
OBCINA DOMZALE
Obcinski svet

Stevilka: 0070-1/17
Datum: 16.03.2017

ZAPISNIK

19. seje ObCinskega sveta ObCine Domzale, ki je bila v cetrtek, 16. marca 2017, ob 16.00 uri v
sejni dvorani Obcine Domzale.

Sejo obCinskega sveta je vodil svetnik mag. Lovro Loncar, pri delu mu je pomagal Gregor
Mohar, strokovni sodelavec v Uradu zupana.

NAVZOCI: 29 clanov obcinskeqa sveta - lista navzocnosti je sestavni del izvirnika
zapisnika.

ODSOTNA: Janez Svoljsak /DeSUS/ in Marija Pukl /DeSUS/

Na seji so bili navzoCi se:

Edvard JESELNIK, direktor obcinske uprave
Jure KOSUTNIK, vodja Oddelka za urejanje prostora
mag. Marjeta PODPESKAR OMAHEN, vodja Oddelka za finance in gospodarstvo
Kristina SLAPAR, vodja Oddelka za druzbene dejavnosti
Jana GOROPECNIK, svetovalka v Sluzbi za stike z javnostmi
Marjana GUNA, protokolarna usluzbenka
Spela TRSKAN, urednica glasila Siamnik
Miha ULCAR, Domzalec.si

Po preverjanju navzocnosti je predsedujoci seji mag. Lovro Loncar porocal 0 udelezbi
svetnikov na 19. seji dne 16. 03. 2017 in ugotovil, da je ob zacetku seje od 31 danov
obcinskeqa sveta navzocih 29 danov,

Ciani obcinskeqa sveta so hkrati z vabilom na sejo prejeli zapisnik 18. seje obcinskeqa sveta z
dne 16. 02. 2017.

Ciani obCinskega sveta so po ugotovljeni navzocnosti z 29 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI
sprejeli naslednji SKLEP:

Obcinski svet Obcine Domzale sprejme zapisnik 18. seje obcinskeqa sveta z dne 16. 02.
2017.

PredsedujoCi seji mag. Lovro Loncar je vprasal dane obcinskeqa sveta, ce imajo kaksne
predloge za umik, razsiritev oziroma spremembo vrstnega reda predlaganega dnevnega reda.
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Zupan je predlagal razsiritev dnevnega reda s tocko »Obvezna razlaga 34. elena Odloka 0

prostorskih ureditvenih pogojih za obmoqe obdne Domzale-Uf'B 2 v delu, ki se nanasa na
posebne dolocbe za ureditveno obrnoqe V7/6 Helios, rnorfolosko celoto Pi4«.

Ciani obcinskeqa sveta so glasovali 0 uvrstitvi nove tocke na dnevni red, pod tocko 3.
Ostale tocke se prestevilcijo,
28 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI

Drugih spreminjevalnih predlogov ni bilo, zato je predsedujoci sej mag. Lovro Loncar
predlagal v sprejem dopolnjen dnevni red.

Ciani obcinskeqa sveta so po ugotovljeni navzocnosti z 29 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI
sprejeli naslednji

DNEVNI RED

1. Volitve in imenovanja - gradivo poslano tri dni pred sejo
- Imenovanje novega predstavnika ObCine Domzale v Razvojni svet Ljubljanske

urbane regije
2. Obravnava in sprejem Sklepa 0 podelitvi priznanj ObCine Domzale v letu 2017
3. Obravnava in sprejem obvezne razlage 34. dena Odloka 0 prostorskih ureditvenih

pogojih za obrnoqe obcine Domzale-Uf'B 2 v delu, ki se nanasa na posebne dolocbe
za ureditveno obmoqe V7/6 Helios, morfolosko celoto Pi4

4. Obravnava in sprejem Pravilnika 0 sofinanciranju cebelarske dejavnosti v obCini
Domzale - skrajsani postopek

5. Obravnava in sprejem Sklepa 0 ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v obcini Domzale - hitri postopek

6. Obravnava in sprejem Odloka 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 ustanovitvi
javnega vzqojno-izobrazevalneqa zavoda Osnovne sole Dornzale - skrajsani postopek

7. Obravnava in sprejem Sklepa 0 dopolnitvi Ski epa 0 dolocitvi statusa grajenega javnega
dobra v lasti Obcine Domzale

8. Obravnava in sprejem ukinitve statusa javnega dobra
9. Vprasanja, pobude in predlogi

K tocki 1/ VOLlTVE IN IMENOVANJA

Imenovanje novega predstavnika Obcine Domzale v Razvojni svet Ljubljanske
urbane regije

Gradivo k tocki so dani obCinskega sveta prejeli tri dni pred sejo.

Gradivo je pred sejo obcinskeqa sveta obravnavala Komisija za mandatna vprasanja volitve in

imenovanja.

Brez razprave in po ugotovljeni navzocnosti sta bila v skupnem glasovanju z 28 glasovi ZA in
o glasovi PROTI sprejeta naslednja SKLEPA:
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1. Obcinski svet Obcine Domzale ugotovi, da Andreji POGACNIK JARC, Presernova
cesta 43, 1230 Domzale, preneha clanstvo v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane
regije.

2. Obcinski svet Obcine Domzale za novo predstavnico Obcine Domzale v Razvojni svet
Ljubljanske urbane regije predlaga Renato KOSEC, Ulica Matije Tomca 2, 1230
Domzale, do izteka mandata Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije.

K tocki 2/ OBRAVNAVA IN SPREJEMSKLEPA0 PODELlTVI PRlZNANJ OBCINE DOMZALE
V LETU2017

Gradivo k tocki so Ciani obCinskega sveta prejeli tri dni pred sejo.

Gradivo je pred sejo obcinskeqa sveta obravnaval Odbor za proslave.

Brez razprave in po ugotovljeni navzocnosti so bili v skupnem glasovanju z 29 glasovi ZA in 0
glasovi PROTl sprejeti naslednji SKLEPI:

1. Obcina Domzale podeli ZLATO PLAKETO PAVLETU PEVCUza dolgoletno prizadevno
dele na podroqu kulture.

2. Obclna Domzale podeli SREBRNO PLAKETO BRANKI BECAJ za predano igranje v
simfonicnem orkestru.

3. Obcina Domzale podeli SREBRNO PLAKETO BOGDANU SMONU za predano igranje
v slmfonlcnem orkestru in godbi.

4. Obclna Domzale podeli BRONASTO PLAKETO DRUSTVU UPOKOJENCEV DOMZALE
ob 70-letnici za uspesno dele na podrofju skrbi za starejse.

5. Obcina Domzale podeli BRONASTO PLAKETO LOVSKI DRUZINI DOMZALE ob 70-
letnici za prizadevno skrb za divjad in okolje.

6. Obcina Domzale podeli BRONASTO PLAKETO SD SLOVENIJA RUTI ob 40-letnici in
35. letnici sodelovanja drustva z Obcino Domzale.

7. Obcina Domzale podeli NAGRADO OBCINE DOMZALE KLEMENU BOJANCU za
sportne uspehe v triatlonu.

8. ObCina Dcmzale podeli NAGRADO OBCINE DOMZALE DRUZINI KOZJEK za
vsestransko glasbeno ustvarjalnost.

9. Obclna Domzale podeli NAGRADO OBCINE DOMZALE MIHI ULCARJU za prizadevno
dele na podrocju informiranja in promocije.

10.0bCina Domfale podeli NAGRADO OBCINE DOMZALE NEVENKI UNK-HRlBOVSEK za
ustvarjalnost in prispevek k delu Folklornega drustva Groblje, Dornzale.
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11. Obclna Dornzale podeli NAGRADO OBCINE DOMZAlE ZUPNIJSKI KARITAS IHAN za
opravljeno humanitarno delo.

K tocki 3/ OBRAVNAVA IN SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 34. ClENA ODlOKA 0
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOCJE OBCINE DOMZAlE-UPB 2 V
DElU, KI SE NANASA NA POSEBNE DOlOCBE ZA UREDITVENO OBMOCJE V7/6 HEllOS,
MORFOlOSKO CElOTO PI4

Gradivo k tocki so dani obcinskeqa sveta prejeli na seji.

Uvodno obrazlozitev je podal Jure Kosutnik (vodja Oddelka za urejanje prostora).

Brez razprave in po uqotovljeni navzocnosti je bil sprejet naslednji SKlEP:

Obeinski svet Obeine Domzale sprejme obvezno razlago 34. elena Odloka 0 prostorskih
ureditvenih pogojih v delu, ki se nanasa na ureditveno obmocje V7/6 Helios, za
morfolosko celoto Pi4.
27 glasov ZA, 0 glasov PROTI

K tocki 4/ OBRAVNAVA IN SPREJEM PRAVllNIKA 0 SOFINANCIRANJU CEBELARSKE
DEJAVNOSTI V OBCINI DOMZAlE - skrajsani postopek

Gradivo k tocki so dani obcinskeqa sveta prejeli z vabilom na sejo.

Uvodno obrazlozitev je podala mag. Marjeta Podpeskar Omahen (vodja Oddelka za finance in
gospodarstvo).

Gradivo sta pred sejo obcinskeqa sveta obravnavala Odbor za gospodarstvo in Statutarno-
pravna komisija. Peregrin Stegnar (predsednik Odbora za gospodarstvo) je obrazlozil
zakljucke odbora.

Brez razprave in po uqotovljeni navzocnosti je bil sprejet naslednji SKlEP:

Obcinskl svet Obcine Domzale sprejme Pravilnik 0 sofinanciranju eebelarske dejavnosti
v obcinl Domzale.
28 glasov ZA, 0 glasov PROTI

K tocki 5/ OBRAVNAVA IN SPREJEM SKlEPA 0 USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN
VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBCINI DOMZAlE - hitri postopek

Gradivo k tocki so dani obcinskeqa sveta prejeli z vabilom na sejo.

Uvodno obrazlozitev je podal Edvard Jeselnik (direktor obCinske uprave).

Gradivo je pred sejo obcinskeqa sveta obravnavala Statutarno pravna komisija.
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Brez razprave in po ugotovljeni navzocnosti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Obclnskl svet Obcine Domzale sprejme Sklep 0 ustanovitvi Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu v obclnl Domfale.
29 glasov ZA, 0 glasov PROTI

K tocki 6/ OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA 0 USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAZEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNE SOLEDOMZALE - skrajsanl postopek

Gradivo k tocki so ciani obcinskeqa sveta prejeli z vabilom na sejo.

Gradivo sta pred sejo obcinskeqa sveta obravnavala Odbor za druzbene dejavnosti In

Statutarno pravna komisija.

Brez razprave in po ugotovljeni navzocnosti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Obcinski svet Obclne Domzale sprejme Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0

ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Domzale.
28 glasov ZA, 0 glasov PROTI

K tocki 7/ OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA 0 DOPOLNITVI SKLEPA 0 DOLOCITVI
STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA V LASTI OBCINE DOMZALE

Gradivo k tocki so ciani obcinskeqa sveta prejeli z vabilom na sejo.

Gradivo sta pred sejo obCinskega sveta obravnavala Odbor za druzbene dejavnosti In
Statutarno pravna kornisija.

Brez razprave in po ugotovljeni navzocnosti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Obcinski svet Obclne Domzale sprejme Sklep 0 dopolnitvi Sklepa 0 dolocitvi statusa
grajenega javnega dobra v lasti Obcine Dornzale.
29 glasov ZA, 0 glasov PROTI

K tocki 8/ OBRAVNAVA IN SPREJEMUKINITVE STATUSA JAVNEGA DOBRA

Gradivo k tocki so dani obcinskeqa sveta prejeli z vabilom na sejo.

Gradivo je pred sejo obCinskega sveta obravnaval Odbor za prostor.

Brez razprave in po ugotovljeni navzocnosti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Ukine se status javnega dobra pri zemljiscih:
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parc.st. katastrska obcina 10 znak
4514/7 Domzale 19594514/7
4514/8 Domzale 19594514/8
4514/11 Domzale 1959 4514/11
1048/3 Krtina 19451048/3
692 Krtina 1945692

1181/6 Radomlje 19361181/6
1181/8 Radomlje 19361181/8
1181/9 Radomlje 19361181/9
1181/10 Radomlje 1936 1181/10
5155 Domzale 19595155
5445/5 Domzale 19595445/5

29 glasov ZA, 0 glasov PROT!

K tocki 9/ VPRASANJA, POBUOE IN PREOLOGI

ZAPOREONA STEVILKA: 294

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Na Statutarno pravni komisiji smo se pregledali vso poslovnisko tematiko in bomo
skupaj 5 strokovnimi sluzbami pripravili cistopis. Dajem pobudo, da en ted en pred naslednjo
sejo Statutarno pravne komisije opravimo razpravo na kolegiju zupana, preden bo sel
predlog na obcinski svet.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Matej Orazem /Lista Reza/

POSREDOVANO NA: 19. seji dne, 16.03.2017

PRIPRAVLJALECODGOVORA: Zupan

ZAPOREONA STEVILKA: 295

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Prosim, da nam zupan predstavi, ce je kaj novega v zvezi z RCERO, ker je zelo
pomembno za nase (lane in volivce. Predlagam, da bi nam 0 tem vsakic porocal,

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):mag. Tornaz Dezelak /SDS/

POSREDOVANO NA: 19. seji dne, 16.03.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA OOGOVORA: V okviru regije se vsak mesee sestanemo z zupani, vsak mesee
obravnavamo tudi tocko RCERO. Na marcevski seji, ki smo jo imeli v Trzinu, smo
ugotovili, da ni nic novega od prejsnjeqa leta. Vsi cakamo zakljucno porocllo izvajalca -
Snage. Lahko recem, da pricakujemo z nestrpnostjo in bojaznijo. V seznamih, ki so nam
jih dali, kdo bo vozil v Ljubljano, smo izvedeli, da so dolocene obcine, ki bi morale
voziti v Ljubljano, vozijo odpadke drugam. Cakamo na naslednjo sejo sveta RCERO, ki
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bo takoj, ko bo zakljucni racun javno objavljen. Ko bo jasno v zvezi z RCERO, borno
seveda seznanili obcinski svet. Verno, da je cena za vse pristopnice do leta 2018 taka
kot je, da je enaka za Ljubljano in vse ostale. Kaj bo v prihodnosti, borno videli iz
porocila,

ODGOVORIL NA SEJI:Toni Dragar, zupan

ZAPOREDNA STEVILKA: 296

VRSTA: vprasanje

VSEBINA: Sprasujern, kdo je zadovoljen z odgovori na moje vprasanje 5 prejsnje seje v zvezi 5

cenami odvoza komunalnih odpadkov. Prosil sem za konkreten odgovor, zakaj se zdi obcinski
upravi in Prodniku upravicena tako visoka cena v nasi obcini. Od petih vprasanj so odgovorili
na eno vprasanje. Prosim za te odgovore.

VPRASANJE POSREDOVAL(A):Robert Pecnik /SMC/

POSREDOVANO NA: 19. seji dne, 16.03.2017

PRIPRAVUALEC ODGOVORA: Zupan

ZAPOREDNA STEVILKA: 297

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Sprasujern, kje je odgovor na najmanj dve vprasanji na to temo, ki sta bili ze
postavljeni za ureditev zavijanja v leva na drzavni cesti skozi Depalo vas pri izvozu blizu
Jurcka. Tam je narnrec dovoljena hitrost 90 km/h in je velika tezava in nevarnost zavijanje v
levo, ce gremo v smeri Trzina. Ta vprasanja so bila podana pred casom in odgovor ObCine je
bil, da bode poslali na DDC. Vendar mi odgovor ni poznan.

VPRASANJE POSREDOVAL(A):Peregrin Stegnar /NSij

POSREDOVANO NA: 19. seji dne, 16.03.2017

PRIPRAVUALEC ODGOVORA: Zupan

ZAPOREDNA STEVILKA: 298

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Pobudo dajem za novo krozisce, ki verjetno ni prva, pri bencinski crpalki Petrol
nasproti bivseqa AS Dornzale. Kot nam je pozna no, se je tam zelo tezko varno vkljuciti v
promet. Zavedam se, da je to krizisce na drzavni cesti in istocasno glavno vpadno krizisce za
prihod v Dornzale iz trzinske smeri, zato je zelo pomembno in potrebno, da obcina hitro in
uspesno uskladi zacetek urejanja tega krozisca z DDC v najkrajsern casu. Povrhu vsega pa je
tu, vsaj na prvi pogled, se dovolj prostora.

VPRASANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSij

POSREDOVANO NA: 19. seji dne, 16.03.2017
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PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

ZAPOREDNA STEVILKA: 299

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Predlagali smo, da gre na dnevni red seje marca prvo branje OPN. Prosim, da se
razlozi, zakaj ni tocke na dnevnem redu in kdaj boo

VPRASANJE POSREDOVAL(A):Damjana korosec /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/

POSREDOVANO NA: 19. seji dne, 16.03.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

ZAPOREDNA STEVILKA: 300

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Krajane naselja Skrjancevo moti hrup, ki prihaja iz podjetja Kolicevo Karton na
severni strani. Hrup je prisoten 24 ur vse dni v letu in rnotec predvsem v nocnih urah. Obrnili
so se tudi na vodstvo podjetja, vendar niso nasli skupnega dogovora. Zato krajani sprasujejo,
ce je rnoqoce zrnanjsati hrup vsaj v nocnih urah ter kaksne so omejitve glede jakosti hrupa v
nasi obcini?

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Metod Marcun /Lista za Dornzale/

POSREDOVANO NA: 19. seji dne, 16.03.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

ZAPOREDNA STEVILKA: 301

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Ze pred casorn je Obcina Dornzale obvestila krajane krajevne skupnosti Radomlje 0

nameravani prestavitvi bazne postaje mobilne telefoni]e v Radomljah. Tako bi nasim
obcankarn in obcanorn ornoqocili kvalitetnejse bivanje na omejenem obmoqu. Sprasujern,
kdaj je predviden datum premika postaje mobilne telefonije.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Metod Marcun /Lista za Domzale/

POSREDOVANO NA: 19. seji dne, 16.03.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

ZAPOREDNA STEVILKA: 302

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Sprasujern se, zakaj so cene zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v ObCini
Domzale tako visoke? Dobili smo ze celo vrsto razlicnih odgovorov, ki vedno poudarjajo, da
je primerjava cen lahko zelo zavajajoca. Na ceno vpliva kopica dejavnikov: razlicni obcinski
standardi, geografska lega, pogostost odvoza, ... Tudi zelo obsezen odgovor JKP Prodnik na
vprasanje st. 289 me ni preprical. Glede na vse navedeno pa ni postregel s stevilcnimi
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primerjavami cen, ki bi pokazale, kako »visoke« so poloznice v vseh obcinah, kjer izvaja JKP
Prodnik, vse to pa lahko preberemo v raziskavi objavljeni 20. 1. 2017 na:
http://siol.net/novice/slovenija/primerjamo-cene-po-obcinah-kje-so-smetarji-najdrazji-
433352 . Primerjava cen zajema 25 razlicnih obcin ter 9 razlicnih komunalnih podjetij. Kot
primer so vzeli stiri dansko gospodinjstvo, ki uporablja 12 litrske zabojnike. V danku je
rnoqoce poiskati odgovore na mnoga zastavljena vprasanja.

Zato sprasujem, ali je rnoqoce dosed znizanje cen zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
v Obcini Domiale? Vendar ne na racun, da bi trpela kakovost storitev in ekologija.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Metod Marcun /Lista za Dornzale/

POSREDOVANO NA: 19. seji dne, 16.03.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: lupan

Sejaje bila zakljucena ob 16.40 uri.

ZAPISALA
Marjana Guna?~

PREDSEDUJOCISEJI
mag. Lovro Loncar
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