, z dne 14.2.2014, objavila 

Obvestilo o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve 

pomoč družini na domu na območju občine Domžale, razpisna dokumentacija pa je bila 

objavljena na spletnih straneh občine. Na javni razpis se je prijavila pravna oseba 

zasebnega prava: Comett Zavod za pomoč in nego na domu (v nadaljevanju: Comett), 

Ljubljana in pravna oseba javnega prava: Dom upokojencev Domžale, ki je vlogo 

samoiniciativno tudi umaknil. Tako je bil Comett edini kandidat za izvajanje storitve 

pomoč družini na domu in glede na izpolnjevanje pogojev razpisa tudi izbran. 

 

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 

28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17, v nadaljevanju: pravilnik), ki ga je izdal minister 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določa upravičence storitve pomoč 

družini na domu kot socialne oskrbe na domu kot tudi postopek. Storitev se začne na 

zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika, pri čemer občina ne sodeluje, 

pač pa izvajalec in upravičenec, ki skleneta medsebojen dogovor o obsegu, trajanju in 

načinu opravljanja storitve. Občina je le plačnik oz. soplačnik teh storitev in ni stranka v 

postopku sklenitve dogovora. Je pa trajanje storitve omejeno s pravilnikom do največ 20 

ur tedensko.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2321
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4136
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3723


Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 

št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12, v nadaljevanju: metodologija), ki ga je prav 

tako izdal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, določa elemente 

(tudi obrazce) za oblikovanje cen posameznih socialno varstvenih storitev, vključno s 

ceno  storitve pomoč družini na domu-socialna oskrba na domu. Za izdajo soglasja k ceni 

je pristojna občina, izvajalec pa mora ceno pripraviti v skladu z metodologijo, pri čemer 

se elementi cene (stroški dela ter stroški materiala in storitev) uskladijo glede na letne 

rasti elementov, ki jih enkrat letno, objavi minister pristojen za socialno varstvo. Zneski 

plačila koncesionarju s strani občine so tako določeni s potrjeno ceno storitve in 

obsegom opravljenih storitev, za katerega se dogovorita upravičenec in izvajalec 

storitve. Občina z doplačili le uresničuje s predpisi določene obveznosti in jih le z vidika 

višine zneska ne more zavračati.  

 

Občina Domžale ob zadnjem dvigu cene ni obremenila upravičencev (v nadaljevanju: 

uporabnikov),  pač pa razlika dodatno bremeni občinski proračun, vendar zadnji podatki 

kažejo, da se zaradi tega število uporabnikov ni povečalo. Ocenjujemo, da na število 

uporabnikov v precejšnji meri vpliva izpolnjevanje pogojev za nudenje teh storitev, kot 

jih določa pravilnik. Čeprav je primerjava med občinami tako glede na število 

prebivalstva kot razvitosti morebitnih drugih oblik s področja sociale, včasih neustrezna, 

smo za primerjavo glede cen vzeli sosednjo Občino Moravče, ker ima istega 

koncesionarja. Cena storitve v Občini Moravče za pomoč družini na domu je 19,83 EUR 

od 1.3.2019 dalje,  v Občini Domžale pa 19,07 EUR od 9.4.2019 dalje. Podatki o številu 

uporabnikov sosednjih občin nam niso znani. 

 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3814
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2137
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0243


ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 39 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Takojšnja ureditev osvetlitve in prehodov za pešce na Slamnikarski cesti od križišča s 

Karantansko do križišča z Ljubljansko cesto (pri Kebru). Na tej cesti je večji vrtec in šolska pot 

ter večje nepregledno križišče. 

Na Slamnikarski cesti so 4 neosvetljeni in slabo označeni prehodi za pešce.    

Osvetlitev prehodov za pešce – neosvetljeni.  

Cestne svetilke so za ali pred prehodi tako, da so pešci zelo slabo vidni. 

Cesta je zelo slabo osvetljena, le z nekaj svetilkami, tudi v križišču z Miklošičevo (samo 1). 

Pri vrtcu je cesta zelo slabo osvetljena (1 svetilka). 

 

Pobuda:  

Pregledati, urediti in osvetliti prehode za pešce na celotni cesti. 

Pregledati, urediti in osvetliti cesto z več svetilkami (tudi križišča).   

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Ivan Pšag /LMM/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Rekonstrukcija Slamnikarske ceste v Domžalah je v načrtu 

razvojnih programov Občine Domžale. V letošnjem letu bomo v okviru sredstev za 

obnovo gospodarske javne infrastrukture, obnovili vodovod na odseku od Karantanske 

do Miklošičeve ulice, vozišče pa v okviru nujnih vzdrževalnih del vzpostavili v prvotno 

stanje.  Poseg v javno razsvetljavo v okviru teh sredstev ni predviden. Slamnikarska ulica 

je v celotni dolžini  dokaj »podhranjena« s svetilkami, 9 svetilk na 550m, samo spodnji in 

zgornji ustroj cestišča pa potreben celovite obnove. V proračunskem letu 2020 so 

načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ki bo v okviru rekonstrukcije 

ceste obsegala tudi obnovo oziroma smiselno preureditev javne razsvetljave. Sama 

gradbena dela so predvidena za leto 2022.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 40 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Evropska sredstva za urejanje prostora. 

EU 100% sofinancira kmetijske komasacije, ki lahko vključujejo 30% stavbnih zemljišč, za katere 

se lahko financira tudi zazidalni načrt. Na ta način podeželje v Sloveniji že urejajo nekatere 

občine. Kakšna je strategija Občine Domžale na tem področju?  

Pobuda: Občina Domžale naj v svoji strategiji zagotovi postavko, ki bo omogočala pripravo 

dokumentacije in 1-mesečno zalaganje sredstev do plačila iz EU skladov. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatić /Zeleni Slovenije/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale ni lastnica kmetijskih zemljišč, od lastnikov pa ni 

prejela pobude za vodenje in financiranje postopka komasacije. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 41 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Poplavna študija. 

Ali ima Občina Domžale na voljo poplavno študijo za celotno področje občine, če da, kakšna 

je njena veljavnost? Kakšna je tudi dostopnost te študije, če seveda obstaja oz., ali je na voljo v 

brezplačno uporabo tudi občanom in občankam?  

Sprašujem tudi, ali je potrebna izdelava nove poplavne študije za posamezno parcelo, ne glede 

na to, da je (če je?) Občina Domžale izdelala poplavno študijo za celotno področje občine? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatić /Zeleni Slovenije/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale je v letu 2011 pridobila projekt z naslovom 

Hidrološko hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih 

območij na območju Občine Domžale, ki jo je izdelalo podjetje Inženiring za vode d.o.o. 

(v nadaljevanju poplavna študija). Poplavna študija je bila potrjena s strani ARSO v 

postopku planskih sprememb, ki so bile sprejete v marcu 2013. Karte poplavne 

nevarnosti so tako del prikaza stanja prostora Občine Domžale, vključene so v državni 

Atlas okolja in neposredna podlaga Direkciji RS za vode pri odločanju. 

Poplavna študija je namenjena geografskemu lociranju pojavljanja poplavnih voda, 

njihovi pogostosti in predvidenim globinam. Poplavna območja glede na poplavno 

nevarnost deli na štiri razrede – preostala, majhna, srednja in velika poplavna nevarnost. 

Ne predvideva omilitvenih ukrepov, ki jih lahko ob posameznih gradnjah zahteva 

Direkcija RS za vode. Pogosto je ob gradnji dovolj izvleček iz poplavne študije, ob višji 

stopnji poplavne nevarnosti pa mora investitor na zahtevo Direkcije RS za vode predložiti 

dodatno, parcialno študijo, ki natančneje opredeljuje potrebne omilitvene ukrepe. 

Poplavna študija je na voljo vsem na Oddelku za urejanje prostora, Občine Domžale. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 42 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Zapisnik 1. seje Odbora za prostor 

Že pred obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem 

načrtu za območje urejanja »Preserje ob Bistrici - jug« - druga obravnava, sem pričakoval, da 

bo na voljo zapisnik 1. seje Odbora za prostor, katere sem se seveda udeležil, le-ta pa še vedno 

ni na voljo, zato nisem mogel podati jasnega mnenja o omenjenem odloku.  

Moja pobuda je, da se zapisniki delovnih teles pošljejo svetnikom in svetnicam pred vsako sejo, 

vsaj 5 dni prej, še posebej to velja za odbore, katerih področje bo obravnavano na seji 

občinskega sveta. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatić /Zeleni Slovenije/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Občinski svetniki skupaj s sklicem seje delovnega telesa prejmejo 

tudi osnutek zapisnika prejšnje seje delovnega telesa. Dokler zapisnika na seji delovnega 

telesa z glasovanjem ne potrdijo njegovi člani, gre zgolj za njegov osnutek, saj se pred 

glasovanjem v skladu s 63. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale lahko 

na osnutek zapisnika podajo tudi pripombe in zahteve, da se le-ta ustrezno spremeni 

oziroma dopolni. Nepodpisani zapisniki torej ne morejo biti predmet javnih obravnav.  

 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Gregor Mohar, strokovni sodelavec Pravno kadrovske službe 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 43 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Smeti v Suhadolah so na vodovarstvenem področju-kako je do tega sploh lahko 

prišlo-ogrožanje podtalnice, požarna varnost. 

Z velikim olajšanjem so prebivalci Štude opazovali odvoz bal s smetmi na drugo lokacijo, ki se 

sicer nahaja izven naše občine, a s tem se problematika s smetmi še vedno ni rešila v naši občini, 

še več, vse skupaj je nekako kar »potihnilo«, zato postavljam svetniško vprašanje, kaj se sedaj 

dogaja s smetmi, ki so jih prej vozili v Študo, sedaj pa v Suhadole, občino Komenda. Gre namreč 

za  vodovarstveno območje občin Kamnik, Domžale in Mengeš, tam pa stoji smetišče. Gre za 

vodna zajetja, v primeru onesnaženja podtalnice, tega ne bo nihče mogel popraviti. Konkretno, 

koliko in kakšne vrste odpadkov se zbira v »zbirnem centru« Suhadole ter na kakšen način se 

zbirajo tam smeti? Ali je ogrožena podtalnica? Kakšna je požarna varnost prostora za zbiranje? 

Po naših podatkih naj bi tam zagorelo že dvakrat!? Podjetje Publicus sicer trdi, da ima tam 

»protipožarno zaščito«, a temu ni videti tako!? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatić /Zeleni Slovenije/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale je v sodelovanju z lokalno skupnostjo 

pripomogla k temu, da je podjetje Publicus prenehalo s skladiščenjem bal s smetmi v 

območju Male Loke. Bale odpeljane iz tega zbirališča so bile odpeljane neposredno v 

sežigalnico v tujino.  

 

Obrat za zbiranje v Suhadolah se ne nahaja na območju občine Domžale, zato občina ni 

seznanjena z okoljevarstvenimi in drugimi potrebnimi pogoji le tega. 

 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Franc Kozinc, vodja Inšpektorata 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 44 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Razpis Vlade RS za področje kulture. 

Občina Domžale ima v načrtu izgradnjo spomenika in eko-parka. 

Ali se bo Občina Domžale prijavila na razpis Vlade Republike Slovenije za področje kulture? Za 

razpis je namenjenih 700.000 EUR. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatić /Zeleni Slovenije/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Na spletnih straneh pristojnega ministrstva še ni zaslediti 

tovrstnih razpisov. V kolikor bo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje, ko bodo 

prostorski pogoji to omogočali, pa bo Občina Domžale pozorna tudi na morebitne javne 

razpise države za tovrstne namene in bo kandidirala, v kolikor bo izpolnjevala pogoje. 

 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije in Kristina Slapar, vodja 

Oddelka za družbene dejavnosti 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 45 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Rekonstrukcija lokalne ceste Dob-Češenik in vprašljiva varnost na cesti Dob-Turnše-

potrebna izgradnja varnostnih grbin? 

 

V letošnjem proračunu je v načrtu rekonstrukcija ceste Dob-Češenik, ki naj bi se pričela v maju 

2019. Vprašanje je, kdaj se bo pričelo z deli, glede na to, da je pričetek del v maju 2019. Ali je 

poleg pločnika predvidena tudi kolesarska steza? 

Pred kratkim se je zgodila huda prometna nesreča na lokalni cesti Dob-Turnše, ki se je končala 

s hudimi telesnimi poškodbami udeležencev. Cesta je očitno postala »poligon za prehitre 

voznike«. Ali bo Svet za preventivo in vzgojo v Občini Domžale problematiko obravnaval in 

kakšni ukrepi so predvideni za večjo varnost na omenjeni povezovalni cesti? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatić /Zeleni Slovenije/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA:  V sklopu rekonstrukcije ceste skozi naselje Češenik je predvidena 

tudi ureditev prometa za pešce in kolesarje ter postavitev hitrostnih ovir. Dolžina 

ureditve predvidene trase odseka (2. faza) je približno 700 m. Zaradi pomanjkanja 

prostora za kontinuirano izvedbo hodnika v širini 1,60 m in pogostimi individualnimi 

uvozi na zemljišča se tam izvede poglobljen robnik (višina 1 cm nad voziščem), drugače 

pa je predvidena normalna višina robnika 10 cm. Hodnik je predviden na celotni trasi 

rekonstruirane ceste, delno na levi in potem na desni strani ceste, gledano iz smeri 

Turnše. Celotna trasa 2. faze poteka skozi naselje Češenik, kjer je hitrost omejena s 

krajevno tablo na 50 km/h. V strnjenem delu naselja se hitrost omeji na 40 km/h. Z 

investicijo bomo začeli koncem maja in bo trajala predvidoma 3 mesece. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije   



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 46 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Pretočnost semaforiziranih križišč pri Tosami in krožišča pri trgovskem centru 

»Arcadia« na Viru. 

 

Ob delovnikih med 14.-18. uro so se pričeli pojavljati velikanski prometni zastoji na magistralni 

cesti, zaradi katerih so prometne razmere na Viru problematične. Na semaforiziranih križiščih 

pri Tosami tako prihaja do zastojev in vozniki s svojimi avtomobili velikokrat obstanejo v 

omenjenih zastojih, občasno tudi kar sredi križišč, ki zaradi tega postajajo praktično 

neprevozna. Ali se bo na Viru gradilo krožišče? Predlagam, da se razmisli o začasni izgradnji 

dodatne prometne signalizacije (rumena puščica) pri izhodu s križišča, ki obvešča voznike, ki so 

na križišču in zavijajo levo, da se je za vozila, ki prihajajo z nasprotne strani, že prižgala rdeča 

luč in da lahko zapustijo križišče. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatić /Zeleni Slovenije/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Opisano semaforizirano križišče pri TC Arcadia spada pod 

upravljanje in vzdrževanje DRSI-ja. Semaforizacija križišč deluje po programu, ki ga 

določil DRSI. Delovanje semaforjev poteka tako, da so med seboj povezana – soodvisna 

vsa križišča na regionalni cesti R2 Želodnik - Domžale. Opažamo, da do zastojev prihaja 

večinoma v primerih, ko je zaprta avtocesta in je promet preusmerjen na regionalno 

cesto R2 Želodnik - Domžale in lokalne ceste. Zato se nam tudi sprememba prometnega 

režima oz. izgradnja krožišča ne zdi smiselna. Takšen ukrep bi verjetno sprostil promet v 

zdajšnjem križišču pri TC Arcadia, zato pa bi bistveno zmanjšal pretočnost lokalnega 

prometa (vključevanje na cesto z lokalnih ulic) ter pretočnost vseh ostalih povezanih 

semaforiziranih križišč. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Vlado Jerant, Oddelek za komunalne zadeve 

 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 47 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Nevarna pot v šolo na križišču Selo pri Ihanu-Bišče-Dol. Šolarji OŠ Ihan čakajo na 

šolski prevoz kar ob cesti-izgradnja avtobusne postaje? 

 

Na križišču v KS Ihan, v naselju Selo pri Ihanu, ki povezuje Ihan, občino Dol in Bišče, je močno 

ogrožena varnost šolarjev, ki obiskujejo OŠ Ihan, saj le ti čakajo na šolski avtobus kar ob cesti, 

nekateri vozniki zaradi prehitre vožnje žal ne posvečajo veliko pozornosti varnosti šolarjev. 

Zaradi varnosti otrok postavljam svetniško vprašanje SVCP Občine Domžale in predsedniku 

omenjenega delovnega telesa Občine Domžale, g. Karbi, ali je omenjeno problematiko uvrstila 

na dnevni red prihodnje seje. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatić /Zeleni Slovenije/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale je s Sklepom o določitvi naselij, iz katerih se 

financirajo prevozi učencev v podružnično šolo Ihan naselje Selo pri Ihanu vključila v 

sistem brezplačnih prevozov učencev v šolo. Mesta za vstopanje in izstopanje otrok na 

šolski avtobus določi šola in opredeli v načrtu šolskih poti. V določanje mest za vstopanje 

in izstopanje otrok na šolski avtobus Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 

občini Domžale ni bil vključen. 

 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Franc Kozinc, vodja Inšpektorata 

 

 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 48 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Proizvodnja hrane v kmetijstvu. 

Prosim za odgovor na vprašanje, ali Občina Domžale zagotavlja občinska nepovratna sredstva 

za proizvodnjo hrane v kmetijstvu. V kolikor je odgovor da, bi prosil za točno obrazložitev, v 

kolikor ne, me zanima, ali bo Občina Domžale le-ta sredstva v prihodnje zagotavljala in jih 

pridobivala tudi preko evropskih sredstev, kot to počne na področju čebelarstva. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatić /Zeleni Slovenije/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale ne zagotavlja nepovratnih sredstev za 

proizvodnjo hrane v kmetijstvu. V proračunu občine Domžale za leto 2019 sredstva za ta 

namen niso predvidena. Na področju čebelarstva v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju 

čebelarske dejavnosti občina Domžale zagotavlja lastna proračunska sredstva in ne 

evropskih sredstev.  

 

ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in 

gospodarstvo 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 49 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Subvencije za obnovo ogrevanja na zemeljski plin in subvencija nakupa kurilnih 

naprav/toplotnih črpalk. 

 

Ali občina subvencionira izgradnjo/obnovo kurilnih naprav stanovanjskih poslopij na zemeljski 

plin in obnovo/nakup toplotnih črpalk? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatić /Zeleni Slovenije/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Občina obnov oz. nakupov kurilnih naprav v stanovanjskih 

poslopjih na zemeljski plin in obnov oz. nakupov toplotnih črpalk ne subvencionira. 

Občani, ki imajo namen izvajati okoljske naložbe lahko kredite oz. nepovratna sredstva 

pridobijo na Eko skladu, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 

Ljubljana oz. informacije poiščejo na spletnem naslovu https://www.ekosklad.si/fizicne-

osebe. 

ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in 

gospodarstvo 

 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 50 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Zamenjava azbestnih kritin in oblog - ekološki sklad. 

Ali občina krije stroške zamenjave azbestnih kritin in oblog in ali ima na voljo za to ekološki 

sklad. Če ne, dajem pobudo k ustanovitvi občinskega ekološkega sklada, s katerim bi Občina 

Domžale v celoti krila zamenjavo azbestnih kritin in oblog z okolju prijaznimi kritinami. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatić /Zeleni Slovenije/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Občina ne krije stroškov zamenjave azbestnih kritin in oblog. 

Finančnih sredstev za ta namen v občinskem proračunu za leto 2019 ni zagotovljenih. 

Občani, ki načrtujejo zamenjati azbestno kritino, lahko kredite oz. nepovratna sredstva 

pridobijo na Eko skladu, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 

Ljubljana oz. informacije poiščejo na spletnem naslovu https://www.ekosklad.si/fizicne-

osebe. 

 

ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in 

gospodarstvo 

 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 51 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Rekreacijska os ob Kamniški Bistrici je zelo obiskana. Od Domžal proti Študi nisem 

opazil nobenega pitnika. Zanima me, če se lahko v bližini Vagončka postavi pitnik. Dajem 

pobudo, da se to naredi. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Joško Korošec /LTD/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: JKP PRODNIK d.o.o. 

VSEBINA ODGOVORA: Zahvaljujemo se za vašo pobudo. Tudi v Javnem komunalnem 

podjetju Prodnik opažamo, da je rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici vedno bolj 

obiskana in da obiskovalci pitnike z veseljem in redno uporabljajo. Čeprav bi pitnike želeli 

postaviti še marsikje, pa postavitev pitnika, ki bi zagotavljala varno uporabo vode, ni 

izvedljiva kjer koli. Zelo je namreč pomembno, da je pitnik postavljen čim bližje javnega 

vodovodnega omrežja, da je zadrževalni čas vode od javnega vodovodnega sistema do 

pipe pitnika čim krajši in predvsem, da voda v ceveh ne zastaja. Le tako je zagotovljena 

mikrobiološka neoporečnost vode, ki priteče iz pitnika.  

 

Javno vodovodno omrežje je od predlagane lokacije za postavitev dodatnega pitnika 

oddaljeno približno 200 m, zato lokacija ni primerna. Na tako dolgem odseku bi zaradi 

relativno majhne porabe in posledično majhnih pretokov prihajalo do zastajanja vode, 

saj bi trajalo več dni, da bi se porabila voda iz cevi, to pa pomeni veliko tveganje za 

mikrobiološko onesnaženje oziroma oporečnost pitne vode.  

 

Za postavitev pitnika se odločimo le na mestih, kjer je zagotovljena varna uporaba pitne 

vode. Vsi obstoječi pitniki so zato postavljeni neposredno ob javnem vodovodnem 

omrežju, iz katerega priteče sveža pitna voda.  

 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 52 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Kakšne so omejitve glede postavitve plakatnih mest ali je edini pogoj, da so 4 m od 

roba cestišča. Reklamni panoji imajo tudi spodaj tablice, ali se plačujejo kakšni prispevki. Kje je 

evidenca ali so res popisana vsa reklamna mesta. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun/LMM/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/2018) določa 

klasifikacijo objektov glede na namen uporabe. Objekte za oglaševanje in informacijske 

panoje uvršča v področje Drugi gradbeni posegi s šifro 32130, ter določa, da so oglasne 

površine do 40 m2 enostavni objekti. 

Za enostavne objekte ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, morajo pa biti 

skladni s prostorskim aktom. Investitor mora zagotoviti, da postavitev ni v nasprotju s 

prostorskim aktom.  

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Domžale (Uradni vestnik Občine 

Domžale, št. 10/2018) objekte in naprave za oglaševanje ureja v 97. členu, s katerim je 

določeno, da je na območju občine postavljanje objektov in naprav za oglaševanje in 

obveščanje prepovedano. Njihova postavitev je pogojno dopustna le v varovalnem pasu 

cest, v skladu s predpisi s področja cest.  

ODGOVOR PRIPRAVILA: Andreja Sever, pomočnica vodje Oddelka za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 54 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Prosim za obrazložitev predstavnika Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, kaj se 

dogaja s parkom Martina Krpana. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun/LMM/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Zavod za šport in rekreacijo Domžale 

Posredujemo vam odgovor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. 



  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 55 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Občina je naročila študijo glede dnevnega centra za starejše. Zanima me, kdaj bo ta 

študija narejena in kdaj bo predstavljena občinskemu svetu. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Bojan Arh /Stranka Alenke Bratušek/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale je naročila izvedbo analize potreb starejših, pri 

čemer je pogodbeni rok izvedbe storitve konec leta 2019, zato predstavitev ni v načrtu 

za letošnje leto. 

Analiza potreb starejših bo precej obsežna in bo med drugim zajela: pregled obstoječe 

dokumentacije na ravni občine, pridobitev in analiza obstoječih sekundarnih podatkov 

na ravni občine in umestitev v nacionalni kontekst, izvedbo anketnega vprašalnika med 

občani, izvedba fokusne skupine/delavnice s strokovno javnostjo, izvedbo 

polstrukturiranih intervjujev s starejšimi občani. Zaključno raziskovalno poročilo bo 

obsegalo: uvod, dolgotrajno oskrbo v luči spodbujanja skupnostnih oblik oskrbe, 

metodologijo projekta, profil občine, strukturo storitev dolgotrajne oskrbe v občini in 

njeno razvitost, potrebe po storitvah (skupnostne) dolgotrajne oskrbe, odgovore na 

zaznane potrebe, sklepe in predloge.  

ODGOVOR PRIPRAVILI: mag. Renata Kosec, podžupanja in Kristina Slapar, vodja Oddelka za 

družbene dejavnosti 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 56 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Ponovna pobuda za čiščenje vodotokov in melioracijskih jarkov. Posebej za jarek v 

Turnšah, ki je ponovno zaraščen in zato neočiščen, nevarnost ob poplavah. Potok Rovščica je 

na več mestih pregrajena s podrtimi drevesi, ki jih je potrebno samo umakniti, v nasprotnem 

primeru bodo ob večjem vodostaju povzročili poplave. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA:  Pobudo za reševanje omenjene poplavne nevarnosti na območju 

Rovščice smo poslali dalje na Direkcijo za vode in koncesionarja Hidrotehnik. Izdelano je 

poročilo rečne službe Hidrotehnik, kot koncesionarja za območje srednje Save, glede 

sanacije Rovščice. Sredstva za sanacijo so delno zagotovljena tudi v državnem programu 

po predhodni oceni obvladovanja poplavne ogroženosti pomembnega vpliva poplav v 

RS, na Ministrstvu za okolje in prostor. Realizacija bo predvidoma v drugi polovici leta. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije   



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 57 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Cestne ovire so nesmiselne v Dobu na Vegovi ulici (nekdanje ime ulica Bratov Miš). 

Postavljene so ravno pred in za ostrim ovinkom, kar je nesmisel, saj tako in tako vozniki 

zmanjšajo hitrost. To se točno vidi, da so postavljene ovire zato, da se prepreči promet. To je 

postavljeno za drug namen in ne za umiritev prometa; kaže tudi kako je za varnost poskrbljeno 

na tem ovinku, saj do danes še ni nikomur prišlo na misel, da bi namestil ogledala za večjo 

varnost, saj je ovinek nepregleden. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Na Občino Domžale, Oddelek za komunalne zadeve smo dobili 

več dopisov stanovalcev Vegove ulice, v katerih so opozarjali na prevelike hitrosti vozil 

in zahtevali postavitev hitrostnih ovir na delu ceste, ki bi omejevale hitrost na delu ceste, 

kjer je zaradi prevelike hitrosti prihajalo do trkov vozil. Občina Domžale je k rešitvi 

problematike pristopila z meritvami gostote in hitrosti prometa z obdelavo podatkov v 

skladu z veljavno zakonodajo in Tehničnimi specifikacijami za javne ceste. Rezultati 

meritev in obdelava podatkov so pokazali, da se je gostota prometa in hitrost vozil 

povečala v takšni meri, da so upravičeni razlogi za umiritev prometa s postavitvijo 

fizičnih hitrostnih ovir na JP 572205 Grad Črnelo - Dob (Vegova ulica). 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Vlado Jerant, Oddelek za komunalne zadeve 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 58 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Na kamniški cesti med Domžalami in Rodico se v smeri Kamnika vsakodnevno 

pojavljajo dolgi zastoji. Vzrok za to je križišče na Rodici. Pas za levo zavijanje proti Mengšu in 

naprej proti letališču Brnik in Kranju je prekratek. Poleg tega pa na propustnost pri levem 

zavijanju zelo ovirajo zapornice na železniški progi Ljubljana-Kamnik. Med tednom se zapornice 

samo v času 18 ur zaprejo več kot 40 krat. To popolnoma onemogoča zavijanje v levo in s tem 

se ustavlja promet in nastajajo kolone tudi do centra Domžal. Občina Domžale naj na Direkcijo 

za ceste naslovi prošnjo in zahtevo, da se podaljša zavijalni pas za levo zavijanje proti Mengšu 

vsaj za 50 m, v najkrajšem možnem času v letu 2020 ali 2021. Prostor za širitev ceste in 

posledično za podaljšanje levega zavijalnega pasu je. Kjer se obvozna cesta Želodnik-Vodice 

še ne bo gradila vsaj naslednjih 5 let, promet pa se iz leta v leto povečuje, je to najboljši in 

najcenejši način za ublažitev prometnega zastoja na omenjenem odseku. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/ 

POSREDOVANO NA: 4. seji dne, 18. 4. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Regionalna cesta R3 Domžale – Duplica je v upravljanju Direkcije 

RS za infrastrukturo. Direkcija opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in 

upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo državnih cest in kolesarskih povezav. 

Vašo pobudo bomo posredovali odgovornim na Direkcije RS za infrastrukturo. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Vlado Jerant, Oddelek za komunalne zadeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 59 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Za leto 2020 se planira 30.957.954 eur prihodkov, v letu 2021 pa 29.249.572 eur 

prihodkov. 

- Koliko prihodkov (dohodnina, komunalni prispevek in druge davščine) so posamezne KS 

doprinesle v prihodke Občine Domžale? 

Menim, da bi se sredstva za potrebe KS morala podeljevati po tem ključu. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Prihodke v občinski proračun računovodska služba knjiži po 

načelu trenutka prejema knjigovodske listine, ki je osnova za evidentiranje poslovnega 

dogodka in po načelu ekonomske vsebine. Knjiženje ne vsebuje krajevne komponente, 

zato analize s tega naslova ni moč izvesti.    

 

Ključ za delitev sredstev za delovanje krajevnih skupnosti opredeljuje veljavni Odlok o 

krajevnih skupnostih, ki določa višino dodeljenih sredstev na osnovi števila prebivalstva 

v krajevni skupnosti in površine krajevne skupnosti.   

 

ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, Oddelek za finance in 

gospodarstvo 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 60 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo od leta 2008 do 2014 

izdanih 6,7 milijona receptov, od tega 24% za anksiolitike in 23% za antidepresive. 

V letu 2015 je bilo v Sloveniji za zdravila za bolezni s področja duševnega zdravja izdanih 

1.248.144 receptov v vrednosti 24.692.107 evrov. Številke kažejo strmo rast porabe teh zdravil 

in da smo v evropskem vrhu. Psihofarmaki naredijo življenje bolj znosno, sami po sebi pa ne 

sprožajo sprememb in s tem pozitivnih izkušenj, ki pomagajo pri osebni klenosti za reševanje 

problemov. Pri vseh psihofarmakih pa so problem stranski učinki, pri mnogih tudi zasvojenost. 

- Zanima me, koliko receptov za psihofarmake je bilo izdanih v Občini Domžale, za katere 

bolezni, kakšen je trend porabe teh zdravil in kakšni so rezultati zdravljenj? 

- Kateri so drugi psihosocialni in psihoterapevtski ukrepi skrbi za duševno zdravje prebivalstva 

v Občini Domžale ter evalvacija le-teh. 

- Kakšni so načrti za preventivo v bodoče? 

- Katere so najbolj ranljive skupine občanov glede ne glede na vrsto bolezni in zasvojenosti …? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Zdravstveni dom Domžale 

VSEBINA ODGOVORA: Glede na vaše zaprosilo za podatke glede števila izdanih receptov 

za anksiolitike in antidepresive smo se obrnili na NIJZ, ki nam edini lahko posreduje 

željene podatke.  

V okviru Zdravstveno vzgojnega centra ZD Domžale so v preteklih dveh letih pričele 

delovati naslednje psihoedukativne delavnice: 

1 .Podpora pri spoprijemanju z depresijo 

2. Podpora pri spoprijemanju z anksioznostjo 

3. Prepoznavanje in obvladovanje stresa 

4. Tehnike sproščanja 

V te delavnice se lahko vključijo vsi pacienti, pri katerih se v okviru obravnave pri 

osebnem zdravniku ali pri DMS v referenčni ambulanti zazna katera od motenj na 

področju duševnega zdravja, s katerimi se ukvarjajo v okviru ZVC. V naslednjih letih bo  

pričel delovati tudi Center za duševno zdravje odraslih, kjer bo obravnava bolj kompleksa 

in vodena s strani več strokovnih delavcev ( psihiater, klinični psiholog, socialni delavec..) 

Pacienti z resnejšimi motnjami so in bodo vedno napoteni na obravnavo k psihiatru ali 

pa jih vodi izbrani osebni zdravnik. 

Zgoraj navedene delavnice so namenjene odrasli populaciji. 

Glede obravnave otrok in mladostnikov se ZD Domžale aktivno poteguje za pridobitev 

Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Delno se z duševnimi motnjami otrok 



ukvarjajo že sedaj terapevti v okviru Razvojne ambulante, ki se bo v naslednjih mesecih 

preoblikovala v Center za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami.  

Za vse zgoraj navedene centre so poleg zahtev po ustrezni kadrovski zasedbi postavljene 

tudi zahteve po ustreznih prostorih.  

Trenutno ZD Domžale zaradi hude prostorske stiske ne razpolaga z ustreznimi prostori. 

Pridobitev centrov je vezana na predvideno novogradnjo, v kateri bodo sicer splošne 

ambulante in urgentni center, vendar se bodo v stari stavbi sprostile prostorske možnosti 

za izvajanje programov Centrov za duševno zdravje.  

 

PODATKI O DUŠEVNEM ZDRAVJU PREBIVALCEV NA PODROČJU DELOVANJA 

ZD DOMŽALE 

 

PODATKI O ŠTEVILU IZDANIH RECEPTOV ZA ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI S PODROČJA 

DUŠEVNEGA ZDRAVJA ZA OBDOBJE 2009 – 2018 ZA IZPOSTAVO ZZZS  DOMŽALE 

 

Izpostava ZZZS Domžale vključuje občine: Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica  

V Sloveniji za spremljanje predpisovanja zdravil uporabljamo  Anatomsko - terapevtsko -  kemijsko klasifikacijo ( 

ATC klasifikacija ).  

Za lažje razumevanje podatkov v spodnjih tabelah podajamo kratko razlago ATC klasifikacije. 

 Po sistemu ATC so zdravila razvrščena po petih ravneh.  

Prva raven razvršča vsa zdravila  v 14 anatomskih skupin ( glede na organ, na katerega delujejo ) in  so označena 

s črkami od A- V. 

Druga raven razvrščanja zdravil temelji na glavni terapevtki skupini in podeli zdravilu dve številki. 

Tretja raven razvrščanja pomeni terapevtsko/farmakološko podskupino zdravil ter predstavlja v oznaki ATC eno 

črko. 

Četrta raven z eno črko navaja dodatno  kemično/terapevtsko/farmakološko podskupino. 

Peta raven razvrščanja zdravil –zadnji  dve številki- predstavlja kemično zgradbo učinkovine. 

Anksiolitiki in antidepresivi so uvrščeni v Anatomsko skupino N – Zdravila z delovanjem na živčevje. 

V skupino N  spadajo:   Anestetiki 01 

                                         Analgetiki 02 

                                          Antiepileptiki 03  

                                        Antiparkinsoniki 04 



                                         Psiholeptiki  05( antipsihotiki, anksiolitiki, hipnotiki in sedativi ) 

                                          Psihoanaleptiki 06 ( antidepresivi,, psihostimulansi, antidementivi ) 

                                          Druga zdravila , ki delujejo na živčevje 07 

Anksiolitiki spadajo v skupino psiholeptikov N05 in so označeni s črko B ( N05B). 

Antidepresivi spadajo v skupino psihoanaleptikov in so označeni s črko A ( N06A ). 

 

V priloženih tabelah so podani podatki za posamezne občine  v obdobju med letoma 2009 in 2018. 

 

1. Število receptov za anksiolitike (N05B), antidepresive (N06A) in celotno ATC skupino  

         

         

OBČINA ATC skupina 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SLOVENIJA N05B 

Anksiolitiki 
499509 493002 486562 472906 463773 450810 435258 426645 417592 409113 

Domžale N05B  4794 4825 4905 4948 4983 4884 4891 4769 4728 4542 

Lukovica N05B  550 530 555 573 582 578 547 543 534 519 

Mengeš N05B  1072 1110 1176 1111 1079 997 989 987 1012 946 

Moravče N05B  836 823 935 978 797 790 712 699 714 724 

Trzin N05B  505 522 513 550 544 526 514 507 484 518 

SLOVENIJA N06A 

Antidepresivi 
434885 459759 481271 490786 509674 525255 540271 559450 568569 586264 

Domžale N06A  5867 6403 6650 6892 7252 7417 7814 8155 8080 8250 

Lukovica N06A  881 974 984 1120 1154 1159 1184 1109 1152 1231 

Mengeš N06A  1277 1437 1467 1484 1570 1559 1670 1696 1835 1864 

Moravče N06A  795 913 956 1052 1041 1084 1164 1268 1297 1311 

Trzin N06A  641 706 806 788 870 783 819 849 821 833 

SLOVENIJA Skupaj N 287572

1 
2916180 

303702

3 
3028874 3121980 

316741

9 

325279

0 
3288510 

335645

8 
3405240 

Domžale Skupaj N 32581 34710 36684 37702 40242 41143 43018 44164 45405 46523 

Lukovica Skupaj N 4627 4925 5100 5642 5951 6156 6260 6311 6516 6644 

Mengeš Skupaj N 6700 7431 7869 8029 8493 8206 8583 8818 9527 9550 



Moravče Skupaj N 4933 5334 5674 6176 5991 6032 6284 6415 6921 6979 

Trzin Skupaj N 3159 3330 3722 3834 3992 3900 4007 3984 4158 4378 

 

 

2. Delež receptov za anksiolitike (N05B), antidepresive (N06A) znotraj ATC skupine N 

           

OBČINA ATC skupina 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SLOVENIJA N05B 

Anksiolitiki 17,4% 16,9% 16,0% 15,6% 14,9% 14,2% 13,4% 13,0% 12,4% 12,0% 

Domžale N05B  14,7% 13,9% 13,4% 13,1% 12,4% 11,9% 11,4% 10,8% 10,4% 9,8% 

Lukovica N05B  11,9% 10,8% 10,9% 10,2% 9,8% 9,4% 8,7% 8,6% 8,2% 7,8% 

Mengeš N05B  16,0% 14,9% 14,9% 13,8% 12,7% 12,1% 11,5% 11,2% 10,6% 9,9% 

Moravče N05B  16,9% 15,4% 16,5% 15,8% 13,3% 13,1% 11,3% 10,9% 10,3% 10,4% 

Trzin N05B  16,0% 15,7% 13,8% 14,3% 13,6% 13,5% 12,8% 12,7% 11,6% 11,8% 

SLOVENIJA N06A 

Antidepresivi 15,1% 15,8% 15,8% 16,2% 16,3% 16,6% 16,6% 17,0% 16,9% 17,2% 

Domžale N06A  18,0% 18,4% 18,1% 18,3% 18,0% 18,0% 18,2% 18,5% 17,8% 17,7% 

Lukovica N06A  19,0% 19,8% 19,3% 19,9% 19,4% 18,8% 18,9% 17,6% 17,7% 18,5% 

Mengeš N06A  19,1% 19,3% 18,6% 18,5% 18,5% 19,0% 19,5% 19,2% 19,3% 19,5% 

Moravče N06A  16,1% 17,1% 16,8% 17,0% 17,4% 18,0% 18,5% 19,8% 18,7% 18,8% 

Trzin N06A  20,3% 21,2% 21,7% 20,6% 21,8% 20,1% 20,4% 21,3% 19,7% 19,0% 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Grafični prikaz deleža receptov za anksiolitike in antidepresive v Sloveniji ter občinah: Domžale, 
Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica  
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 V skupini anksiolitikov je v vseh občinah zaznan upad predpisovanja. V občini Domžale je bilo v letu 2009 izdanih 

4794 receptov v letu 2018 pa 4542 ( 5 % upad ). Glede na delež znotraj skupine N je delež predpisanih anksiolitikov 
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v obdobju med letom 2009 in letom 2018  v občini Domžale padel s 14,7 % na 9,8 %. Glede na slovensko povprečje 

je delež predpisanih receptov znotraj skupine N   za anksiolitike padel v 10 letnem obdobju s 17,4% na 12,0 %. 

Absolutno število izdanih receptov za anksiolitike v Sloveniji je v 10 letnem obdobju padlo za 18%. V vseh občinah, 

ki jih pokriva ZD Domžale je bilo leta 2009 predpisanih 7757 receptov za anksiolitike, leta 2018 pa 7249( upad za 

6,5% ) . V tem časovnem obdobju se je število prebivalcev  v teh občinah povečalo za približno 5000 ( 10 % ), zato 

prihaja do nekoliko manjšega procentualnega padca izdanih receptov glede na slovensko povprečje.  

Pri predpisovanju antidepresivov je zaznan porast predpisovanja. V občini Domžale je bilo v letu 2009 izdanih 5867 

receptov, v letu 2018 pa 8250 receptov( glede absolutnega števila izdanih receptov je viden 40 % porast.). Podoben 

trend je videti v vseh ostalih občinah ( leta 2009 predpisanih 9461 receptov, v letu 2018 13489 receptov, porast za 

42%). V Sloveniji je v tem obdobju bilo prepisanih za  35 % več receptov. Glede na delež predpisanih receptov za 

antidepresive znotraj skupine N  je  v občini Domžale kljub temu zaznan rahel padec  deleža z 18% na 17,7 % , 

medtem ko je v Sloveniji v celoti zaznan porast  deleža antidepresivov v skupini N s 15,1 % na 17,2 %. V ostalih 

občinah na področju pokrivanja ZD Domžale  ostaja delež antidepresivov v skupin N približno enak. 

 

ZDRAVSTVENO- VZGOJNI CENTER ZD Domžale 

V ZD Domžale  smo v okviru Zdravstveno-vzgojnega centra pričeli z intenzivnejšim izvajanjem dejavnosti na 

področju duševnega zdravja. Organiziranih imamo več delavnic: 

Podpora pri spoprijemanju z depresijo 

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo 

Podpora pri spoprijemanju s stresom 

Tehnike sproščanja.  

Leta 2014 smo pričeli z delavnico Podpora pri spoprijemanju z depresijo , z ostalimi delavnicami pa leta 2016. 

V tabeli  so navedeni podatki o številu organiziranih delavnic v posameznih letih in številu udeležencev. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SKUPAJ 

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO   
 

     
 

IZVEDENE DELAVNICE 1 1 2 2 5 2 13 

ŠTEVILO UDELEŽENIH 6 8 13 12 30 12 81 

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO        

IZVEDENE DELAVNICE   1 2 6 4 13 

ŠTEVILO UDELEŽENIH   6 12 36 24 78 

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM        

IZVEDENE DELAVNICE   2 4 7 7 20 

ŠTEVILO UDELEŽENIH   16 32 56 56 160 

TEHNIKE SPROŠČANJA        

IZVEDENE DELAVNICE   7 8 14 14 43 

ŠTEVILO UDELEŽENIH   56 64 112 112 344 

 



Iz tabele je razvidno, da se število udeležencev strmo povečuje, kar kaže na potrebe prebivalstva. Omeniti je 

potrebno tudi, da so v psihoedukativne delavnice napoteni predvsem pacienti iz  referenčnih ambulant, kjer se v 

veliki meri izvaja preventivna dejavnost in se s pomočjo različnih vprašalnikov izvaja presejanje za različne bolezni, 

med drugimi tudi za anksioznost  in depresijo. V zadnjem času opažamo tudi veliko odmevnost teh delavnic med 

prebivalci, ki tudi že sami zaprosijo za napotitev v te delavnice. 

SKLEP 

Podatki kažejo , da je breme duševnih bolezni na področju občine Domžale in ostalih občin pokrivanja ZD Domžale 

veliko. Veseli nas, da je zaznan padec predpisovanja anksiolitikov, zaradi njihove potencialne zasvojljivosti, vendar 

se je ob tem pojavilo večje predpisovanja antidepresivov, kar kaže na neugodno situacijo na področju duševnega 

zdravja. Nekoliko pripomore k večjemu predpisovanju antidepresivov  tudi  povečanje števila različnih 

antidepresivov, ki so na razpolago v Sloveniji  in tudi razširitev indikacijskega področja uporabe antidepresivov za 

zdravljenje drugih bolezni. Kljub izboljšanju ekonomske položaja prebivalstva  v letih po zadnji krizi  ne opažamo 

izboljšanja na področju duševnega zdravja, kar govori za širšo  krizo vrednot in družbe kot celote. 

Veliko si obetamo od  obstoječih programov v Zdravstveno-vzgojnem centru in kasneje tudi v Centru za duševno 

zdravje otrok in mladostnikov in Centru za duševno zdravje odraslih. Za oba predvidena Centra  za duševno zdravje 

in preoblikovanje obstoječega Zdravstveno –vzgojnega centra  (ZVC )v Center za krepitev zdravja  (CKP) moramo 

najprej zagotoviti prostore, kar je vse vezano na bodočo in prepotrebno gradnjo prizidka k ZD Domžale. 

 

                                                                                               Polona Burja dr. med.spec 

                                                                                                v.d. direktorja 

 

Domžale, 31. 07. 2019 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Polona Darja Burja, dr.med., spec., v.d. direktorja Zdravstvenega doma 

Domžale 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 61 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: V OPN Občine Domžale, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku št. 10/2018 je določilo, 

da je za gradnjo prostostoječe enostanovanjske stavbe na določenih območjih potrebno 

600m2. 

To je marsikomu prekrižalo načrte, saj je nekaj desetletij veljalo, da lahko gradiš hišo, če imaš 

400m2 in parcele te velikosti so družine hranile za rešitev stanovanjskih problemov svojih otrok 

in vnukov skozi generacije. Ta ukrep se je uveljavil, čeprav na trgu primanjkuje stanovanj in so 

tudi težko dostopna. Ta ukrep je tudi razvrednotil vrednost zazidalnih zemljišč. 

Zakaj takšno povečanje minimalne kvadrature za gradnjo in kako je to v sosednjih občinah?  

Kakšne so posledice tega ukrepa pri uresničevanju stanovanjske politike Občine? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Velikost gradbene parcele (t.j. parcele objekta) za stanovanjske 

stavbe se v OPN razlikuje glede na lokacijo stavbe v prostoru (urbana in urbano-ruralna 

območja, kot jih določa urbanistični načrt in ostala - podeželska območja) ter glede na 

klasifikacijo stanovanjskih stavb po namembnosti. Tako je na urbanih in urbano-ruralnih 

območjih, kjer je gostota zazidave praviloma večja, predpisana velikost gradbene parcele 

za prostostoječe enostanovanjske stavbe manjša (400 m2), kot v preostalem, ruralnem 

delu občine (600 m2), vključno s površinami razpršene poselitve. Nižja velikost je tako 

dopustna v območju naselij Dragomelj, Prelog-Ihan, Rova, Dob, Krtina in v širšem 

območju strnjene poselitve med Študo in Radomljami. 

Sosednje občine imajo različna določila glede velikosti gradbene parcele objekta. Enako 

določilo kot v Občini Domžale imajo v občinah Kamnik in Moravče. MOL in Mengeš 

dopuščata velikosti med 400 m2 in 800 m2, v Občini Trzin pa velikost ni določena v 

splošnih prostorskih izvedbenih pogojih. Občini Dol pri Ljubljani in Lukovica nimata 

sprejetega občinskega prostorskega načrta. 

V OPN je še zapisano, da je gradnja možna na celotnem območju občine tudi na manjših, 

že obstoječih parcelah, ki so bile formirane pred dnevom uveljavitve OPN. Torej velja, da 

če ima nekdo manjšo parcelo in je po sprejemu OPN ni delil, da lahko na njej kljub temu 

gradi. 

 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, Oddelek za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 62 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Predlagam, da občinska uprava izdela osnovni okvir in minimalne kriterije za podajo 

poročil o delu in porabi sredstev ter za podajo planov dela za posredne proračunske 

uporabnike. Cilj predloga je zagotovitev minimalnih standardov ter na drugi strani 

racionalizacija poročanja, da so poročila in plani pregledni, jedrnati, da se poudari bistveno in 

da se ne ponavlja več istega. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Pravne podlage za pripravo finančnih načrtov posrednih 

uporabnikov so Zakon o javnih financah, Navodilo o pripravi finančnih načrtov 

posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Navodilo o pripravi 

zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, itd.. 

V omenjenih podlagah je opredeljena struktura, vsebina in postopek priprave finančnih 

načrtov ter metodologija in postopek priprave poročila o doseženih ciljih in rezultatih 

posrednih proračunskih uporabnikov. V kolikor bi občina opredelila svoje minimalne 

standarde poročanja, bi posredni proračunski uporabniki morali pripravljati še dodatna 

poročila, ki ne bi dajala celovite informacije o finančnih načrtih oz. ne bi celostno poročali 

o doseženih ciljih in rezultatih. Občina Domžale je v posameznih zavodih 

soustanoviteljica in bi v primeru, da bi vsaka od ustanoviteljic predpisovala svoj način 

poročanja to predstavljalo še dodatne obveznosti zavodov in zaplete. Menimo, da je 

najbolj racionalno, da se tako pri pripravi finančnih načrtov kot pri poročanju o ciljih in 

rezultatih sledi že predpisanim pravnim podlagam. 

ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, Oddelek za finance in 

gospodarstvo  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 63 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: V zvezi s pobudo g. Arha, da se ponovno presodijo kriteriji in merila za dodeljevanje 

sredstev društvom, predlagam, da se v ta namen ustanovi interdisciplinarna strokovna delovna 

skupina. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

Odgovor je dan pod zaporedno številko 73. 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Kristina Slapar, Oddelek za družbene dejavnosti 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 64 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Predlagam, da se zadnja točka “Predlogi in pobude” prestavi in obravnava kot prva 

točka. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Materija vprašanj, pobud in predlogov je bila že večkrat do sedaj 

obravnavana in korigirana. Predlog kot ga predlagate, je že bil obravnavan v prejšnjih 

postopkih sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale, vendar je bila 

potrjena rešitev, ki je sedaj v veljavi.  

Veljavni Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale določa, da mora biti na dnevi red 

vsake redne seje občinskega sveta uvrščena tudi točka »Vprašanja, pobude in predlogi«. 

Predlog dnevnega reda za sejo občinskega sveta pripravi župan, pri čemer med drugim 

upošteva tudi pomembnost posamezne zadeve. 

Najpomembnejša naloga občinskega sveta, kot najvišjega organa odločanja o zadevah v 

okviru pravic in dolžnosti občine, je sprejemanje odločitev, poleg tega so na sejo 

občinskega sveta velikokrat vabljeni tudi zunanji gostje.  

Menim, da je najbolj primerno, da se pri oblikovanju predloga dnevnega reda odločamo 

po zgoraj navedenem načelu in se točka »Vprašanja, pobude in predlogi« umesti na 

konec dnevnega reda seje občinskega sveta. 

 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Gregor Mohar, strokovni sodelavec Pravno kadrovske službe  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 65 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Vodja investicijskega oddelka – Obreza je zatrdil, da je Krumperška ulica v Zaborštu 

končana. Stanje je popolnoma drugačno.  

Kanalizacija je narejena v začetku leta, a še vedno ni priklopljena na omrežje!!??  

Luči ob cesti niso postavljene. Kabli za priklope štrlijo nezavarovani, na mestih, kjer naj bi stali 

stebri za razsvetljavo. 

 

Vprašanje: 

- Vodja investicijskega oddelka ne pozna zadeve in stanja, oddelek ni vodil projekta ter  

nas zavaja? Kdo je izpeljal ta nedokončani projekt? 

- Kdaj bo kanalizacija priklopljena na omrežje in v polni funkciji? 

- Kdaj bodo postavljene svetilke in ulica razsvetljena? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Ivan Pšag /LMM/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Projekt je vodil Oddelek za investicije. Objekti bodo na omrežje 

fekalne kanalizacije priklopljeni po pridobitvi uporabnega dovoljenja za fekalni kanal.  

Javna razsvetljava ni predvidena, trenutno so izvedena samo gradbena dela na omrežju 

javne razsvetljave, da v bodoče ne bo potrebno posegati v območje ceste, v kolikor se 

bo odločilo za javno razsvetljavo. 

 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Sonja Spruk, Oddelek za investicije  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 66 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Na Krumperški ulici (desna stran) proti avtoservisu Škerjanc in tovornemu parkirišču 

Preza, cesta ni urejena in je nevarna za pešce in kolesarje. Promet se iz dneva v dan povečuje, 

predvsem tovorni promet. Preza ima na koncu ulice pralnico za tovorna vozila in avtobuse, prav 

tako pa tudi parkirišče, kjer parkirajo tovorna vozila iz raznih krajev in držav. 

Promet se je v enem letu bistveno povečal, varnost pa je vse slabša. 

 

Vprašanje: 

- Kako je urejeno odvodnjavanje in čiščenje odpadnih vod za pralnico tovornih vozil Preza 

in avtopralnico Škerjanc?  

- Kdo kontrolira stanje in da je v skladu s predpisi ter varnostjo podtalnice? 

- V podtalnici se je pojavila milnica, šampon…? Kdo bo odgovarjal in ugotovil 

povzročitelja? 

- Kako se bo stanje reševalo? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Ivan Pšag /LMM/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: JKP Prodnik d.o.o. 

VSEBINA ODGOVORA: Na omenjenem območju ni zgrajen sistem javne kanalizacije, zato 

morajo imeti uporabniki odvajanje komunalne odpadne vode urejeno z ustreznimi 

greznicami oziroma malimi komunalnimi čistilnimi napravami.  

  

Podjetje PREZA d.o.o., Krumperška ulica 19, Domžale, ima odvajanje komunalne 

odpadne vode urejeno s čiščenjem na mali komunalni čistilni napravi. Ustreznost njenega 

iztoka je Javno komunalno podjetje Prodnik preverilo in potrdilo 5. 7. 2019. Tudi podjetje 

SPC ŠKERJANEC d.o.o. ima za objekt, ki se nahaja na parc. št. 1056/4, k.o. 1958 Brezovica, 

odvajanje komunalne odpadne vode urejeno z malo komunalno čistilno napravo. Javno 

komunalno podjetje Prodnik je prvi pregled izvedlo 12. 7. 2019, ob čemer je bil 

uporabnik seznanjen z ustreznim ravnanjem in obveznostmi v zvezi z malo komunalno 

čistilno napravo.   

  

V primeru suma emisij snovi v vode je za nadzor in ukrepanje pristojen Inšpektorat za 

okolje in prostor, ki skrbi za izvajanje uradnega nadzora nad spoštovanjem 

okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov.  

 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Marko Fatur, JKP Prodnik d.o.o.  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 67 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Občinska zemljišča so še vedno nedostopna, oz. si jih nekateri prisvajajo, kot da so 

njihova last. Čeprav je bilo že dvakrat postavljeno isto vprašanje in odgovor, da se bo zadeva 

uredila je stanje v Zaborštu na stari Ihanski cesti pri veterinarskem domu nespremenjeno.  

Občinsko zemljišče je še vedno zagrajeno z betonskimi bloki, dostop do hidranta pa je tudi 

onemogočen. Občinska zemljišča so last vseh občanov občine Domžale, pa vendar si nekateri 

– predvsem zaradi neaktivnosti občinske uprave – le to lastijo in uporabljajo za lastne namene.  

 

Vprašanje: 

- Zakaj je še vedno onemogočen dostop do občinskega zemljišča? 

- Zakaj uporabnik ne plačuje nobenega nadomestila za uporabo občinskega zemljišča? 

- Zakaj je še vedno onemogočen dostop do hidranta, ki je tudi na občinskem zemljišču? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Ivan Pšag /LMM/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale ni bila uspešna pri iskanju odgovorne osebe, ki 

je naročila in izvedla postavitev betonske ograje na trasi opuščene ceste proti Ihanu, ki 

je opredeljena kot javno dobro.  

Občina Domžale bo, z namenom zavarovanja javne lastnine, betonsko ograjo v 

najkrajšem možnem času odstranila. Tako bo ponovno omogočen nemoten dostop do 

javne komunalne infrastrukture. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, Oddelek za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 68 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: V Depali vasi so nekateri krajani dobili ponudbo oz. obvestilo o razlastitvi zemljišč. 

Lastniki zemljišč so postavljeni pred dejstvo – prodaj ali pa boš razlaščen. 

 

Vprašanje: 

- Kdaj, kako in kdo je sprejel tak sklep?  

- Ali so bile izčrpane vse druge možnosti za ureditev predvidene ceste? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Ivan Pšag /LMM/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: V naselju Depala vas, na meji z Občino Trzin, leži območje 

komunalno neopremljenih nepozidanih stavbnih zemljišč, t.i. Nova Depala vas.  

Občina je poskušala zagotoviti manjkajočo komunalno infrastrukturo za območje, 

predvsem je problematično zagotavljanje dostopa, na različne načine in iz različnih smeri. 

Na zahodu dostop ni mogoč zaradi občinske meje, na vzhodu dostop ni mogoč zaradi 

strnjene obstoječe poselitve. Del območja se že danes napaja s severa, preko železniške 

proge, vendar dodatne obremenitve obstoječega železniškega prehoda niso dopustne, 

saj je prehod predviden za zaprtje. 

Občina Domžale je s spremembami prostorskega plana v letu 2013, s prekvalifikacijo 

kmetijskih zemljišč, zagotovila cestni koridor za območje Nove Depale vasi z južne strani. 

V letošnjem letu smo lastnike zemljišč znotraj predvidene nove cestne povezave pozvali 

k podpisu kupo-prodajne pogodbe s katero bi, ob plačilu kupnine, lastninska pravica 

prešla na Občino Domžale. Glede na negativen odziv lastnikov bo Občina Domžale 

morala, da zagotovi koridor bodoče javne ceste, sprožiti postopek razlastitve, kot ga 

določa Zakon o urejanju prostora, na Upravni enoti Domžale. 

 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, Oddelek za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 69 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani je imela projekt razstavo območja Kamnik – 

Ljubljana – Domžale. Zanimivo bi bilo to pripeljati sem, da se vidi, kaj študentje predlagajo za 

to območje. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Ivan Pšag /LMM/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Študentje Fakultete za arhitekturo so v študijskem letu 2018/2019 

pripravljali več seminarjev in diplom v širšem severnem zaledju Ljubljane (območje občin 

Trzin, Mengeš, Kamnik in Domžale). Trenutno so projekti razstavljeni v prostorih 

Fakultete, v Občini Domžale pa jo pričakujemo v oktobru. 

 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, Oddelek za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 70 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Na moje svetniško vprašanje pod zaporedno številko 34, ki se je nanašalo na izvajanje 

določb 31. člena Gradbenega zakona ( Ur.l. RS, številka 61/2017 ) je odgovor pripravil Andrej 

Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve. V njem v ničemer ni obrazložil ali odgovoril na 

moje svetniško vprašanje, zakaj predstavniki Občine Domžale ne sodelujejo v postopku 

pridobivanja gradbenih dovoljenj kot mnenjedajalec. Po mojih informacijah sta le dve občini v 

Sloveniji, med njimi naša, ki teh določb zakona ne spoštujeta. 

 

Ker občina ni več stranka v postopku izdajanja gradbenega dovoljenja, je to edina možnost, da 

sodeluje v postopku in na ta način zagotavlja izvrševanje določb prostorskih aktov, ki jih je 

sprejel naš občinski svet oziroma nadzira izvajanje in spoštovanje določb s strani pristojnega 

upravnega organa. Izkušnje drugih občin po Sloveniji so glede tega izredno pozitivne, zato 

predlagam in dajem pobudo županu in direktorju občinske uprave, da vsak iz svojih pristojnosti 

zagotovita, da bo tudi naša občina izvajala določbe zakona, ki se nanašajo na sodelovanje v 

postopku izdaje gradbenega dovoljenja investitorjem iz naše občine. S tem bo zagotovljen 

nadzor nad izvajanjem določb naših prostorskih aktov, hkrati pa bo postopek izdaje upravne 

odločbe tudi krajši. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Branko Heferle /LMŠ/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: 3. odstavek 31. člena Gradbenega zakona se glasi: »Mnenjedajalec 

glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede 

varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v 

okvir obvezne občinske gospodarske javne službe, je občina, na katere območju se 

nahaja nameravana gradnja, razen na območju državnega prostorskega načrta«. 

Občina Domžale pri izdajanju mnenj spoštuje določilo 3. odstavka 31. člena Gradbenega 

zakona (v nadaljevanju: GZ) in ravna popolnoma zakonito. Iz samega branja navedenega 

člena izhaja, da je občina pristojna le za izdajanje mnenj glede skladnosti s prostorskimi 

izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest 

in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske 

javne službe.  

Napako pri zapisu člena Ministrstvo za okolje in prostor že odpravlja, saj je v javno 

obravnavo že podalo spremembe in dopolnitve GZ. Sprememba GZ med drugim 

predvideva tudi naslednjo spremembo 31. člena »V 31. členu se v tretjem odstavku za 

besedo »občine« doda vejica in na koncu stavka doda nov stavek, ki se glasi: »Na 

območju državnega prostorskega načrta je občina mnenjedajalec glede varovalnih pasov 

občinskih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne 

gospodarske javne službe.« 

 



Povsem jasno je tudi izvirna pristojnost pristojnega upravnega organa za gradbene 

zadeve, določena  v 43. členu GZ, ki  v 1. točki 1. odstavka določa, da se gradbeno 

dovoljenje izda, če je gradnja skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta v delu, 

ki se nanaša na graditev objektov, in z določbami o urejanju prostora. Torej lahko 

pristojni upravni organ samostojno odloči, ne da bi dodatno zahteval mnenje občine, 

glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti.  

Sodelovanje Občine Domžale v postopku izdaje mnenj in posledično izdaje gradbenih 

dovoljenj z Upravno enoto Domžale je dobro in ne ovira izdaje gradbenih dovoljenj. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Gregor Rebolj, Oddelek za komunalne zadeve  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 71 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Občina Domžale je lastnik večjega števila  stanovanj v večstanovanjskih objektih. Ena 

izmed nalog oziroma pravic lastnika je, da sodeluje pri upravljanju objekta tudi s tem, da 

sodeluje na zborih lastnikov stanovanj, ko se sprejemajo letni programi rednega ali 

investicijskega vzdrževanja. 

 

Upravniki večstanovanjskih objektov izjavljajo, da imajo večkrat težave pri zagotavljanju 

potrebne večine lastnikov za sprejem sklepov, ki se nanašajo na vzdrževanje tudi zaradi tega, 

ker se predstavniki Občine Domžale, kot lastnika posameznih stanovanj, ne odzivajo na vabila 

in se ne udeležujejo teh sestankov. Zanima me, zakaj je temu tako. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Branko Heferle /LMŠ/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale je lastnica stanovanjskih enot v večstanovanjskih 

stavbah, lociranih na celotnem območju Občine Domžale.  

Občina Domžale na posameznih zborih etažnih lastnikov ne sodeluje direktno, se pa 

ažurno odzove k pristopu oz. podpisu, potrebnem za redna ali nujna vzdrževalna 

investicijska dela na skupnih prostorih in napravah posameznega večstanovanjskega 

objekta, energetskih sanacijah večstanovanjskih stavb (fasade, hidroizolacije, ostrešja,… 

črpanje sredstev Eko sklada) preko upravnika stavbe ali pooblaščenega predstavnika 

etažnih lastnikov. 

Za posamezna manjša dela ali dela, ki niso nujna, Občina Domžale v takih primerih izda 

soglasje, ko je zbranih več kot 50 % soglasij etažnih lastnikov. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Marko Juvan, Oddelek za premoženjske zadeve  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 72 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Odlok o občinskih cestah v 43. členu, v prvem odstavku določa, da prometno 

signalizacijo in opremo na občinskih cestah s sklepom določi pristojen občinski upravni organ, 

postavi pa jo koncesionar. 

 

Glede na to, da je v mnogo primerih prometna signalizacija na lokalnih cestah postavljena 

neustrezno, tako po mikrolokaciji kakor tudi po njenem pomenu, postavljam vprašanja, kakor 

sledi.  

 

Kakšen je postopek do izdaje ustreznega sklepa občinskega upravnega organa? 

Kdo lahko da pobudo za postavitev prometne signalizacije? 

Kdo to pobudo obravnava? 

Ali se opravi prometno-tehnična preverba potrebnosti in ustreznosti postavitve prometnega 

znaka? 

Kdo določa mikrolokacijo postavitve prometnega znaka? 

Kako je s postavitvijo prometne signalizacije znotraj območja varovalnega pasu lokalne ceste, 

ki je v zasebni lasti? 

Kako ravna organ, če lastnik zemljišča ne da soglasja za postavitev prometnega znaka na 

njegovem zemljišču? 

Ali in kako se izvaja nadzor nad stanjem prometne signalizacije na lokalnih cestah? 

Ali in na kakšen način je zagotovljena javnost dela pristojnega občinskega upravnega organa 

v postopku izdaje sklepa? 

Ali pristojni občinski upravni organ morda vodi evidenco pripomb udeležencev v prometu in 

drugih oseb, ki opozarjajo na posamezne probleme, ki se nanašajo na postavitev prometne 

signalizacije in opremo občinskih cest? 

Ali občinski upravni organ vodi »proaktivno politiko« v zvezi s postavitvijo prometne 

signalizacije in opreme in kako, ali le reagira na predloge in pobude v tej zvezi? 

Ali pristojni občinski upravni organ pred izdajo sklepa o postavitvi prometne signalizacije 

pridobi mnenje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale? 

Koliko in katere pobude za postavitev prometne signalizacije je SPV v občini Domžale podal 

pristojnemu upravnemu organu in ali so bile te realizirane? 

Ali so bili v naši občini izdelani elaborati o postavitvi potrebne prometne signalizacije? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Branko Heferle /LMŠ/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Na vaša vprašanja vam podajamo naslednje odgovore: 

Občina Domžale je upravljavec javnih občinskih cest in javnih parkirišč na območju 

Občine Domžale, na katerih mora v skladu z Zakonom o cestah (ZCes-1) in Pravilnikom 

o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah zagotavljati prometno ureditev, s 

katero se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa. Prometna 

signalizacija in prometna oprema na cestah morata biti postavljeni tako, da ju udeleženci 



cestnega prometa pravočasno opazijo in dojamejo njun pomen ter da na podlagi tega 

lahko ravnajo v skladu s pomenom in zahtevami, ki jih določata. 

O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih 

cestah odloča upravljavec občinskih cest - pristojen občinski upravni organ (Oddelek za 

komunalne zadeve Občine Domžale) na osnovi ugotovitev pregledniške službe s strani 

koncesionarja za vzdrževanje občinskih cest, pobud posameznikov, udeležencev v 

prometu, javnih ustanov in društev, krajevnih skupnosti, policijske uprave in drugih. 

Pobude so zavedene v občinskem programu za evidentiranje pošte (EPP) ter obravnave 

s strani pristojnega upravnega občinskega organa. Posamezne pobude in predloge 

obravnava tudi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  

Pristojni občinski upravni organ se do pobud in predlogov opredeli, opravi prometno-

tehnično preverbo potrebnosti in ustreznosti ter določi mikrolokacije postavitve 

prometne signalizacije. Prometno signalizacijo nato postavi koncesionar za vzdrževanje 

občinskih cest. 

V skladu s 1. odstavkom 19. člena Zakona o cestah (ZCes-1) morajo lastniki zemljišč ob 

javni dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti: 

- dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja; 

- gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa; 

- postavitev prometne signalizacije in prometne opreme; 

- izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in 

prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi 

škodljivimi vplivi; 

- odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če 

navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega 

sveta; 

- izvedbo ukrepov za vzpostavitev prevoznosti ceste oziroma odpravo neposredno 

grozeče nevarnosti. 

Elaborat prometne ureditve je sestavni del posamičnega konkretnega upravnega akta pri 

zahtevnejših prometnih ureditvah (100. člen ZCes-1). 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Gregor Rebolj, Oddelek za komunalne zadeve  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 73 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Ker skoraj nobeno društvo v občini Domžale, ki se javlja na razpise občine za 

sofinanciranje svoje dejavnosti ni zadovoljen s kriteriji, časom odločanja  oz. višino sredstev , ki 

jih dodeli občinska uprava, predlagam, da se izločijo vsi občinski predpisi, ki določajo kriterije 

za dodelitev. Ti naj se s predlogi sprememb občinskih uradnikov izročijo občinskim komisijam, 

da jih ponovno pregledajo, popravijo oz. modificirajo in po potrebi predlagajo sprejem novega 

oz. popravek člena občinskega predpisa. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Bojan Arh /Stranka Alenke Bratušek/ 

POSREDOVANO NA: 5. seji dne, 20. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Nismo zaznali večjih težav zvezi z merili za vrednotenje in 

razdelitev proračunskih sredstev za namene javnih razpisov. Čas odločanja je žal vezan 

na čas objave, čas dopolnitve nepopolnih vlog in na čas sprejemanja proračunov. Se pa 

zavedamo omejitev obsega sredstev, ki so na razpolago za posamezne vrste programov, 

kar pa je vezano na proračun. 

 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Kristina Slapar, Oddelek za družbene dejavnosti 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 74 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Ali Občina Domžale vodi statističen podatek o prihodu turistov v naš kraj? Kaj bo 

občina naredila, da se privabi še več turistov? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Kristina Hafner /SD/ 

POSREDOVANO NA: mail dne, 21. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA:  

1. Točnega podatka o dnevnih obiskovalcih v občini Domžale nimamo, saj jih ne 

beležimo. Ocenjujemo, da se je v zadnjih letih močno povečal obisk Zelene osi ob 

Kamniški Bistrici in številnih zelenih površin ter športnih parkov v našem kraju. Prav tako 

je moč v vsakem letnem času srečati na urejenih kolesarskih poteh mnoge kolesarske 

navdušence. Tudi pred kratkim obnovljeno, skoraj 110 km dolgo Domžalsko pot 

spominov je uspešno prehodilo že veliko pohodnikov iz Slovenije in sosednjih držav.  

Povečuje se tudi obisk Slamnikarskega muzeja, ki si ga je v letu 2018 ogledalo 5091 

obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Povečan obisk beležijo tudi v Železni jami in 

Jamarskem muzeju na Gorjuši. 

Dobro obiskane so številne tradicionalne in nove prireditve, ki jih organizira Služba za 

turizem oz. pomaga pri soorganizaciji (Pustovanje na Viru in otroško pustovanje, 

Slamnikarski sejem, Hroščkov festival, Poletni kulturni festival Studenec, prireditve in 

koncerti v sklopu Čarobnega decembra…) 

Prenočitvene kapacitete so večino leta polne, večjim se pridružujejo manjši sobodajalci. 

Trenutno je v občini v 12 nastanitvenih obratih 260 ležišč. 

V letu 2018 smo zabeležili 24 565 gostov in 41 148 nočitev, v prvih petih mesecih 

letošnjega leta pa 11 389 gostov in 16 600 nočitev. 

 

2. Služba za turizem Občine Domžale, ki je bila ustanovljena predvsem z namenom 

izboljšati ponudbo za kvalitetno preživljanje prostega časa naših občanov, je pričela s 

svojim delovanjem v maju 2017. V prvih dveh letih smo uspešno organizirali številne 

dogodke, prireditve in proslave. Dobro sodelujemo z domačimi društvi, jim pomagamo 

pri promociji njihove dejavnosti in aktivno sodelujemo pri organizaciji prireditev. 

Zaživela je nova spletna stran »Visit Domžale«, kjer obiskovalci lahko najdejo ideje za 

izlete, prenočitvene kapacitete, gostinsko ponudbo, koledar dogodkov in še mnogo 

zanimivih vsebin. Stran bo v letošnjem letu prevedena tudi v angleški jezik. Izdali smo 

novo turistično brošuro »Domžale, prostor zadovoljnih ljudi«, ki  vsebuje vse pomembne 

informacije o Domžalah in okolici, v slovenskem in angleškem jeziku, vodnik po novi 

Domžalski čebelarski poti, karto Domžalske poti spominov, karto kolesarskih poti, Karto 

Domžal, oblikovali in izdali  že 5. serijo razglednic, ki jih naši občani z veseljem pošiljajo 

znancem po Sloveniji in tujini…  

V lanskem letu smo skupaj s Slamnikarskim muzejem in Klubom profesionalnih 

turističnih vodnikov izobrazili lokalne turistične vodiče. 

Redno se udeležujemo turističnih sejmov in borz, smo člani RDO -  Turizem Ljubljana in 

se predstavljamo tudi na njihovi spletni strani. 



Zgledno sodelujemo tudi s sosednjimi občinami, s katerimi pripravljamo kar nekaj 

novosti na področju turistične ponudbe. 

En večjih projektov, ki ga pripravljamo v letošnjem letu, je ureditev nove tematske 

pravljične poti, ki bo v Domžale privabila predvsem družine in šolske skupine. 

Z opisanimi aktivnostmi bomo nadaljevali in jih v prihodnje še nadgradili. 

 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Mira Bečan, Služba za turizem  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 75 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: V imenu vaščanov Pšate, dajem pobudo za ureditev varne poti tam, kjer še ni (gre za 

ulico na koncu vasi Pšata, cesta pelje proti občini Dol pri Ljubljani) oziroma naj se zagotovi 

šolski prevoz otrokom. S strani sveta staršev je bila poslana prošnja, vendar neuslišana. Letos 

septembra bo prvič šolski prag prestopilo kar nekaj učencev, nekaj jih že obiskuje, nekaj jih še 

bo. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Kristina Hafner /SD/ 

POSREDOVANO NA: mail dne, 21. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Za ureditev ceste Selo pri Ihanu – Pšata od mosta preko Kamniške 

Bistrice do križišča z lokalno cesto Ihan – Dol pri Ljubljani je izdelana projektna 

dokumentacije, v kateri je predvidena gradnja kanalizacije in rekonstrukcija omenjenega 

odseka. Dela se bodo pričela v mesecu septembru 2019 in bodo končana predvidoma v 

mesecu decembru 2019. Navedena dela se vodijo na Oddelku za investicije Občine 

Domžale. 

Do prevoza so upravičeni otroci prvega razreda. Prevoz mora organizirati šola.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Vlado Jerant, Oddelek za komunalne zadeve  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 76 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Iz urbanističnega načrta je razvidno, da naj bi Občina Domžale uredila cestno 

problematiko skozi staro vaško jedro Dragomlja. Zaradi utesnjenosti objektov ste zapisali, da 

boste uredili prometni režim, kdaj boste to storili? 

Zaskrbljujoče dejstvo je, da skozi ozko naselje vozita dva avtobusa LPP in KAM BUS. Morda bi 

bilo dobro, da se skomunicira z državnimi institucijami za prestavitev avtobusov na državno 

cesto in ob enem poskrbi za varnost udeležencev (pešcev, kolesarjev, ob tem mislim predvsem 

šolarjev), lokalna cesta nima pločnika in predvidevam, da ga niti ne morate zagotoviti, lahko pa 

pomagate vsaj s tem, da se uredi varnost poti. 

V urbanističnem načrtu omenjate tudi ukinitev avtobusnega postajališča v Dragomlju, katerega 

leta se bo ukinilo, če se sploh bo in kaj bodo rekli prebivalci? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Kristina Hafner /SD/ 

POSREDOVANO NA: mail dne, 21. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Strateški del Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale 

vsebuje usmeritve za razvoj naselja Dragomelj, ki je poleg Preloga-Ihana, Rove, Krtine, 

Doba in širšega območja strnjene poselitve ob Štude do Radomelj naselje z izdelanim 

urbanističnim načrtom. 

Usmeritve za razvoj naselja Dragomelj vsebujejo cilje prostorskega razvoja, ki bodo 

pripeljali do željene urbanistične podobe naselja, z urejenim starim vaškim jedrom, 

oskrbnim centrom, prometnim režimom ter zelenim sistemom. 

Pomemben del ureditve prometnega sistema v naselju Dragomelj je dograditev 

manjkajoče infrastrukture ob regionalni cesti in zagotovitev prečnih (peš)povezav med 

staro vaško cesto in regionalko.  

Cilje razvoja naselja Dragomelj, enako velja za vsa naselja z urbanističnim načrtom v 

Občini Domžale, bomo uresničili s pripravo kvalitetnih strokovnih rešitev, katerih 

izvedba pa bo svoje mesto morala dobiti v proračunu Občine Domžale in načrtu razvojnih 

programov. 

 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, Oddelek za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 77 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Dajem pobudo, da se uredi pokopališče za male hišne ljubljenčke. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Kristina Hafner /SD/ 

POSREDOVANO NA: mail dne, 21. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Zahvaljujemo se vam za vašo pobudo. V Občini Domžale ureditev 

pokopališča za male hišne ljubljenčke v bližnji prihodnosti ni načrtovano. Vašo pobudo 

bomo preučili.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Gregor Rebolj, Oddelek za komunalne zadeve  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 78 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Na moje svetniško vprašanje številka 52 nisem dobil popoln odgovor. Zato ponovno 

sprašujem. 

Ali se plačuje taksa za postavljene reklamne panoje in kako se obračuna? 

Ali so evidentirani vsi reklamni panoji in koliko jih je v naši občini? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /LMM/ 

POSREDOVANO NA: mail dne, 24. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: V kolikor so reklamni panoji postavljeni na zemljišču v lasti ali 

upravljanju Občine Domžale se za njihovo postavitev zaračuna taksa, v skladu z Odlokom 

o komunalnih taksah. Reklamni panoji v Občini Domžale niso evidentirani in njihovo 

število ni znano. 

 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, Oddelek za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 79 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Na vprašanje številka 53 nisem dobil odgovora!   

Koliko podžupanov imamo v Občini in za katera področja so zadolženi oziroma kakšna 

pooblastila so jim zaupana? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /LMM/ 

POSREDOVANO NA: mail dne, 24. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Župan Občine Domžale je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 

14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18; v nadaljevanju: ZLS) imenoval tri 

podžupane. 

Mag. Renata Kosec je bila za podžupanjo imenovana s sklepom št. 12300-1/2004, 

objavljenem v Uradnem vestniku Občine Domžale, št. 16/2018 in na podlagi 34.a člena 

ZLS v soglasju z županom opravlja funkcijo poklicno. Podžupanja pomaga županu pri 

njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan 

pooblasti. Konkretne naloge, ki jih podžupanja opravlja, odredi župan v skladu z 

dogovorom. 

Mag. Tomaž Deželak je bil za podžupana imenovan s sklepom št. 0325-1/2019, 

objavljenem v Uradnem vestniku Občine Domžale, št. 06/2019 in na podlagi 34.a člena 

ZLS opravlja funkcijo nepoklicno. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter 

opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. 

Konkretne naloge, ki jih podžupan opravlja, odredi župan v skladu z dogovorom. 

Marjan Ravnikar je bil za podžupana imenovan s sklepom št. 0325-2/2019, objavljenem 

v Uradnem vestniku Občine Domžale, št. 06/2019 in na podlagi 34.a člena ZLS opravlja 

funkcijo nepoklicno. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 

posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Konkretne 

naloge, ki jih podžupan opravlja, odredi župan v skladu z dogovorom. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Darko Milenković, Urad župana, Služba za odnose z javnostmi  

 

 



 



 

 



  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 80 

VRSTA:  Pobuda 

VSEBINA: Vsak dan se soočamo z prometnimi zastoji in promet je postal resna grožnja okolju 

in naši kakovosti življenja. Trajnostna mobilnost je tista, ki je okoljsko sprejemljiva in vključuje 

tudi e-kolesa. Ta so trenutno še zelo draga. Kaj če si jih ne moremo privoščiti? Strošek nakupa 

lahko zmanjšamo z subvencijo Eko sklada za nakup električnih vozil. Kako pa je z subvencijo v 

Domžalah? 

 

Dajem pobudo, da se občina Domžale prijavi na razpis Eko sklada in pridobi sredstva za 

subvencijo e-koles in e-motorjev po vzoru  ostalih občin, Kamnik,… 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /LMM/ 

POSREDOVANO NA: mail dne, 24. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Eko sklad dodeljuje ugodna posojila in subvencije tako pravnim 

kot fizičnim osebam. Subvencij za e-kolesa in e-motorje Eko sklad ne dodeljuje.   

Na občini Kamnik smo pridobili informacijo, da je občina iz proračunskih sredstev na 

podlagi sprejetega pravilnika subvencionirala do 25% cene električnega kolesa s pedali, 

vendar največ 300 EUR. V kolikor bi se za ta ukrep odločili tudi v občini Domžale, bi župan 

moral sprejeti ustrezen pravilnik, ter nato v proračunu zagotoviti finančna sredstva.  

ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, Oddelek za finance in 

gospodarstvo 

 

 

 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 81 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Name se je obrnila občanka s Kamniške ceste 43 v Preserjah pri Radomljah, ki ima 

problem zaradi spremembe kategorizacije na zemljišču parcele št. 648/5 k.o. Homec. Občina 

Domžale je zasebno cesto - dovoz do hiše brez vednosti lastnikov prekategorizirala v javno 

cesto. Lastniki so zahtevali kategorizacije JP 572043 že decembra lani. Dobili so zagotovilo, da 

bodo v začetku leta 2019 dobili predlog za ukinitev kategorizacije in mnenje Direkcije RS za 

ceste. Tega do sedaj še niso dobili. Zanima me, kaj se dogaja s to zadevo in ali lahko lastniki 

parcel pričakujejo rešitev v kratkem. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Tadeja Šuštar /NSi/ 

POSREDOVANO NA: mail dne, 23. 6. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Občinska uprava je pripravila predlog spremembe Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest v občini Domžale. Predlog sprememb je bil sprejet na 

občinskem svetu v prvi obravnavi. V predlogu sprememb odloka je tudi ukinitev javne 

poti JP 572043.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Vlado Jerant, Oddelek za komunalne zadeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 82 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: V volilni kampanji je bivši – sedanji župan obljubljal dnevni center za starejše. 

V predlogih proračunov za 2019, 2020 in 2021 sredstev ni predvidenih.  

 

Vprašanje: 

- Zakaj se je to opustilo in se na tem področju nič ne načrtuje? 

- Kdaj bo urejen obljubljeni dnevni center? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Ivan Pšag /LMM/ 

POSREDOVANO NA: mail dne, 3. 7. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Z aktivnostmi za ureditev potreb starejših občanov smo pričeli že 

v letu 2018 (trenutno stanje oskrbe v občini, njena razvitost, dejanske potrebe, ipd.), saj 

smo imeli zagotovljena sredstva na proračunski postavki Dnevni center za varstvo 

starejših občank in občanov. Trenutno poteka anketiranje občank in občanov in na 

podlagi pridobljenih rezultatov bomo osnovali predloge ter konkretne ukrepe za 

ureditev tega področja v prihodnje. Rezultate analize bomo predstavili javnosti konec 

leta 2019.  

ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Renata Kosec, podžupanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 83 

VRSTA:  Vprašanje 

VSEBINA: Znano je, da je sedanji zdravstveni dom premajhen in ne ustreza več potrebam. 

V predlogu proračuna za leto 2020 in 2021 ni nikjer predvidenih sredstev za obnovo, razširitev 

oz. izgradnjo novega zdravstvenega doma v Domžalah. 

 

Vprašanje: 

 Zakaj se je ta problematika pozabila in ni planiranih nobenih sredstev? 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Ivan Pšag /LMM/ 

POSREDOVANO NA: mail dne, 3. 7. 2019 

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 

VSEBINA ODGOVORA: Investicija v obnovo in razširitev Zdravstvenega doma Domžale 

bo vključena v predlog proračuna občine Domžale za leti 2020 in 2021 – prva obravnava. 

 

ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, Oddelek za finance in 

gospodarstvo 

 

 


