ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 86
VRSTA:

Vprašanje

VSEBINA: V kateri fazi je projekt centralne čistilne naprave. Prosim, če lahko dobimo prerez
stanja.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/
POSREDOVANO NA: 6. seji dne, 21. 5. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Izvajalec del je dne 14.05.2015 izvajal naslednja dela:
Izvedba objekta Biološki blok 2 in linija blata:
- SBR bazen 03/4 – črpanje vode,
- SBR bazena 03/3 – opaževanje in armiranje stene H3, črpanje vode,
- Objekti 02, 05, 06, 07, 08, 12 – betonaža stene V3 in H7, razopaževanje stene V1,
črpanje vode.
Gradbena dela potekajo skladno s terminskim planom.

ODGOVOR PRIPRAVIL: Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 87
VRSTA:

Vprašanje

VSEBINA: Kakšna je realizacija kredita za financiranje investicij načrtovanih iz leta 2012 v
višini 9.788.635 €? Zanima me, koliko finančnih sredstev ima občina v depozitih in za kaj so
ta sredstva namenjena.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/
POSREDOVANO NA: 6. seji dne, 21. 5. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Kredit za financiranje investicij v višini 9.788.635 EUR, ki so
bile načrtovane v letu 2012 in kasneje, je v celoti realiziran. Iz teh sredstev so bile
izvedene naslednje investicije v skupni vrednosti 9,779 mio EUR:
- Prizidek k OŠ Rodica: 1,066 mio EUR,
- Nakup vrtca Češmin, Domžale: 1,315 mio EUR,
- Vrtec Palček, Vir (prizidek): 1,970 mio EUR,
- Vrtec Krtek, Ihan: 2,499 mio EUR,
- Vrtec Krtina: 2,929 mio EUR.
Občina Domžale ima na dan 28.5.2015, 12.100.500 EUR depozitov. Sredstva depozitov
so namenjena za investicije, ki so opredeljene v Proračunu Občine Domžale za leto 2015
(Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018).
ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in
gospodarstvo

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 88
VRSTA:

Vprašanje

VSEBINA: Zanima me, ali ima Občina Domžale pripravljen načrt, kako se lotiti reševanja
problema zgradbe Ten-Ten. Po mojih informacijah je lastnik v zaporu, jasno pa je, da se z
zgradbo sam ne ukvarja in ne investira v njo. Gre za objekt, ki sicer ni zelo star, a je obenem
simbol našega mesta. Tam bi lahko svoj prostor našle tako mladinske športne, kulturne in
ostale družabne dejavnosti v naši občini.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Matej Oražem /Lista Reza/
POSREDOVANO NA: 6. seji dne, 21. 5. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Na zgradbi stadion TEN TEN je vpisanih 23 solastnikov, ki
imajo poslovne prostore pod tribunami. Parkirišča ob objektu teniškega stadiona so tudi
v solastnini različnih skupin solastnikov, med njimi je tudi delež podjetja GPG v stečaju,
ki je gradilo ta objekt.
Občina Domžale je v februarju 2008 vsem solastnikom poslal dopis z predlogom za
odkup njihovi deležev, vendar ni bilo odziva. Občina Domžale nima drugih
instrumentov s katerimi bi lahko posegala v lastninsko pravna razmerja med solastniki
predmetnega objekta.
Neuspešen je bil tudi poskus, da bi zasebni investitor odkupil vse deleže, ker ni bilo
soglasja vseh solastnikov.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Marko Habat, pomočnik vodje Oddelka za urejanje prostora

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 89
VRSTA:

Vprašanje

VSEBINA: Zanima me, kakšen je načrt z zemljiščem v Mačkovcih, kjer je bila predvidena
izgradnja bolnišnice. Ali bi bilo smiselno spremeniti prostorski načrt, saj je trenutno zemljišče
predvideno za družbeno koristne aktivnosti, kot so šole, bolnišnice ipd. Stvar je v zasebnih
rokah, rokah bank, tako da bi bil morda odkup in drugačen prostorski načrt smiselna poteza.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Matej Oražem /Lista Reza/
POSREDOVANO NA: 6. seji dne, 21. 5. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Zemljišča v Mačkovcih, za katera velja Odlok o lokacijskem
načrtu za območje Š5/1 – Ob mlinščici – sever »Klinika Domžale« (Uradni vestnik
Občine Domžale, št. 7/2004), so po podatku Zemljiške knjige v lasti podjetja Klinika
Ljubljana d.o.o. Po Urbanističnem načrtu za mesto Domžale je za območje predvidena
centralna raba, čemur sledi tudi osnutek Občinskega prostorskega načrta.
Občina Domžale ne razpolaga s podatkom, da so zemljišča naprodaj ali da obstaja
interes po spremembi podrobnega prostorskega akta.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 90
VRSTA:

Vprašanje

VSEBINA: V dokumentarnem filmu Koalicija Sovraštva smo bili poučeni, da so se v
Domžalah redno zbirali neo-nacisti in imeli tukaj svoje zabave. Tako so Domžale dobile
sloves mesta, kjer je močna prisotnost teh družbenih dejavnikov. Kakšno je trenutno stanje na
tem področju, kakšno je mnenje policije o tem problemu v naši občini ter kolikšno je število
incidentov v zadnjih letih povezanih s to subkulturo? Ali po vaših podatkih tovrstni dogodki
še potekajo v naši občini, ter kašna je politika boja občine Domžale s takšnimi in podobnimi
odklonskimi družbenimi skupinami ter usmerjevanjem populacije mlajših Domžalčanov na
prava pota?
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Matej Oražem /Lista Reza/
POSREDOVANO NA: 6. seji dne, 21. 5. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Policisti PP Domžale spremljajo različna varnostna tveganja,
vse s ciljem pravočasnega odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, prekrškov,.. ki
pa glede na podatke bistveno ne odstopajo oz. so glede na pretekla leta v upadu.
V zvezi vprašanja je potrebno povedati, da ima vsakdo pravico do svobodnega
združevanja in svobodnega izražanja misli, policija pa obravnava posameznike, ko le-ti
izvršijo kazniva dejanja ali prekrške, ki so določena z zakonom. Dejavnost posameznih
skupin sama po sebi še ne pomeni izpolnitev znakov kaznivih dejanj.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Franc Kozinc, občinski inšpektor

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 91
VRSTA:

Vprašanje

VSEBINA: Nisem zadovoljna z odgovorom urednice Slamnika, ne strinjam se v zvezi z
rokom ter trajanjem nastajanja glasila. Napisano je, da je Slamnik napisan na 40 straneh ali to
pomeni večja sredstva v letošnjem proračunu. Imam tudi pripombo na politično stran, ker smo
omejeni na točno število znakov. Pri nekaterih člankih je še veliko praznega prostora, ki bi bil
lahko izkoriščen, ker bi imeli še kaj povedat.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Pukl /DeSUS/
POSREDOVANO NA: 6. seji dne, 21. 5. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Kljub temu, da sem poskušala čim podrobneje obrazložiti
potek nastajanja glasila Slamnik in utemeljiti roke za oddajo ter podati vsa ostala
pojasnila, sem vsekakor na voljo za morebiti potrebne nadaljnje informacije, vendar iz
vprašanja gospe Marije Pukl ne morem razbrati, v čem imenovana svetnica ni
zadovoljna z odgovorom oziroma na kaj meri njeno nestrinjanje glede roka.
Glede vprašanja izdaje Slamnika na štiridesetih straneh pojasnjujem, da navedeni obseg
glasila ne pomeni povečanja proračunskih sredstev, namenjenih za izdajanje glasila
Slamnik glede na preteklo leto.
V zvezi s pripombami na politično stran pa je potrebno poudariti, da je upoštevaje
veljaven Odlok o izdajanju javnega glasila »Slamnik« političnim strankam in listam
namenjenih do dve strani v glasilu. Vsebinska zasnova javnega glasila Občine Domžale
»Slamnik, ki jo je sprejel Občinski svet Občine Domžale dne 05. 03. 2008 je določila, da
posamezen prispevek politične stranke ali liste lahko obsega največ 2000 znakov s
presledki ter, da je v tekoči številki lahko objavljen le en prispevek posamezne politične
stranke ali liste, ki je aktivna v občini Domžale. V primeru, da ima politična stranka ali
lista ustanovljeno sekcijo ali podmladek, pa ji pripada dodaten prispevek, ki lahko
obsega največ 1500 znakov in predstavlja delovanje podmladka oziroma sekcije. Pri
vsem tem pa je potrebno ustrezno upoštevati še oblikovalske vidike, zaradi zasledovanja
celostne grafične podobe glasila Slamnik. Ker mora poleg vsega navedenega javno
glasilo, skladno z veljavno zakonodajo, omogočati enakopravno zastopanje političnih
strank ali list, ki so aktivne v občini Domžale, so vse politične stranke oz. liste omejene
na vnaprej določeno število znakov, kot je zgoraj podrobneje pojasnjeno.
ODGOVOR PRIPRAVILA: Špela Keber, odgovorna urednica glasila Slamnik

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 92
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Dajem pobudo, da se sprejme sklep o dodelitvi sredstev za socialne in socialno
humanitarne programe društev v 30. dneh od zaključka razpisa, ne pa v 60., ker smo že skoraj
na sredi leta ter da se prva polovica sredstev nakaže takoj.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Pukl /DeSUS/
POSREDOVANO NA: 6. seji dne, 21. 5. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Hvala za pobudo, ki ji bo občinska uprava skušala v največji
meri slediti, upoštevaje določila Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o
javnih financah.
ODGOVOR PRIPRAVILA: Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 93
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Dajem pobudo, da se nadaljuje z aktivnostmi v zvezi s socialnim podjetništvom in
pričakujem podporo občine.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Pukl /DeSUS/
POSREDOVANO NA: 6. seji dne, 21. 5. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Pravne temelje za spodbujanje in podporo socialnemu
podjetništvu v Občini Domžale smo postavili v novem Pravilniku o dodeljevanju
sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale (v nadaljevanju
Pravilnik), ki bo predstavljen na naslednji, 7. seji občinskega sveta, 18.6.2015.
Namen ukrepa z nazivom Spodbujanje in podpora socialnemu podjetništvu je
spodbuditi in podpreti projekte, ki bodo z razvijanjem dejavnosti socialnega
podjetništva osebam iz ranljivih ciljnih skupin zagotavljali zaposlitve in ustvarjali nova
delovna mesta.
Med upravičene stroške smo vključili:
- stroške usposabljanj,
- stroške nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega
podjetništva,
- stroške najema poslovnih prostorov ter
- stroške promocijskih aktivnosti.
Ukrepe za podporo socialnemu podjetništvu bo moč izvajati v trenutku, ko bodo za to
zagotovljena sredstva v proračunu Občine Domžale.
ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in
gospodarstvo

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 94
VRSTA:

Vprašanje

VSEBINA: Že nekaj časa imamo v Domžalah težavo s čakalnimi dobami pri logopedu in
ortodontu. Mislim, da je bila ta tematika tudi večkrat omenjena že v prejšnjih mandatih
občinskega sveta. A očitno se nič ne premakne, da se ta težava odpravi. V osnovi me zanima,
zakaj je temu tako? Vprašanje zastavljam tako občinski upravi, kot direktorju Zdravstvenega
doma Domžale g. Janezu Svoljšku, ki je tudi občinski svetnik. Zanima me tudi, ali je to morda
kakšna od vaših prioritet v novem mandatu, ki ga nastopate? V proračunu 2015 nisem opazil,
da bi bila postavka v ta namen, me pa zanima, ali se bodo v ta namen morda uporabili
presežki, ki jih že vrsto let ustvarja ima Zdravstveni dom Domžale?
Zdravstveni dom je v preteklih letih uspešno posloval – 2008 je imel 166.482 presežka, v
2009 za 56.442,00 €, v 2010 za 182.303,00 €, v 2011 za 519.223,00 € v 2012 za 459.507,00 €
in v 2013 za 227.216,00 € presežka, za 2014 nimam podatka.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Robert Pečnik /SMC/
POSREDOVANO NA: 6. seji dne, 21. 5. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
Posredujemo vam odgovor direktorja Zdravstvenega doma Domžale, Janeza Svoljška.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 95
VRSTA:

Vprašanje

VSEBINA: Zakaj študentska prehrana od letošnjega leta ni več subvencionirana?
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Alenka Oldroyd /Lista Reza/
POSREDOVANO NA: 6. seji dne, 21. 5. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Gre za javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2015 in 2016, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. Za leto 2015 je bil rok za oddajo vlog 1.9.2014, za leto
2016 pa je rok 1.9.2015.
Občina Domžale je na vprašanje, ki ga zastavljate, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti opozorila dvakrat, nazadnje 2.3.2015 in prejela priloženi
odgovor.
Podobno vprašanje je pristojnemu ministrstvu po naših informacijah zastavila
Biotehniška fakulteta, ki ima v Grobljah Oddelek za zootehniko. Kot smo izvedeli iz
telefonskega razgovora prav tako niso prejeli spodbudnega odgovora.
ODGOVOR PRIPRAVILA: Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 96
VRSTA:

Vprašanje in pobuda

VSEBINA: Sprašujem ali je zelena os ob Kamniški Bistrici namenjena tudi voznikom
motornih koles? Domnevam, da ni, zato dajem pobudo, da se postavijo znaki za prepoved
vožnje le tem. Seveda bo potem dobrodošlo, da se občasno vrši nadzor, pa ne s kaznovalnimi
nameni, ampak zaenkrat z opozorilnimi.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Robert Pečnik /SMC/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Sprehajalna, rekreacijska oz. zelena os ob Kamniški Bistrici
je namenjena zgolj in samo pešcem (tekačem) in kolesarjem, kot je tudi opredeljeno z
vertikalno prometno signalizacijo ter nikakor ne tudi voznikom motornih koles.
Prometna signalizacija, ki prepoveduje vožnjo z motornimi kolesi in kolesi z motorjem
je v veliki meri že postavljena, vendar jo vozniki motornih koles ne upoštevajo.
Policijska postaja Domžale je bila že večkrat opozorjena tako s strani občanov, kot tudi
Občine Domžale, da naj poostrijo nadzor motornega prometa na sprehajalni,
rekreacijski oz. zeleni osi ob Kamniški Bistrici.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Aljoša Repanšek, svetovalec na Oddelku za komunalne zadeve

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 97
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Name se je obrnilo nekaj starejših občanov z željo, da bi na zeleni osi postavili še
nekaj klopi. Zato dajem pobudo, da se to stori.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Robert Pečnik /SMC/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Vašo pobudo za postavitev novih klopi ob sprehajalno,
rekreacijski oz. zeleni osi ob Kamniški Bistrici, bomo preučili in opravili terenski ogled
v katerih delih sprehajalno, rekreacijski oz. zeleni osi ob Kamniški Bistrici, bi bila
postavitev možna in tudi dejansko izvedljiva.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Aljoša Repanšek, svetovalec na Oddelku za komunalne zadeve

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 98
VRSTA:

Vprašanje in pobuda

VSEBINA: Veliko govorimo o tem, da bi morali več storiti za turizem v naši občini. Pred
kratkim sem prejel klic ogorčenega občana, ki je v Domžale pripeljal avtobus nemških
turistov, ki so med drugimi imeli željo po nakupu tipičnega domžalskega slamnika. Ker je to
bilo dopoldne, slamnikarski muzej pa se odpre šele ob 17-ih, to nikjer ni bilo mogoče. Zanima
me, ali se kaj odvija v smeri turistično informacijskega centra, v okviru katerega bi se lahko
oz. bi se morali prodajati slamniki? Ker verjamem, da se vzpostavitev le tega ne more zgoditi
čez noč, pa dajem pobudo, da se vsaj razmisli o kaki drugi rešitvi, da turisti pridejo do kakega
spominka naše občine. Morda bi jih lahko prodajali tudi v kaki trafiki…
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Robert Pečnik /SMC/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: S prodajo turističnih spominkov bi se dejansko lahko
ukvarjal Turistično informacijski center, v kolikor bi krovni javni zavod oz. kakšna
druga pravna oblika imela med drugim registrirano tudi dejavnost v skladu s SKD;
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih trgovinah.
Z vzpostavitvijo turistično informacijskega centra se ukvarja Komisija za turizem, ki
deluje v okviru pristojnega oddelka Občine Domžale. V prvi polovici leta so pričeli s
pripravo elaborata, ki bo vsebinsko opredelil pravno organiziranost ter naloge
turistično informativnega centra. Trenutno je v Slamnikarskem muzeju moč kupiti
slamnike tudi izven rednega delovnega časa, potrebna pa je predhodna telefonska
najava.
Lastniki prodajaln v Domžalah sledijo povpraševanju in se sami neodvisno odločajo
glede prodajne ponudbe turističnih produktov.
ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Marjeta Podpeskar Omahen, vodja Oddelka za finance in
gospodarstvo

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 99
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Dajem pobudo Aleksandre Borštnar Maček, Škrjančevo 23, 1235 Radomlje, ki je
bila poslana vsem vodjem svetniških skupin v Občini Domžale in sicer je to pobuda za
ureditev pločnikov in označitev prehodov za pešce ob cesti LC-260710 Količevo-Radomlje.
(Priloga 1 je pod zaporedno številko 104).
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Rekonstrukcija Koliške ceste je predvidena v načrtu
razvojnih programov Občine Domžale za obdobje od leta 2015 – 2019. V letu 2015 je
predvidena izdelava projektne dokumentacije. Ko bo projektna dokumentacija izdelana
bomo lahko pričeli z zbiranjem ponudb izvajalcev za samo rekonstrukcijo ceste, ki je v
načrtu razvojnih programov Občine Domžale predvidena v letih 2016 in 2017.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 100
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Dajem pobudo, da občina pri Osnovni šoli Domžale postavi nadstrešek za otroke,
ki čakajo na šolski avtobus. Kadar dežuje se nimajo kam »skriti«, prav tako v Ihanu.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: V zvezi z vašo pobudo postavitev nadstrešnic na avtobusnih
postajališčih za učence osnovnih šol, ocenjujemo, da v tem trenutku in v dani ekonomski
situaciji, dež ni tako moteč element, da bi ga bilo potrebno reševati s postavljanjem
nadstreškov, bodisi pred šolo ali na javni cesti. Učenci se lahko pred dežjem med
drugim zaščitijo tudi tako, da na šolski avtobus počakajo neposredno pred šolo.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 101
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Dajem pobudo, da občinska uprava pripravi podroben opis vseh dejanj, ki jih bo
pripravila v povezavi z ureditvijo stanja, ki je nevzdržno v pasažah SPB-1. Občinska uprava
naj pripravi tudi popis dejanj, ki jih morajo opraviti stanovalci SPB-1, da se bodo lahko
pasaže uredile oz. da bi lahko prišlo do javno-zasebnega partnerstva.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Pobudi se nanašata na problematiko SPB oziroma natančneje
na ureditev pritličnih površin znotraj kompleksa SPB v zvezi s pobudami in zahtevami
nekaterih lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov za sodelovanje Občine Domžale pri
prenovi teh.
Ker gre za zahtevno in kompleksno problematiko je potrebno zapisati nekaj pojasnil.
Sedanja pobuda stanovalcev in lastnikov poslovnih prostorov ni prva te vrste, kakor
tudi ni sodelovanje strokovnih služb občine prvo te vrste.
V preteklih leti je Občina Domžale že sodelovala pri projektu prenove SPB. Projekt je
trajal sedem let. V tem času je projektni skupini ob sodelovanju stečajnega upravitelja z
intenzivnim sodelovanjem uspelo urediti lastniška razmerja (vpis etažne lastnine v ZK),
izveden je bil natečaj za preoblikovanje celotnega parterja, izdelana je bila tudi
projektna dokumentacija za izvedbo novih tlakov, nadkritje nepokritih delov
pasaž,nove osvetlitve, skratka cela vrsta ukrepov s katerimi bi na eni strani povečali
atraktivnost notranjih hodnikov v SPB, jim dali značaj prijetnih in urejenih površin,
povečali atraktivnost poslovnim prostorom in zagotovili prebivalcem večjo varnost. Na
delu enega izmed hodnikov smo vgradili tudi vzorčno polje prenove notranje fasade
hodnika.
Ob vpisu etažne lastnine v ZK je Občina Domžale predlagala, da se površine, ki so javno
dostopne in imajo zaradi zasnove poslovno stanovanjskega objekta značaj »javnih
površin« prenesejo v last občine in bi lahko občina na tak način lahko sukcesivno ob
sodelovanju solastnikov pričela s prenovo parterja SPB.
Žal se je takrat nekaj solastnikov temu predlogu uprlo in s tem onemogočilo prenovo.
Zahtevali so, da postanejo hodniki solastnina vseh lastnikov objekta. Zoper občino
Domžale je bila s strani nekaj solastnikov celo vložena tožba za motenje posesti zaradi
postavitve vzorčnega polja prenove, katerega smo bili prisiljeni odstraniti.
Ponovno pobudo stanovalcev po prenovi pozdravljamo. Zato je župan tudi ustanovil
projektno skupno delovno telo sestavljeno iz predstavnikov lastnikov in članov
strokovnih služb občine.
Predstavniki lastnikov predvsem želijo finančno pomoč občine pri prenovi pri čemer
smo na dosedaj dveh sestankih delovne skupine poskušali doseči dogovor glede načina

sodelovanja občine pri projektu. Občina Domžale je solastnica predmetnih površin SPB
v deležu svoje lastnine celotnega objekta. In v tem delu sofinanciranje sploh ni sporno.
Z vidika vlaganja javnega denarja v zasebne površine (zasebno lastnino) pa bi bila
vsakršna vlaganja nezakonita in z vidika porabe javnih sredstev sporna, saj del
solastnikov (tudi nekaj izmed članov delovne skupine) nasprotuje prenosu predmetnih
površin v javno last. Občina Domžale lahko vlaga in prenavlja le površine, ki so javno
dobro. Razglasitev javnega dobra pa je mogoča le, če so površine v lasti Občine
Domžale, kar je Ustavno sodišče neštetokrat poudarilo, ko so razveljavljali občinske
odloke o javnih cestah in druge sorodne akte lokalnih skupnosti.
Predstavniki stanovalcev predlagajo, da se problem reši v obliki javno-zasebnega
partnerstva.
Glede na določila tega menimo, da zakon javno zasebnem partnerstvu tega ne omogoča.
Zakon, ki to področje ureja temelji na predpostavki, da je JZP mogoče, kadar se
zasebna sredstva vlagajo v izgradnjo infrastrukture namenjene opravljanju
gospodarskih javnih služb ali obratno vlaganje javnih sredstev v zasebne projekte,
kadar gre za javni interes. V tem primeru menimo, da nobena od predpostavk za
vzpostavitev JZP ni izpolnjena. Zgolj dejstvo, da gre za površine, ki omogočajo prost
dostop do poslovnih površin od katerih je tudi nekaj javnih ustanov (sodišče, davčna
izpostava….) ne zagotavlja pogoja za vzpostavitev JZP v smislu kot ga zahteva zakon.
Ne glede na navedeno smo se odločili, da na eni izmed zunanjih neodvisnih inštitucij
poskusimo pridobiti pravno mnenje v zvezi s tem problemom in tako razčistimo dvome
glede možnosti vzpostavitve JZP. Pri čemer je seveda potrebno poudariti, da tudi JZP
terja sodelovanje vseh solastnikov, saj v primeru nasprotovanja prenovi s strani
lastnikov ta ne bo mogoča.
Kakšni bodo koraki pri reševanju nastale situacije bo odvisno od pridobljenega mnenja
in pa seveda soglasij vseh solastnikov objekta.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Zoran Vitorovič, svetovalec župana za vodenje projektov

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 102
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Dajem pobudo, da občina nemudoma pristopi in začne izvajati pritisk na ARSO,
da bi vendarle začeli z urejanjem vodotoka ob Kamniški Bistrici. V strugi našega bisera raste
več drevja in grmovja, kot ob sami strugi. Menim, da ni potrebno posebej govoriti, da rastje,
ki je v strugi ovira normalen pretok, ko je voda visoka. Tudi kaskade, ki so v strugi so v
večini poškodovane oz. podrte. Ker pa se je voda premaknila levo ali desno v strugi je,
gledano gorvodno ali dolvodno, videti kot bi bila makadamska cesta, katero so pa začeli v
zadnjem času s pridom uporabljati tudi vozniki štirih kolesnikov. Glede na navedeno
predlagam, da bi resnično začeli pritiskati na občino, da bi se ti nanosi tudi začeli
odstranjevati ter da bi se to drevje, ki raste v strugi, odstranilo.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Maksimiljan Karba /LTD-Toni Dragar-Lista za vse
generacije/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Vsekakor podpiramo celotno vsebino, ki je omenjena v
pobudi za reševanje protipoplavnih ukrepov in povečanje poplavne varnosti na
celotnem območju Kamniške Bistrice. Na ARSO smo poslali in še pošiljamo vrsto
predlogov, ki bodo omogočili boljšo situacijo na porečju Kamniške Bistrice in njihovih
pritokov. Na ARSO so podrobno seznanjeni z vsem, kar se dogaja na in ob Kamniški
Bistrici, predvsem od Količevega do pritoka Rače, poleg tega pa smo poslali tudi
urgenco glede sanacije zajed v Nožicah in pri Šumberku v Domžalah. Izdelano je tudi
poročilo rečne službe Hidrotehnik, kot koncesionarjem za območje srednje Save, glede
sanacije pragov na Kamniški Bistrici v območju Vira in Domžal. Prav tako je narejen
plan sanacije sipin na tem področju in zaščita brežin od Radomelj do Štude, kar si je
ogledala in obravnavala tudi občinska delovna skupina za pripravo načrta ukrepov za
zaščito pred poplavami na območju občine Domžale. Vsi ukrepi so seveda povezani z
denarjem, lahko pa jih odobri le pristojno ministrstvo oz. Agencija RS za okolje, Urad
za upravljanje z vodami, kot absolutni lastnik voda v državi. Tudi oni nam načelno
gredo nasproti in so sanacijo na Kamniški Bistrici uvrstili med nujne, počakati moramo
samo odobritev sredstev s strani države-vlade za omenjene projekte. V prilogah so tudi
omenjena poročila.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Janez Bizjak, pomočnik vodje Oddelka za komunalne zadeve

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 103
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Sekunde odločajo!
V Radomljah je med krajani, ki se združujejo v različne civilnodružbene organizacije že nekaj
časa prisotna želja/ideja, da bi v središču kraja imeli javno dostopen avtomatski defibrilator.
Pri nenadnih zastojih srca so sekunde odločujoče in s pomočjo avtomatskega defibrilatorja ter
masaže srca se lahko reši marsikatero življenje.
Krajani in društva (KS Radomlje, PGD Radomlje, DU Radomlje, TD Radomlje, KD
Radomlje, Taborniki, Skavti, Malteška pomoč, ...) si želijo tudi s pomočjo državnih ustanov
(KS Radomlje, občina, ...) in donatorjev (podjetja, zasebniki, fizične osebe) izvesti nakup (in
obratovanje) defibrilatorja.
PGD Radomlje je sicer že vključeno tudi v program preko Gasilske zveze, Civilne zaščite,
Rdečega križa in bo po ustreznih pripravah in usposabljanjih v svojo opremo tudi dobila
avtomatski defibrilator, ki pa ne bo javno dostopen. PGD Radomlje bo sodelovalo pri
osveščanju, organizaciji izobraževanj, tečajev, ...
Seveda pa so vsi omenjeni tudi zainteresirani, da se v kraju postavi javno dostopen
defibrilator.
To bo povečalo zdravstveno varnost, predvsem pa se bo z izobraževanji, tečaji usposobilo čim
večje število krajanov za nudenje temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatskega
defibrilatorja.
V proces osveščanja in usposabljanja se bo vključilo tudi osnovno šolo. (tečaji, ..), Društvo za
srce in ožilje itd.
Predlog je, da bi defibrilator bil lociran pri vhodu v Lekarno Radomlje (PSO Malin).
Objekt Malin je osrednja točka kraja (prometno, ...), blizu je pošta, osnovna šola, sprehajalna
steza, trgovina, itd. Lekarna je vsebinsko povezana z defibrilatorjem (skrb za življenje,
zdravje, ....), tu je tudi glede varnosti poskrbljeno.
Rok izvedbe: čim prej, ker vsako rešeno življenje šteje!
Dajem pobudo za nakup in postavitev javno dostopnega defibrilatorja pri vhodu v Lekarno
Radomlje. Tako bi še dodatno zagotovili bolj kakovosten način nudenja prve pomoči. Število
javno dostopnih defibrilatorjev pa bi bilo v bodoče seveda še nadgraditi z novimi lokacijami.
To investicijo (ocenjeno cca. 2.000,00 evrov) bi lahko financirala Občina Domžale, KS
Radomlje in Javni zavod Lekarne Domžale. Civilna družba pa bi skupaj z donatorji skrbela za
vzdrževanje defibrilatorja, predvsem pa za osveščanje, izobraževanje in usposabljanje.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Postavitev avtomatskih defibrilatorjev na lokacijah, kjer je
večja frekvenca ljudi, je smiselna.
Uporaba AED pomeni hitrejšo in boljšo nujno medicinsko pomoč in s tem večjo možnost
preživetja v primeru zastoja srca.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Janez Svoljšak, dr.med.spec., direktor Zdravstvenega doma
Domžale

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 104
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Gost promet na omenjeni cesti predstavlja nevarnost za vse stanujoče ob desnem
delu cestišča, če želijo prečkati cestišče peš ali s kolesom. Prečkanje ceste nemalokrat
predstavlja skoraj zavestno tveganje za »skok pred vozilo«.
Tveganje pa se še poveča, ko morajo nezavarovano prečkati cesto otroci in starejše (tudi
invalidne) osebe, ki živijo na desnem delu cestišča.
Priloga:dopis
Dajem pobudo za ureditev pločnikov ob desni strani cestišča in varno označitev prehodov za
pešce ob cesti LC-260710 v smeri Škrjančevo-Radomlje.
V naselju Škrjančevo in tudi naprej v naselju Radomlje (vse do priključka ceste za ČrneloTurnše) namreč na desni strani ceste ni pločnika in tudi ne označenega prehoda za pešce, kjer
bi se dalo varno prečkati cesto.
Priloga 1:
Aleksandra Borštnar Maček
Škrjančevo 23
1235 Radomlje
Radomlje, 16. 06. 2015
Vodje svetniških skupin
v Občini Domžale
1230 Domžale
Pobuda za ureditev pločnikov in označitev prehodov za pešce ob cesti
LC-260710 Količevo-Radomlje
Spoštovani,
na vas se obračam za podporo pri pobudi za ureditev pločnikov ob desni strani cestišča in varno
označitev prehodov za pešce ob cesti LC-260710 Količevo-Radomlje. V naselju Škrjančevo in tudi
naprej v naselju Radomlje (vse do priključka ceste za Turnše) namreč na desni strani ceste ni pločnika
in tudi ne označenega prehoda za pešce, kjer bi se dalo varno prečkati cesto.
Obrazložitev:
Lokalna cesta od Vira proti Radomljam in naprej proti Kamniku je v zadnjih letih poslala močno
prometno obremenjena, celo tranzitna cesta za prebivalce Kamnika, ki se vključujejo na avtocesto.
Na podlagi povečanega prometa je že vsem stanujočim ob omenjeni cesti oteženo vključevanje v
promet z avtomobilom, ker le-to postaja na trenutke že nevarno in tvegano, saj se vijejo v prometnih
konicah skozi naselja Škrjančevo in Radomlje neprekinjene kolone vozil.
Gost promet pa predstavlja še večjo težavo in nevarnost za vse stanujoče ob desnem delu cestišča, ki
želimo prečkati cestišče peš ali s kolesom. Prečkanje ceste nemalokrat predstavlja skoraj zavestno
tveganje za »skok pred vozilo«. Tveganje pa se še poveča, ko morajo nezavarovano prečkati cesto
otroci in starejše (tudi invalidne) osebe, ki živijo na desnem delu cestišča.
Samo za ponazoritev: Kako naj učim 2,5-letnega sina pravilnega prečkanja ceste, ko mora vsak dan
teči pred hišo čez nevarni predel ceste pred dirjajočimi avtomobili, da lahko gre na sprehod ali
mlekomat po mleko … ? Hkrati pa mu razlagam (enako kot v vrtcu), da se sme prečkati cesto samo na
označenih prehodih … Kaj bom odgovorila, ko me bo en dan vprašal, zakaj ne upoštevava pravil in

greva čez cesto samo tam, kjer je zebra? In kaj če se mu pri tem še kaj zgodi?
Naselje Škrjančevo in tudi predel Radomelj (okoli Cvetličarne Na ovinku) ob cesti LC-260710
Količevo-Radomlje res nujno potrebuje s svetlobno signalizacijo označene prehode čez cesto ter
pločnik na desni strani cestišča.
Prosimo vas, da vsi skupaj ukrepamo prej, preden se zgodi kakšna huda nesreča.
Predlagam, da se opravi pregled na terenu, kjer vam z veseljem predstavim situacijo.
Pobudo sem naslovila najprej na vas, začela pa tudi že zbirati podpise sosedov, da pošljemo pobudo
še na Oddelek za komunalo Domžale in na Urad župana.
Za resno in ažurno obravnavo zadeve se vam že v naprej zahvaljujem ter sem vam tudi z veseljem na
voljo za vsa vprašanja na tel. 041 763 031.
Naredimo skupaj nekaj za varno udeležbo v prometu.
Lep pozdrav,
Aleksandra Borštnar Maček, prof. nem. in univ. dipl. nov.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Rekonstrukcija Koliške ceste je predvidena v načrtu
razvojnih programov Občine Domžale za obdobje od leta 2015 – 2019. V letu 2015 je
predvidena izdelava projektne dokumentacije. Ko bo projektna dokumentacija izdelana
bomo lahko pričeli z zbiranjem ponudb izvajalcev za samo rekonstrukcijo ceste, ki je v
načrtu razvojnih programov Občine Domžale predvidena v letih 2016 in 2017.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 105
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Predlog krajanov; naj se Šolska ulica pri OŠ Domžale uredi za enosmerni promet,
zaradi ozke ceste in veliko otrok, ki gredo ali k pouku ali domov.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Predlog krajanov, da se na Šolski ulici spremeni prometni
režim iz dvosmernega prometa v enosmerni promet bomo temeljito preučili. Prometne
študije namreč kažejo, da se s spremembo prometnega (iz dvosmernega prometa v
enosmerni promet v eni ulici) poveča gostota prometa v sosednjih ulicah.
Stanje prometne varnosti na Šolski ulici kot upravljavci javne cestne infrastrukture
bomo tudi nadalje redno spremljali, ter preučili vsak konkreten predlog, ki bi lahko
pripomogel k izboljšanju prometne varnosti na Šolski ulici v okviru pravil cestno
prometne stroke.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 106
VRSTA:

Vprašanje

VSEBINA: Mrliški vežici na Pšati in na Rovah še nista predani v uporabo, krajani Rov in
Pšate so ogorčeni in sprašujejo, kaj je vzrok, da vežici še nista v uporabi.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: »Obe novozgrajeni mrliški vežici na Pšati kot tudi na Rovah
sta bili predani v upravljanje in vzdrževanje Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik.
Vežica na Pšati je bila v upravljanje predana dne 1.1.2015, vežica na Rovah pa dne
06.05.2015.«
ODGOVOR PRIPRAVIL: Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 107
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Zgodil se je vlom v našo pisarno (od OO NSi) na Ljubljanski ulici (Domžalski
dom), predlagamo, da se tam usposobi kamera, ki ne deluje in se poskrbi za ustrezno varnost.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Kamera na vhodu v objekt Domžalski dom, Ljubljanska 58,
Domžale, je neuporabna in se je ne da usposobiti. Objekt je ustrezno varovan z obhodno
varnostno službo. Trenutne tehnične zmogljivosti v objektu ne zadostujejo za namestitev
kamere. V kolikor bodo vsi najemniki izkazali interes za tehnično varovanje (alarm,
kamere, itd.), bomo le-to zagotovili, kar pa se bo poznalo pri višini stroškov za objekt in
posledično višini stroškov, ki jih plačajo najemniki.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Gregor Grmek, mag., pomočnik vodje Oddelka za premoženjske
zadeve

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 108
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Danes smo vsi vodje svetniških skupin prejeli pošto naj podpremo čimprejšnjo
izgraditev pločnika od Količevega do Radomelj in urediti cestno signalizacijo.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Rekonstrukcija Koliške ceste je predvidena v načrtu
razvojnih programov Občine Domžale za obdobje od leta 2015 – 2019. V letu 2015 je
predvidena izdelava projektne dokumentacije. Ko bo projektna dokumentacija izdelana
bomo lahko pričeli z zbiranjem ponudb izvajalcev za samo rekonstrukcijo ceste, ki je v
načrtu razvojnih programov Občine Domžale predvidena v letih 2016 in 2017.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 109
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Predlagam, da se poišče skupni interes in rešitev za ureditev SPB-1. S
problematiko so bili podrobno seznanjeni tudi vsi vodje svetniških skupin na skupnem
sestanku s predstavniki SPB-ja dne 16.6.2015. Vsi svetniki in svetnice pa smo 18.6.2015
prejeli na svoje e-mail naslove tudi natančen opis poteka in reševanja nastale problematike, ki
se že vrsto let vleče in prave rešitve, oziroma posluha pristojnih ni zaznati. Glede na to, da bi
bil urejen kompleks-1 SPB lahko v ponos urejenemu centru mesta Domžale, menim, da je
nujno potrebno poiskati rešitev. Verjamem, da rešitev večkrat ni lahka, vendar rešitev vedno
je in obstaja, če se za to pokaže interes in posluh pristojnih. Predlagam, da se primera lotimo
fazno in sicer tako, da se najprej uredi enote, ki so lastniško pravno urejene in če sem pravilno
seznanjena je to mogoče dokaj hitro na enoti-vhodu številka 13. Nerešljivih problemov v
resnici ni. Prosim za vaše konkretne predloge in rešitve.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Lidija Ambrož Marčun /SMC/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
Odgovor je posredovan po zaporedno številko 101.

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 110
VRSTA:

Pobuda

VSEBINA: Občinski proračun je obremenjen z velikimi izdatki in stroški. Društva, zavodi in
ostale ustanove želijo vedno več denarja za kvalitetno opravljanje svoje dejavnosti, vendar v
primeru, da blagajne ne bomo dodatno napolnili nam ne kaže nič dobrega. Veliko razgovorov,
prepričevanj in truda za razvoj gospodarstva in podjetništva v občini Domžale sem že
opravila, vendar pravega posluha za omenjeno tematiko ni zaznati. Glede OPPN-ja za
območje D29/1 - BRINJE 1, je bil dne 9.4.2015 podan pisni odgovor Oddelka za urejanje
prostora Občine Domžale, da je potrebno akt sprejeti enovito in za celotno območje. Navedeni
OPPN je bil v prvem branju obravnavan na 30. seji Občinskega sveta Občine Domžale dne
22.5.2014 in posredovan v javno razgrnitev. Kot sem seznanjena, je bilo podano okoli 150
pripomb in pritožb na navedeni akt, kar pomeni, da rešitve za celovito območje ne bo lahko
urediti. Obstaja pa zelo elegantna in v kratkem času rešljiva zadeva tako, ker je mogoče
obdržati isti akt z dopolnitvijo obstoječega akta ali spremembo obstoječega akta, kar pomeni
možnost fazne gradnje, s tem da se fazna gradnja izvede se obstoječi akt samo dopolni. Naj
omenim, da podjetje Ceeref Zaboršt d.o.o., ni ravno v dobri finančni situaciji, poleg tega ni bil
opravljen odkup zemljišč lastnikov v celoti za navedeno območje in ne vidim nobenega
razloga, da se ne bi realizirala fazna gradnja saj je kot celota ne bo mogoče realizirati v
primerno dolgi dobi, kar pomeni po oceni več let. Z fazno gradnjo območja bi Občina
Domžale pridobila: komunalne prispevke, dodatna delovna mesta in dohodnino zaposlenih na
tem območju. Prosim za pripravo gradiva na eno od naslednji sej OS, kar je na 6. seji že
obljubil Odbor za gospodarstvo in rešitev v korist občank in občanov, ki so nas tudi volili, da
zastopamo predvsem njihove interese in delamo v korist Občine Domžale kot celote.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Lidija Ambrož Marčun /SMC/
POSREDOVANO NA: 7. seji dne, 18. 6. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale na predlog pobudnikov vodi postopek
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Brinje 1 v
Zaborštu. OPPN je trenutno v fazi priprave predloga, ki je pogoj za pridobitev mnenj
nosilcev urejanja prostora ter za sprejem na Občinskem svetu. Dopolnjen osnutek
OPPN je bil v prvem branju obravnavan na 30. seji Občinskega sveta Občine Domžale
dne 22.05.2014 in posredovan v javno razgrnitev.
V dopolnjenem osnutku odloka o OPPN D29/1 – Brinje 1 so povzete zahteve Občine
Domžale, ki se nanašajo na zagotavljanje javnega interesa pri pripravi prostorskega
akta in določajo predvsem oblikovanje objektov, razmejitev javnega in zasebnega ter
določitev cestnega obrežja z varno šolsko potjo. Akt mora biti sprejet enovito, z rešitvijo
za celotno plansko območje D29/1 – Brinje 1. V aktu mora biti za celotno območje
definirano omrežje javnih cest s priključevanjem na obstoječe kategorizirane ceste.
Gabariti objektov ob Krumperški cesti naj povzemajo volumne in višine obstoječih
objektov (SIJ, Krona), saj gre za glavno mestno vpadnico. Mnenja smo, da je posamezne
stavbe potrebno načrtovati in graditi celovito, v eni fazi, prav tako komunalno
infrastrukturo. Medtem ko je posamezne dele predvidene ureditve (blokovno gradnjo,
vrstne hiše in trikotnik naproti hotela) možno graditi fazno. Po pogovorih s predstavniki

podjetja Ceeref Zaboršt d.o.o., ki želijo nadaljevati s projektom, občina Domžale od
pobudnika pričakuje novo zasnovo javnega cestnega omrežja.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora

ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 111
VRSTA:

Vprašanje

VSEBINA: Sem občinski svetnik Občine Domžale in z ogorčenostjo prenašam dejstva, ki
sem jih fotografiral ob obisku Bioplinarne Petrol v Študi.
Na ogled sem šel na pobudo krajane iz Male Loke, ki me je klical, da jim smrdi iz te lokacije.
Prilagam fotografije, ki sem jih naredil takrat, prav tako pa fotografije, ki so bile narejene že
pred tem (fotografije pošiljam v več delih, ker je omejitev na e-pošti).
V nekaj kontaktih z ga. Kocijančičevo mi je le ta brez kančka sramu gladko pisno večkrat
zatrdila, da je na napravi vse v redu, vse v skladu z okoljsko zakonodajo in da je to na svojem
obisku preverila tudi vaša inšpekcijska služba.
Če je to res, kar trdijo, me zanima, kako je mogoče fotografijam, ki očitno kažejo na grobo
kršitev zakonodaje, s strani inšpekcijske službe dati »spregled«. Prepričan sem, da ste prvi
zadolženi, pooblaščeni in odgovorni za nadzor.
Ker je po mojem obisku Petrol začel z intenzivnim »čiščenjem za sabo«, pričakujem, da boste
z vso resnostjo obravnavali to grobo kršitev.
Prav tako pa vas prosim za pojasnilo, kako je mogoče, da ste menda v zapisnik dne
16.03.2015 zapisali, da je vse v redu, slike, ki kažejo na nekontrolirano odlaganje blata iz
dehidracije pa so nastale pred vašim obiskom 14.03.2015.
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/
POSREDOVANO NA: e-mail, dne 20. 07. 2015
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan
VSEBINA ODGOVORA: Nadzorstvo nad delovanjem Bioplinarne Petrol izvaja
inšpektorat ministrstva za okolje, medtem ko občina te možnosti nima. O izrednih
dogodkih je Bioplinarna Petrol obveščala inšpektorja za okolje, ki delovanje čistilne
naprave spremlja v okviru svojih pristojnosti. Občina Domžale že sedaj in bo tudi v
bodoče spremlja delovanje Bioplinarne Petrol. V primeru zaznanih nepravilnosti bomo
odreagirali kolikor je v naši moči in tudi obveščali pristojne državne službe, kar smo
počeli tudi do sedaj.
S tem namenom je bil dne 03.08.2015 opravljen razgovor z vodstvom čistilne naprave
Bioplinarna Petrol. Seznanili so nas, da izvajajo rekonstrukcijo čistilne naprave z
namenom preprečevanja nedovoljenih izpustov v okolje, predvsem v reko Kamniško
Bistrico. Sanacija po ustnih zagotovilih aktivno poteka od oktobra 2014, ko sta se v
podjetju zgodila dva izredna dogodka, katerih posledica je bil izpust v reko Kamniško
Bistrico. Po ustnih zagotovilih je podjetje Petrol saniralo vso meteorno kanalizacijo,
tako da v primeru izlitja odpadnih voda po dvorišču le te ne morejo preko meteorne
kanalizacije več priti v reko, ampak se te vode prečrpavajo nazaj v zbirne bazene.
Bioplinarna Petrol je imela na parcelah v lasti Farme Ihan d.d. št. 183/83, 183/81, 182/1
in 182/2 Ko Ihan v soglasju z lastnikom zemljišč Farmo Ihan začasno deponijo delno
predelane prašičje gnojevke. V okviru sanacije Bioplinarne Petrol je načrtovana tudi

sanacija dela, kjer se nahaja tovorni vhod in plinohram (parcele 181/3 in 183/87 Ko
Ihan). Območje bodo popolnoma očistili, na novo asfaltirali, ter tam namestili nekaj
dvoplastnih nadzemnih cistern, v katerih bodo lahko začasno hranili posamezne dele
odpadnih materialov. Omenjena sanacija naj bi bila dokončno izvedena v nekaj
mesecih.
ODGOVOR PRIPRAVIL: Franc Kozinc, občinski inšpektor

