
ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 206 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA:  Vprašanje se nanaša na signalizacijo in cesto. Gre za cesto Dob-Gorjuša-Trojica. 
Cesta je v lasti občine in na njej opravlja dela in vzdržuje Javno komunalno podjetje Ljubljana. 
Pred časom je na tej cesti vzdrževalec počistil bankine in iz smeri Smoletovega mostu proti 
Lazam. Pri tem delu pa so poškodovali oz. polomili vse smerne stebričke. Zanima me, ali bodo 
izvajalci nadomestili z novimi stebrički ali bo to izvedla občina, kar pa ne bi bilo pošteno in 
prav. O tej zadevi sem obvestil inšpekcijske službe, ki so takoj odreagirali, odgovorili so mi, da 
naj bi bile to poškodbe od zimske službe, kar pa ne drži. 

Sprašujem tudi kakšen je režim na tej cesti, kajti do nedavnega so bili na tej cesti postavljeni 
prometni znaki, ki so prepovedovali vožnjo tovornim vozilom, katerih skupna masa presega 
1,5 t. Ne dolgo tega so bili ti znaki odstranjeni, drogovi pa še stojijo. Kdo je te prometne 
znake odstranil mi ni znano. Zanima me, ali je zdaj, ko je cesta na novo preplaščena, 
dovoljeno težkim tovornjakom, da bodo zopet cesto uničili. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Maksimiljan Karba /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale je koncesijo za obvezno gospodarsko javno 
službo podelila koncesionarju KPL d.o.o. Tbilisijska 61, Ljubljana. Koncesionar je dolžan 
vse ceste ki so kategorizirane ter so s programom določene za vzdrževanje redno 
vzdrževati, kot določa »Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest«. O poškodovanju smernih količkov je izvajalec 
rednega vzdrževanja cest obvestil občino in jih nadomestil na lastne stroške. 

Cesta Dob – Gorjuša - Žeje je z Občinskim odlokom o kategorizaciji občinskih cest in 
kolesarskih poti v občini Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale; št. 9/11), kategorizirana 
kot lokalne cesta LC 073012.  Skladno s predpisi s področja varstva in urejanja cest  
občinske javne kategorizirana ceste na svojem teritorialnem območju vzdržuje  Občina 
Domžale.  Pristojni upravni organ za ceste na podlagi pooblastila iz zakona tudi določa  
prometno ureditev na vseh kategoriziranih cestah. 

Odlok o občinskih cestah (Ur. vestnik občine Domžale št. 12/05), v 33. členu določa, da 
varstvo občinske ceste sestavljajo ukrepi, ki so potrebni zaradi zaščite cest in varnosti 
njenih uporabnikov. Če je občinska cesta v takem stanju, da bi promet posameznih vrst 
vozil škodoval tej cesti, lahko pristojni občinski organ s sklepom prepove ali omeji 
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno 
skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep. 
Zato je upravni organ za ceste v letu 2010 izdal sklep o postavitvi prometne 
signalizacije, »prepovedan promet za tovorna vozila, pri katerih največja dovoljena 
masa presega določeno maso« (II-7.1), ki označuje cesto oziroma tisti njen del, na 
katerem je prepovedan promet za tovorna vozila, pri katerih največja dovoljena masa 
presega maso označeno na znaku (7,5 t), z dopolnilno tablo IV-5 (dovoljeno za 



komunalna vozila). Vsa vozila, ki so presegala dovoljeno maso, so morala imeti 
dovoljenje za izredni prevoz. 

Ko smo ocenili, da ni več razlogov za prepoved tovornega prometa smo odstranili 
prometno signalizacijo, kar pomeni, da je po omenjeni cesti dovoljen promet vsem 
vozilom pod enakimi pogoji. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Vlado Jerant, višji referent na Oddelku za komunalne zadeve 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 207 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Dajem pobudo, da bi se v Domžalah naredil pasji park, ograjen prostor, kjer bi se 
lahko psi sprehajali brez povodca in se med seboj »družili« v omejenem prostoru. Lokacija se 
mi zdi najbolj primerna okoli športnega centra Ten-Ten. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Elvira Rošič Ključanin /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Zahvaljujemo se vam za podano pobudo. Najbolj primerna 
lokacija za umestitev »pasjega parka« je območje športnega parka Domžale ali ob 
rekreacijsko os Kamniška Bistrica. V sklopu celovite prenove prostorskih aktov, ki se 
nanašajo na območje športnega parka in h kateri bomo v kratkem pristopili, bomo 
preučili tudi možnost umestitve ograjenega dela za prosto igro psov.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 208 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Kolesarska steza za Kamniško Bistrico - pobuda, da se naredi steza posebej, ker je 
nevarno za pešce in vse ostale sprehajalce ter pešce na sprehajalni poti. Kolesari vozijo 
prehitro in neprevidno, poleg tega so na stezi tudi motorna kolesa, ki ne sodijo na 
sprehajalno stezo. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Elvira Rošič Ključanin /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Strinjamo se z vami, da rekreacijska pot ni namenjena voznikom 
motornih vozil. Občina Domžale je z nekaterimi ukrepi, kot so postavitev stebričkov in 
druge urbane opreme, fizično preprečila dostop posameznim voznikom, ki so 
rekreacijsko pot brez obzirno koristili tudi za vožnjo z osebnimi avtomobili in drugimi 
vrstami motornih vozil. Žal vožnje motornih koles fizično ne moremo preprečiti, tako 
da je spoštovanje prometnih predpisov odvisno predvsem od zavedanja in kulture 
samih voznikov, da tovrstni promet ne sodi na rekreacijske površine in nadzora 
pristojnih služb, ki lahko izrekajo prisilne ukrepe za kršitev predpisov.  

Rekreacijska pot je bila načrtovana in postopno zgrajena z namenom, da bi jo koristila 
kar najširša skupina ljudi, torej tako pešci, tekači, kolesarji in drugi, ki želijo te površine 
skupno uporabljati za oddih in sprostitev.   

Ocenjujemo, da gradnja kolesarske steze ob obstoječi stezi trenutno ni možna, saj bi 
bilo potrebno opraviti pregled nad razpolaganjem z zemljišči, pripraviti projektno in 
drugo dokumentacijo, odkupiti zemljišča in urediti zemljiško knjižno stanje, predvideti 
in načrtovati etapnost izvedbe vseh potrebnih postopkov ter za to tudi zagotoviti 
izdatna finančna sredstva v proračunu občine.  

ODGOVOR PRIPRAVIL:  Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve   



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 209 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Ob sobotah je tržni prostor precej obiskan. Na predelu tržnice se zadržujejo 
brezdomci, ki so ob sobotnih dopoldnevih malo moteči za krajane oziroma obiskovalce 
tržnice. Morda samo predlog ali pobuda, da se jih takrat opozori, naj se med tem časom, ko 
je tržnica najbolj obiskana, odmaknejo kam drugam. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Elvira Rošič Ključanin /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Tržni prostor je javni prostor dostopen vsem pod enakimi 
pogoji. Omejevanje zadrževanja posameznikom zaradi njihovega izgleda in obnašanja, 
ki pa ni v nasprotju z veljavno zakonodajo, ni dovoljeno, kljub temu, da je na nek način 
moteče. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Franci Kozinc, občinski inšpektor 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 210 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Dajem pobudo, da se Aci Bertonclju v Domžalah postavi spomenik. Spomenik naj 
bo lociran v središče Domžal. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: V Domžalah zelo cenimo delo našega rojaka Acija Bertonclja in 
smo poleg poimenovanja poročne dvorane, raznih prireditev v njegov spomin, 
pripravili in je tik pred izidom tudi monografija o Aciju Bertonclju. Finančno ste idejo 
podprli s potrditvijo zneskov v proračunu občinski svetniki. 
Na simpoziju je bila podana tudi ideja, da bi vsem znanim Domžalcem in Domžalkam 
postavili tako imenovano alejo slavnih in med njimi (če bi do realizacije prišlo), je prav 
gotovo tudi Aci Bertoncelj. 
Zadeva je na idejni osnovi pripravljena v smislu koncepta, ni pa materializirana, ta park 
nima svoje lokacije, problemi so v urbanizmu, lastništvu predlaganih lokacij, predvsem 
pa v seznamih in izbiri t.i. slavnih, zaslužnih, ipd. in tudi o obliki–doprsni kipi, statue, z 
rekviziti kot so klavir, glasbila, knjige, žoge ipd. 
Lahko rečemo, da je ideja dobrodošla, vendar v današnji situaciji verjetno ni kmalu tudi 
uresničljiva. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Toni Dragar, župan  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 211 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Prosim, da mi pripravite izpis deset stroškovno najbolj obremenjujočih projektov za 
občino Domžale po letih in sicer za leta 2015, 2014, 2013 in 2012.  

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Projekti, ki so finančno najbolj zahtevni, praviloma trajajo več 
kot eno leto. V priloženi preglednici so našteti projekti razporejeni po vrednosti, dodan 
pa je podatek o obdobju trajanja investicije in o tem ali je projekt še v teku (npr. 
Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik) ali pa je le-ta že končan.  
Določene investicije so bile poleg lastnih virov financiranja, sofinancirane s strani 
proračuna EU oz. državnega proračuna. V preglednici je prikazana skupna vrednost 
investicije, ne glede na vir financiranja.  
 

Zap.
št.  

Začetek  
investicije  

Dokončanje 
investicije  Naziv investicije Vrednost v 

EUR Status 

1 2010 2014 Vrtec in POŠ Krtina  2.961.568,33 Končana 

2 2011 2013 Vrtec Ihan  2.720.073,98 Končana 

3 2013 2015 Garažna hiša center Domžale P + R* 2.029.317,38 Končana 

4 2008 2012 Vrtec Preserje – Gaj 2.018.895,06 Končana 

5 2007 2012 Vrtec Češmin 1.987.560,70 Končana 

6 2011 2013 Vrtec Palček Vir  1.935.033,07 Končana 

7 2011 2017 Nadgradnja CČN Domžale - Kamnik* 1.787.598,42 V teku 

8 2011 2013 Prizidek OŠ Rodica  1.080.865,46 Končana 

9 2012 2015 Kamniška Bistrica kot zelena os 
regije* 1.010.036,72 Končana 

10 2005 2015 Ureditev Češminovega parka  954.054,12 Končana 

Opomba:     
* za projekt smo že pridobili oz. še pričakujemo evropska sredstva oz. sredstva s strani države  

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



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 212 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Zanima me, kdaj boste sanirali strugo Kamniške Bistrice, saj na območju od gostilne 
Bernardi pa do konca drevoreda 88 lip že več kot leto dni iz vode štrlijo železne traverze. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Pobuda za reševanje protipoplavnih ukrepov in povečanje 
poplavne varnosti na območju Kamniške Bistrice poteka že nekaj časa. Na Direkcijo za 
vode (prej ARSO) smo poslali predlog, ki bo omogočil boljšo situacijo na porečju 
Kamniške Bistrice od Količevega do pritoka Rače. Izdelano je bilo poročilo rečne službe 
Hidrotehnik, kot koncesionarja za območje srednje Save, glede sanacije pragov na 
Kamniški Bistrici v območju Vira in Domžal. S strani Direkcije za vode je bil projekt 
odobren, naročena je bila projektna dokumentacija in je tik pred zaključkom. Vsi ukrepi 
so povezani z denarjem, odobri jih pristojno ministrstvo oz. Direkcija za vode, Urad za 
upravljanje z vodami, kot absolutni lastnik voda v državi. Sanacijo pragov na Kamniški 
Bistrici so uvrstili med nujne, počakati moramo samo odobritev sredstev s strani 
države-vlade za omenjene projekte. Dela bo delno sofinancirala tudi Občina Domžale iz 
postavke »Protipoplavni ukrepi«, začetek del pa lahko pričakujemo še v tem letu. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Janez Bizjak, pomočnik vodje Oddelka za komunalne zadeve 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 213 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Predlog za dopolnitev in spremembe Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih 
in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Domžale. 

Predlagam, da se obravnavani pravilnik spremeni oz. dopolni z naslednjimi vsebinami: 

»I. SPLOŠNE DOLOČBE 

2. člen 

Doda se alineja  

- sofinanciranje projektov in programov dela v invalidskih organizacijah v Občini Domžale  

III. POGOJI IN MERILA 

Se doda osmo poglavje: 

8. SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IN PROGRAMOV DELA INVALIDSKIH ORGANIZACIJ 

8.1 Predmet za sofinanciranje programov in projektov družbeno socialnih, socialno 
humanitarnih in invalidskih organizacij, ki izvajajo dejavnost na območju Občina Domžale za 
invalide občine Domžale  

8.2 Pogoji za sofinanciranje 

- status društva, ki ima status delovanja v javnem interesu na področju socialnega varstva, 

- z ustreznim aktom ima urejeno dodeljevanje socialnih pomoči in ohranjevanje psihofizičnih 
sposobnosti invalidov, 

- vodi register članov, evidenco uporabnikov in brezposelnih invalidov, 

- izvajanje programov na območju Občine Domžale za invalide Občine Domžale. 

8.3 MERILA 

- obseg programov in projektov namenjenim invalidom Občine Domžale, 

- obseg družbeno socialne dejavnosti vključno s pomočjo posebno ranljivimi skupinami – 
invalidi, 

- obseg programa in projekta za preprečevanje in blaženje ter psihofizične posledice 
invalidnosti, 

- izvajanje programa namenjenega za socialno in zdravstveno ogrožene invalide za 
neodvisno in samostojno življenje, 

- izvajanje programa ohranjevanje zdravja in socialne pomoči ranljivim skupinam izločene iz 
okolice – invalidi, 



- izvajanje posebne socialne programe prilagojene na težo in poškodbe invalidov, 

- povezovanje z ZDIS, centri za socialno delo, lokalno skupnostjo, 

- povezanost prostovoljcev z invalidi na terenu (obiski ob nastanku invalidnosti, 
svetovanje,laična pomoč, informiranje glede medicinsko tehničnih pripomočkov in 
zdravstvene zakonodaje na področju njihovih pravic), 

- usposabljanje za aktivno delo in življenje invalidov in njihovih svojcev (strokovna pomoč in 
učenje socialnih veščin).« 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Hvala za pobudo.  
V skladu s 6. členom Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2016 se v breme 
proračuna tekočega leta lahko prevzemajo obveznosti in vršijo izplačila samo za 
namene ter do višine, ki so določeni s proračunom. Načini proračunske porabe na 
posameznih postavkah se podrobneje urejajo s pravilniki. V proračunu Občine Domžale 
za leto 2016 ni proračunske postavke Sofinanciranje projektov in programov dela v 
invalidskih organizacijah v Občini Domžale, zato ni ustrezne podlage za spremembo 
obstoječega pravilnika. 
 
ODGOVOR PRIPRAVILA: Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 214 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Dajem pobudo, da občina v najkrajšem možnem času, pred sedežem MDI Domžale 
na Ljubljanski 106A, prične s postopki za ureditev parkirišča za invalide. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Vašo pobudo smo upoštevali in bomo zaris parkirišča za invalide 
izvedli v okviru rednega vzdrževanja talne signalizacije, oz. takoj, ko bodo ugodne 
vremenske razmere. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Vlado Jerant, višji referent na Oddelku za komunalne zadeve 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 215 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Ureditev okolice ob železniških postajah v občini Domžale: 
Območje ob železniških postajah je neurejeno, lahko bi rekli neugledno in nam lahko služi 
kot primer, kako se ne ravna z prostorom. Objekti so v slabem stanju in okolica je oddana v 
najem za različne dejavnosti. Za potnike pa na koncu zmanjka prostora! Vem, da ne moremo 
zahtevati kako naj razpolagajo z njihovo lastnino. Lahko pa morda poskušamo s skupnim 
projektom? Primer novo zgrajena železniška postaja v Jaršah. 
Dajem pobudo, da se pozove odgovorne na železnici, da se zemljišče v lasti železnice 
primerno uredi za namen in potrebe železniškega prometa in uredi parkirna mesta in okolico  
po zgledu postajališča v Jaršah! 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Ureditev in vzdrževanje železniške postaje na Rodici je bila 
izpeljana pod okriljem Službe za gradbeno dejavnost na Slovenskih železnicah, zato je 
vaša pobuda primerna za pristojno družbo. Pobudo smo že posredovali isti službi na 
Slovenske železnice-Infrastruktura, d.o.o. Ko prejmemo odgovor z njihove strani, vas o 
tem tudi obvestimo. 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Teja Hauptman, mag., strokovna sodelavka za stike z javnostmi 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 216 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Prometne površine: 
Vsakodnevno prekopavanje cest nam je že davno presedlo. Vendar pa se stanje ni bistveno 
izboljšalo. Ko določen odsek cestišča na novo preplastimo, ne mine dolgo pa ga ponovno 
razkopljemo. Po posegu pa se luknje začasno zasujejo zgolj z peskom in utrdijo. To pa žal ne 
zadostuje, saj takoj nastanejo udarne jame, ki so velike in povzročajo tudi poškodbe na 
vozilih. Po zaključku dnevne izmene pa odstranijo tudi vse prometne znake in opozorilne 
table. Asfaltno prevleko pa položijo šele, ko so zaključeni vsi predvideni posegi na določenem 
odseku, to pa  lahko traja tudi po več tednov. 
 
Zato dajem pobudo, da se po posegih na cestišču takoj zakrpa vse luknje z začasno asfaltno 
ali betonsko zalivko! 
 
VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Pristojni upravni organ za ceste na podlagi vloge za poseg v 
cestišče izda dovoljenje v katerem določi pogoje, ki jih morata pri posegu v cesto 
zagotoviti predlagatelj z izvajalcem. Sestavni del dovoljenja so strokovno tehnični 
pogoji za izvajanje prekopov oziroma projekt o izvedbi, v katerem je med drugim 
določeno, da je vse prekope potrebno dnevno zasuti in utrditi do nivoja terena, v 
primeru slabega vremena je potrebno paziti, da ne pride do posedkov in prekope po 
potrebi zabetonirati.  

Nadzor nad izvajanjem določil v dovoljenju opravlja pristojna občinska služba in 
policija. O vaši pobudi bomo seznanili pristojne službe. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Vlado Jerant, višji referent na Oddelku za komunalne zadeve  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 217 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Kdaj se bo nadaljevala izgradnja pešpoti ob Kamniški Bistrici ob desnem bregu od 
nove soseske Gaj v Preserjah do občinske meje s Kamnikom? 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Za izgradnjo pešpoti ob Kamniški Bistrici ob desnem bregu od 
nove soseske Gaj v Preserjah do občinske meje s Kamnikom so bili izdelani projekti PZI 
načrt zunanje ureditve št. 2/13, Ljubljana, oktober 2014, projektanta Superius d.o.o., 
Gorenjska cesta 50A, 1215 Medvode; PZI načrt pešpoti št. 11-584-3/14, Ljubljana, 
september 2014, projektant GIRI d.o.o., Lavričeva 9, 1000 Ljubljana ter Hidravlična 
preveritev vliva pešpoti Preserje pod mostom čez Kamniško Bistrico v Radomljah št. 
G47-FR/14, projektanta IZVO-R d.o.o., v Ljubljani, september 2014. Na podlagi PZI 
načrtov in hidravlične študije se je pridobilo projektne pogoje št. 35506-2891/2013-2 z 
dne 26.5.2014 in nato v letu 2015 tudi vodno soglasje št. 35506-6062/2014-5 z dne 
22.5.2015.  

V letošnjem letu načrtujemo pridobitev stavbne pravice.  

Sam termin izvedbe težko določimo, saj se srečujemo z dvojnim problemom. Prvi 
problem so lastniki zemljišč, ki ne želijo prodati zemljišča in drugi problem so sosedje 
pešpoti, ki si lastijo zemljišče RS in ne soglašajo z njeno izgradnjo.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 219 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Krajani Doba ponovno sprašujejo, kdaj se bo uredila smetarska cesta in most čez 
Potok (Hujski). Ta cesta je preozka po zavoju na polju in most, ki je preozek in zato nevaren. 
Pretok vode pod njim je premajhen in bo potrebno most razširiti in podaljšati, da bo pretok 
pod mostom lahko nemoten ob povodnjih. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: S projektom ureditve Smetarske ceste in mostu čez Hujski 
potok se ukvarjamo že več kot 10 let. Vendar kljub našim prizadevanjem, projekta ne 
bo mogoče urediti, dokler ne bomo obvladovali lastništva, ki je skladno s PZI 
potrebno za ureditev ceste in mostu. Zato smo začeli s postopkom razlastitve, ki nam 
bo omogočil pridobitev zemljišč, kar je pogoj za uvrstitev investicije v načrt razvojnih 
programov in v nadaljevanju za realizacijo investicije. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 220 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Koliko ponudb je prispelo na razpis za prodajo počitniškega doma na Krku in koliko 
od teh ponudb je hrvaških in koliko slovenskih? 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Robert Pečnik /SMC/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Na prvo objavo razpisa se ni javil nihče, bila pa sta dva 
interesenta s Hrvaške in sicer iz Reke in Zagreba. Iz Slovenije ni bilo nikogar. 
Trenutno je zunaj drugi razpis, na katerega so se do sedaj javili (brez ponudbe) trije 
interesenti, in sicer eden iz Slovenije in dva iz Hrvaške. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Grega Grmek, mag., pomočnik vodje Oddelka za premoženjske 
zadeve  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 221 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Stanje na parkirišču pri tržnem prostoru je vsako soboto dopoldne kaotično, zato 
dajem pobudo, da bi se vsako soboto postavilo redarje za 2-3 ure, da bi vzpostavili red in 
usmerjali promet, v času, ko je največ gneče. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Primož Škofic /SMC/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občinska uprava v okviru razpoložljivih možnosti glede na 
problematiko zagotavlja prisotnost na tržnem prostoru, kakor drugih podobnih mestih 
na območju občine. Prisotnost redarjev na tržnem prostoru ob sobotah se prilagaja 
organizaciji dogodkov.  
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Franci Kozinc, občinski inšpektor 
 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 222 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA: Apeliram, da se uredi parkiranje na tržnem prostoru in hkrati ugotavljam, da je za 
prireditve kapaciteta tržnega prostora premajhna. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občinska uprava v okviru razpoložljivih možnosti glede na 
problematiko zagotavlja prisotnost na tržnem prostoru, kakor drugih podobnih mestih 
na območju občine.  
 
Prisotnost redarjev na tržnem prostoru ob sobotah se prilagaja organizaciji dogodkov.  
 
Občinska uprava tržni prostor uporablja tudi za organizacijo prireditev. S tem želimo 
popestriti dogajanje v občini. Tudi sami ugotavljamo, da je tržni prostor za prireditve 
pogosto premajhen. Zato bomo okolico tržnega prostora dodatno uredili. S tem bo 
zagotovljeno več prostora za udeležence, posledično tudi izboljšano njihovo počutje. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Franci Kozinc, občinski inšpektor 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 223 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Dajem pobudo, da se v okviru kolegija župana organizira sestanek na temo 
Poslovnika občinskega sveta. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Matej Oražem /Lista Reza/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Na seji vodij svetniških skupin pred junijsko sejo se bomo 
dogovorili o načinu pristopa k spremembam Poslovnika občinskega sveta. Najprej bi 
sodelovali vodje svetniških skupin s stališči skupin, statutarno pravna komisija in 
občinska uprava. Kasneje bi oblikovali ožjo skupino z največ sedmimi člani – predlog 
statutarno pravna komisija, nekaj vodij svetniških skupin, urad župana in občinska 
uprava. Ta skupina bi pripravila predlog sprememb, ki bi jih obravnavali na sestanku, ki 
bi bil podobno sestavljen kot prvi. Terminski plan in želja je, da se spremembe pričnejo 
dejansko takoj po dopustih (september 2016) in se sprejmejo najkasneje do konca leta. 

Seveda pa so dobrodošle vse pripombe tudi svetnikov že v prvi fazi postopka za 
spremembe. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Toni Dragar, župan  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 224 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Dajem pobudo, da se uredi občinski Park Univerzale. Park, ki leži v neposredni 
bližini centra Domžal in predstavlja pomemben prostor za preživljanje prostega časa, ni 
primerno urejen. Zato predlagam občinski upravi, da park hortikulturno uredi, namesti 
dodatna otroška igrala in mesto urbano opremo. Le s tovrstno ureditvijo bo park zaživel in 
postal eden izmed lepših zelenih kotičkov našega mesta. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Renata Kosec /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Pobudo smo uvrstili v rebalans proračuna občine Domžale za 
leto 2016, ki ga pripravljamo za junijsko sejo občinskega sveta.  

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



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 225 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA: Ob praznovanju občinskega praznika sem opazila, predvsem na jugu Domžal, da 
izobešene zastave na drogovih niso lepe, zato dajem pobudo, da obeševalec zastav pregleda, 
katere zastave so za izobesit in katere ne oz. da se zastave očistijo oz. nabavijo nove. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Doroteja Grmek /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 13. seji dne, 21. 4. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Hvala za opozorilo, pobudo bomo prenesli odgovornemu za 
izobešanje zastav in po potrebi seveda nabavili nove zastave. Naj pa omenimo, da je 
bilo prav v zadnjem času poškodovanih precej zastav zaradi močnega vetra in obilnih 
padavin, tako da še nismo uspeli zamenjati vseh uničenih zastav.  
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Janez Bizjak, pomočnik vodje Oddelka za komunalne zadeve 


