
ZAPOREDNA STEVILKA: 310

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Kot veste se pripravlja rekonstrukeija eeste skozi vas Turnse, po informaeijah na
zborih obcanov. ki naj bi odstopili del zernljisca je bilo receno, da se bo gradnja pricela v juniju
letos. Najprej seveda naj bi se zamenjale salonitne vodovodne eevi. Vendar obcani nimamo
obcutka, da se ze karkoli pripravlja v ta namen. Razen prejsnji ted en, ko so z bagerjem priceli
ob eesti odstranjevati travo in pesek, ki se je nakopicil ob posipavanju v zimskem casu. Vendar
je to odstranjevanje peska in travisca tako neurejeno, da se krajani sprasujerno, kdo to dela. Kaj
je problem? To travisce odstranjujejo nekje do 1,5 mod roba nekje 20 em in nekje nic. Pobuda,
da se ob robu eeste, kot vedno do sedaj odstranjuje travisce in pesek v enaki sirini. Prav tako
pa sem ze podal pobudo za odstranitev starih telefonskih kablov in telefonskih drogov, ki
stojijo vsak po svoje in na njih neurejeno visijo kabli. Ti drogovi so bili odstranjeni skozi vas
Turnse, a v Ceseniku pa se ne. Mislim, da nihce vec ne uporablja zicne telefonske povezave in
bi bilo bolje, da se ta krama cirn prej odstrani, da ne kazi izgleda kraja, ce pa je slucajno se kak
vod v uporabi pa se lahko odstranijo tisti kabli, ki so pretrgani in neurejeno visijo.

VPRASANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSij

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALEC ODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Obstojeca lokalna cesta LC 072061 poteka od naselja Dob do
naselja Turnse. Cesta je izvedena za dvosmerni promet brez ustreznih tehnicnlh
elementov, bankine so povecini poskodovane. Plocnlka ni. Za umirjanje prometa so skozi
naselje Turnse namescene montaine hitrostne ovire, ki so neugodne zaradi avtobusnih
prevozov in prevozov 5 kmetijsko mehanizacijo. Cesta je skozi naselje Turnse opremljena
z javno razsvetljavo. Odvodnjavanje ceste je izvedeno v teren. Obstojeca obrabna plast
vozisca je dotrajana. Sirina vozisca je preozka za trenutne prometne potrebe, saj ponekod
sirina vozisca znasa komaj 4 m. Posledicno je rob vozisca napokan in unicen, bankine pa
zaradi srecevanja vozil posirane. V sklopu rekonstrukcije ceste je predvidena tudi
rekonstrukcija vodovoda. Na obmocju obravnavane ceste so se drugi komunalni vodi, ki
se po potrebi ob tej priloinosti lahko uredijo (telekomunikacijski vod, plinovod, kanal
odpadnih voda, elektrovod, javna razsvetljava). Dolzina trase tretjega odseka (Faza 3.) je
cca. 1000 m. Zaradi pomankanja prostora za kontinuirano izvedbo hodnika v sirini 1,60
m in pogostimi individualnimi uvozi na zemljisca se izvede poglobljen robnik (visina 1
cm nad voziscem), Iz podobnih razlogov in predvidenih ter ze izvedenih ograjnih zidov
parcel, se na severni strani robni del vozisca prav tako vgradi poglobljen robnik. Hodnik
je predviden na celotni trasi rekonstruirane ceste. V vcziscnc konstrukcijo plocnika in
pripadajoco bankino se lahko smiselno vgradijo razlicni komunalni vodi (glede na stran
poteka tras vodov lahko minimalno JR in TK). Celotna trasa 3. faze poteka skozi naselje
Turnse, kjer je hitrost omejena 5 krajevno tabla na 50 krn/h. V strnjenem delu naselja se
hitrost omeji na 40 km/h, Pri omejevanju hitrosti se posluzujerno hitrostnih ovir/grbin.
Grbine se izvedejo tako, da sta prehodni klancini enako dolgi kot sredinski, ravni del (po
2,40 m glede na os). Naklon klancln je 5%.« Investicija je v fazi postopka pridobitve
izvajalca, predviden zacetek del bo v avgustu.

ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve
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ZAPOREDNA STEVILKA: 311

VRSTA: Vprasan]e

VSEBINA: V zvezi z razvazanjern in razlivanjem gnojnice se je zadnji teden skozi Turnse
pojavljala cisterna (U KT-84), ki vozi gnojnico na travnik severo-vzhodno od Turns. In to ob
jutrih ob vrocern vremenu razliva gnojnico po omenjenih travnikih in to v Naturi 2000. Krajani
sprasujerno ali se da kaj urediti, da te gnojnice ne bi razlivali ob suhem in vrocern vremenu, pac
pa ob dezju ali tik pred njim. In krajani dvomijo, daje to navadna gnojnica, ker je ze popolnoma
ozqana trava, kjer je bila razlita gnojnica in ima zelo mocan vonj. Zal mi je, da nekateri s takim
ravnanjem rnecejo slabo luc na ostale kmete, ki se pridrzujejo pravil pri razlivanju gnojnice po
traviscih.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Peregrin Stegnar /NSij

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Gnojenje z gnojevko ureja Uredba 0 varstvu voda pred
onesnazevanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Gnojenje z gnojevko in gnojnico je na
zemljiscih brez zelene odeje prepovedano od 15. novembra do 15. februarja oziroma od
1. decembra do 31. januarja.

Gnojenje z gnojevko in gnojnico je na zemljiscih z zeleno odejo prepovedano od 1.
decembra do 15. januarja.

Drugih omejitev uredba ne predpisuje. Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi z ukrepi
za zmanjsevanje in preprecevanje onesnazevanja voda z nitrati iz kmetijskih virov
opravljajo inspektorji, pristojni za kmetijstvo, oziroma nadzor nad ukrepi, ki se nanasajo
na gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del. gradbeni inspektorji,

ODGOVOR PRIPRAVIL:Franc Kozinc, obcinski inspektor
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ZAPOREDNA STEVILKA: 312

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Zadnje obilne padavine so povzroCile tudi zelo visoke vodostaje. Tako velika voda je
delala tudi skode na obrezjih vodotokov kot so Karnnisca Bistrica in Raca. karnniska Bistrica je
naredila veliko skodo na kaskadah, sajje voda »skotalila« ogromno skalovje nizvodno, v Jarsah
pa je odtrgala tudi precejsen del brezine. Raca pa je na Podrequ pred sotoqern s Karnnisko
Bistrico, gledano v smeri toka izpodkopala precejsni del brezine in seje brezina skoraj za meter
posedla. V primeru naslednjih velikih voda bo scasorna voda zacela oqrozati hiso in stanovalce
v njej. Kolikor mi je znano, so kot mi je znano prisli na ogled od VGP-ja, vendar se do danes se
ni naredilo nic.

Zanima me ali bo vzdrzevalec omenjenih vodotokov pristopil k sanaojt In preprecevanju
nevarnosti, ki lahko ogrozi stanovalce v neposredni blizini. Menim, da je sedaj, ko so vode
majhne pravi cas, da se pristopi k taksnirn delom.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Maksimiljan Karba /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Pobudo za resevanje omenjene poplavne nevarnosti na obrnocju
Race pri izlivu v Kamnlsko Bistrico smo praktlcno ze realizirali. Prav tako smo uspeli z
urgencami na Direkcijo za vode, ki je zagotovila sredstva, zacetek del na popravilu
(sanaciji) stopenjskih pragov na Karnniski Bistrici od Kolicevega do regionalne ceste na
Viru.

ODGOVOR PRIPRAVIL:Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije
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ZAPOREDNA STEVILKA: 313

VRSTA: vprasanje

VSEBINA: Stanovalci Hrastove in Jesenove ulice v Mackovcih sprasujejo. zakaj ni asfaltiran del
plocnika ob Hrastovi ulici. Plocnik poteka delno po parcelni stevilki 5405/2, 5406/39, 5406/44
k.o. Dornzale in 127/2 k.o. Studa. Stanovalci so placali komunalni prispevek, ki vsebuje tudi
asfaltiranje plocnika.

Otroci na poti v solo so oqrozeni, ker ne morejo uporabljati neizgrajenega plocnika, cesta pa
je rnocno prometna z velikimi kamioni, ker vozijo surovine in izdelke tiskarne Omicron, ki je na
koncu ulice. Sprasujem, kdaj bo plocnik asfaltiran, zakaj se ni, da bo zagotovljena varna pot
otrokom v solo.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Marija Doroteja Grmek /SDS/

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Parcele s parcelnimi stevilkami 5405/2, 5406/39, 5406/44 k.o.
Domzale in 127/2 k.o. Studa so v lasti obcine Domfale. V prvi fazi je potrebno ponovno
opraviti meritev parcel, ker zaradi okrasnega grmicevja in dreves (smrek) ni moqoce
ugotoviti samega poteka parcelne meje. Asfaltiranje omenjenih parcel predstavlja
investicijo, zato je potrebno zato nameniti financna sredstva v obcinskem proracunu,

ODGOVOR PRIPRAVIL:Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve
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ZAPOREDNA STEVILKA: 314

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Krajani KSSimona Jenka dajemo pobudo za spremembo 39. elena Odloka 0 ravnanju
s komunalnimi odpadki, glede odvoza gradbenega materiala na deponijo Dob. Obcani smo ze
imeli moznost brezplacneqa enkratnega odvoza gradbenega materiala ob adaptaciji
stanovanja, kar je veljalo od 2002 do 2013. Sedaj pa je odvoz gradbenega materiala pladjiv.
Zato se material odvaza na divja odlaqalisca, eiseenja teh odlagalise pa povzrocajo velike
stroske. Zato predlagamo, da se sprejme den, ki bo zagotavljal obcanorn enkratni odvoz
rnanjsih kolicin gradbenega materiala brezplacno.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Marija Doroteja Grmek /SDS/

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Obvezna obcinska gospodarska javna sluzba ravnanja 5

komunalnimi odpadki glede na drzavne predpise (Zakon 0 varstvu okolja, Odredba 0

ravnanju z loceno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne sluzbe ravnanja 5

komunalnimi odpadki, Uredba 0 odpadkih ... ) izkljucuje ravnanje z gradbenimi odpadki,
saj ti odpadki niso klasificirani kot komunalni odpadki. Vobvezno obcinsko gospodarsko
javno sluzbo spada zbiranje rnesanih komunalnih odpadkov v ernih zabojnikih, prevoz
ostanka rnesanlh komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje, zbiranje loceno
zbrane odpadne embalaze v rumenih zabojnikih, zbiranje locenlh frakcij na ekolosklh
otokih (papir, karton in steklo), zbiranje kosovnih odpadkov, zbiranje nevarnih
odpadkov, obdelava dolocenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter okoljska dajatev za
onesnazevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Stroskl teh storitev so vkljueeni v ceno,
ki jo uporabniki meseeno plaeujejo za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Ravnanje z gradbenimi odpadki glede na predpise torej ni vkljueeno v ceno storitve
ravnanja s komunalnimi odpadki in se zato uporabnikom obraeuna posebej, ob dovozu
v zbirni center ali ob narocllu zabojnika za te odpadke. Poleg tega stroskl ravnanja z
gradbenimi odpadki v tem primeru ne bremenijo vseh uporabnikov, ampak se
obracunajo samo izvirnemu povzrocitelju odpadkov glede na dejansko koflclno.

Hkrati je potrebno tudi zavedanje, da se na deponiji Dob od decembra 2008 dalje
odpadki ne odlagajo vee, saj je zaprta. To pomeni, da teh odpadkov ni mogoee vee
deponirati na kraju samem, ampak je potrebno poskrbeti za njihovo nadaljnjo obdelavo
in predelavo v skladu 5 predpisi. Na obmocju deponije pa je urejen zbirni center, kjer je
omoqoceno predajati dolocene locene frakcije komunalnih odpadkov in nekatere
nekomunalne odpadke, npr. gradbene odpadke, azbest cementne materia Ie (salonitke) ...

ODGOVOR PRIPRAVIL:JKPProdnik d.o.o.
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ZAPOREDNA STEVILKA: 315

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Tezkoatletski klub se je obrnil na vee svetnikov. Na seji smo prejeli pisno pojasnilo
zupana glede zadeve. Tezkoatletski klub isee lokacijo, kjer naj bi se postavil objekt. Menim, da
bi morala obcina pogledati, kje se ga da, glede na to, da je v proracunu namenjenih 100.000 €
za resitev tega problema. Postavljam naslednja vprasanja Tezkoatletskeqa kluba:

1. Prosimo za pojasnilo, konkretno za kaksno investicijo je namenjenih 100.000,00 EUR
proracunskih sredstev navedenih pod proracunsko postavko 18022 »Rekonstrukcija objekta
za preselitev sportnikov iz HKC«.
2. Ali bode proracunska sredstva v visini 100.000,00 EUR,v primeru da ne bode porabljena v
letu 2017 za namen selitve TAK Dornzale, prenesena v proracun za leto 2018?
3. Katere aktivnosti glede preselitve TAK Dornzale oziroma glede postavitve novega objekta
(za kar je v proracunu za leta 2017 namenjenih 100.000,00 EUR)so bile 5 strani ObCine
Dornzale (oziroma Zavoda za sport) izvedene do sedaj.
4. Natancno opredelite, katere aktivnosti glede preselitve TAK Dornzale in v kaksnih casovnih
okvirih so predvidene v prihodnje. Natancno opredelite casovno zaporedje predvidenih
aktivnosti pri preselitvi TAK Dornzale v letu 2017.
5. Kdaj natancno je predvidena preselitev TAK Domzale iz kletnih prostorov Sportne dvorane
Dornzale?

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Robert Pecnik jSMCj

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Vase vprasanje se nanasa na pisno pojasnilo na dopis, ki ga je vee
sportnih drustev naslovilo na zupana 5 prosnjo po sestanku. V zvezi 5 tem ponovno
pojasnjujemo, da je iskanje nadomestne lokacije za izvajanje tovrstne sportns aktivnosti
zapleten in dolgotrajen proces.
Add1: V Odloku 0 proracunu za leto 2017 je sprejet NRP 18022 Rekonstrukcija objekta
za preselitev sportnikov iz HKC. Kot rekonstrukcija. V okviru rekonstrukcije je v skladu z
ZGO-1, misljeno spreminjanje tehnicnih znacilnosti obstojeceqa objekta in prilagoditev
obstojeceqa objekta spremenjeni namembnosti in potrebam. V okviru tega iseemo
ustrezne prostore, ki bi jih lahko uredili v skladu z namembnostjo zagotovljenih
proracunskih sredstev.
Add2: Proracunska sredstva ni mozno prenesti v naslednje leto. V skladu z Odlokom 0

proracunu za leto 2018 je za to potreben rebalans proracuna za leto 2018.
Add3: Obcina in Zavod za sport sta pregledala vee prostorov, ki bi bile eventualno
primerni za izvajanje tovrstne sportne aktivnosti.
Add4: V kolikor zelimo prenoviti vhod v sportno dvorano Domzale, je potrebno kletne
prostore, ki so trenutno v uporabi TAK preurediti v skladisene prostore. Najbolj
pomembna aktivnost je poiskati ustrezno lokacijo. Ko bo lokacija znana je potrebno
obstojeci objekt v okviru proracunskih sredstev preurediti za vadbo. V kolikor bo 510 za
novo gradnjo objekta bo potrebno spremeniti namen porabe proracunskih sredstev,
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izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje (tudi v primeru
rekonstrukcije objekta), zagotoviti ustrezna sredstva in objekt zgraditi.
Add 5: V primeru gradnje novega objekta, realizacija ni izvedljiva v letu 2017.

ODGOVOR PRIPRAVIL:lztok Obreza, vodja Oddelka za investicije
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ZAPOREDNA STEVILKA: 316

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Name so se obrnili nekateri stanovalci naselja Bistra. Tam je cez nee, ob glavni cesti
nastala modra cona. Zanima jih na kaksni podlagi je ta modra cona nastala. Zemljisca se res v
lasti obcina, ampak naj bi jim bilo zagotovljeno, da bodo to brezplacna parkirisca. Menda so se
obrnili na g. Obrezo, ki je rekel, da so 0 tem glasovali svetniki. V tem mandatu jaz 0 modri coni
nisem glasoval. Prosijo za pojasnilo in obenem izrazajo velik odpor proti modri coni.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Robert Pecnik jSMCj

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Obclna Domzale je dobila vee pritozb, da posamezni lastniki vozil
neupraviceno uporabljajo jayne parkirne povrslne za casovnc daljse parkiranje.
Upravljavec za ceste je ob spremljanju stanja na parkiriscu ugotovil, da so bila na
parkiriscu dejansko za daljse casovne obdobje parkirana vozila, ki se niso redno
uporabljala v prometu. Na parkiriscu so bila narnrec parkirana neregistrirana vozila,
vozila, ki so bila namenjena preprodaji, avtodomi in druga vozila, ki so se uporabljala Ie
obcasno.
Da bi se preprecilo parkiranje za daljse casovno obdobje in omoqocila uporaba javnih
povrsin in parkiranja cim vecjemu stevllu uporabnikov, je obcina na podlagi Zakona 0

pravilih cestnega prometa in Zakona 0 cestah, ki doloca da so za prometno ureditev
odgovorne obcine doloclla, da se javna parkirisca lahko uporabljajo Ie s casevnc
omejenim parkiranjem.

ODGOVOR PRIPRAVIL:Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve
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ZAPOREDNA STEVILKA: 317

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Zanima me, ali imamo kaksen elaborat za modre cone. Kdo odloca 0 spremembi in
na podlagi katerih kriterijev, se parkirisca prekvalificirajo. Ali se bode cone sirile v tem mandatu
in kje. Predvsem me zanima za modre cone pri zelezniski postaji, ali je konec siritve ali se bode
sirile se naprej.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):mag. Tomaz Dezelak jSDSj

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

Upravljavec za ceste je ob spremljanju stanja na parkiriscu pri zelezniski postaji ugotovil,
da so bila na parkiriscu dejansko za daljse casovne obdobje, predvsem tekom
dopoldanskem casu parkirana vozila, ko je sicer frekvenca parkiranja v samem centru
najvecja.
Ker smo zeleli zagotoviti parkiranje cim vecjemu stevilu voznikov in Ijudi, ki za kratek cas
obiscejo poslovne subjekte in upravne organe, je obcina na podlagi Zakona 0 pravilih
cestnega prometa in Zakona 0 cestah, ki doloca, da so za prometno ureditev odgovorne
obcine dolccila, da sejavna parkirisca ob zelezniski postaji lahko uporabljajo Ie s casovno
omejenim parkiranjem.
Dodatna oznacitev parkirisc s casovno omejenim parkiranjem na ostalih lokacijah bomo
izvedli Ie v primeru, ce bode za to upraviceni razlogi.

ODGOVOR PRIPRAVIL:Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve
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ZAPOREDNA STEVILKA: 318

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Imam vprasanja glede odgovora zupana Tezkoatletskernu klubu Dornzale, predvsem
glede zadnjega odstavka in sicer po kaksni potrebi se boste z njimi sestali in tocno definirajte
kaj so njihove naloge, kaj morajo oni narediti in kaj je vasa naloga v zvezi stem.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):mag. Tornaz Dezelak jSDSj

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Kot omenjeno v dopisu, ki je bil s strani Zupana Obcine Domfale,
v zvezi s prosn]o za sestanek, poslan TSK Ihan, AK Domzale, SSKSAM Ihan, TAK Domfale
in Klubu borilnih vescin Domiale, je iskanje ustreznih prostorov za zagotovitev izvajanja
vadbe zapleten in dolgotrajen proces. Izvajanje tovrstne vadbe in stem prepoznavanje
ustreznih prostorov, je specifika, ki je absolutno na strani lzvajalcev-sportnikov.
Povedano enostavneje, lazje bodi izvajalci vadbe poiskali ustrezen prostor ker tocno
vedo kaj potrebujejo, kaksni so predpisi in zahteve za vadbo in tekmovanja. V dopisu,
natancneje v zadnjem odstavku, ki ga omenjate, jih pozivamo, naj aktivno pristopijo k
iskanju ustreznih prostorov za njihovo vadbo. Ko bodo nastopili s konkretnim
predlogom, pa jih vabimo na skupni sestanek na katerem se bomo dogovorili kako
naprej. Enaka aktivnost, torej iskanje ustreznih prostorov bo izvedena tudi 5 strani
Obcine in zavoda za sport.

ODGOVOR PRIPRAVIL:Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije
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ZAPOREDNA STEVILKA: 319

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Na 10. seji OS 19. 11.2015 sem posredovala svetnisko vprasanje v zvezi z ureditvijo
otroskih igrisc v Ihanu in Depali vasi, za kateri smo v proracunu za leta 2015 namenili 20.000
EUR.

V izcrpnern odgovoru je Oddelek za investicije zagotovil, da bo igrisce v Depali vasi zgrajeno
spomladi 2016, oziroma takoj, ko bo urejeno lastnistvo zemljisc. Za igrisce v Ihanu obcina isce
primerno zernljisce, morda ob osnovni soli ali pa bo potrebno poiskati alternativno lokacijo.

Za obe igrisci so po zagotovilu Oddelka za investicije kupljena igrala na zalogo.

Sprasujern, kdaj bosta igrisci koncno urejeni.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Andreja Poqacnik Jarc /LTD- Toni Dragar-Lista za vse generacije/

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Za igrisce v Depali vasi smo v fazi urejanja zemljisca. Osnovni
pogoj za ureditev otroskeqa igrisca je pridobitev zemljisca, trenutno v lasti Skiada
kmetijskih zemljisc in gozdov. ZemljiSce, ki je vecje od prvotno misljenega, bo omoqocilo
prostorsko umestitev manjkajocih sportnih povrsfn. Sklad ureditev tega zemljisca
pogojuje s sprejemom OPN. V Kolikor se bomo uspeli dogovoriti izven tega pogoja,
lahko otrosko igrisce uredimo ze v tem letu.
Za ureditev otroskeqa igrisca v Ihanu se vedno iscemo ustrezno (najbolj primerno)
lokacijo. Pripravlja se menjava zemljisc z Zupnijo Ihan v kateri se nahajajo tudi zemljisca,
ki bi bila lahko primerna za otrosko igrisce, vendar se zaenkrat 0 tem se nismo uspeli
dogovoriti, saj je razkorak med ponujeno in zahtevano vrednostjo zemljisca kar
precejsen. 0 dejanski realizaciji projekta je preuranjeno in tezko govoriti, saj je izkljucno,
tako kot v Depali vasi, gradnja pogojena pridobitvijo zemljisca.

ODGOVOR PRIPRAVIL:Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije
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ZAPOREDNA STEVILKA: 320

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Na pokopaliscu v Domzalah, kjer je prostor za obcinske grobove, ni urejeno. Dajem
pobudo, da Prodnik opravi ogled.

VPRASANJE POSREDOVAL(A): Uros Breznik jSDj

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Zahvaljujemo se za pobudo, ki jo bomo upostevali, Javno
komunalno podjetje Prodnik bo opravilo ogled in ustrezno ukrepalo.

ODGOVOR PRIPRAVIL: JKP Prodnik d.o.o.
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ZAPOREDNA STEVILKA: 321

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Zaradi preureditve prostorov v Sportni dvorani, TAK Domzale potrebuje novo
prostore za vadbo. lal sami niso bili uspesni, zato naj se ObCinske sluzbe in ZZSR Dornzale
aktivno vkljucita pri iskanju primernih prostorov, kot so to ze omenili nekateri kolegi-svetniki.

Podpiram predlog, da se poisce primerne prostore za delovanje TAK Domzale in ostalih drustev
navedenih v dopisu.

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

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: lupan

Odgovor je podan pod zaporedno stevllko 318.
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ZAPOREDNA STEVllKA: 322

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Na portalu »neprernicnine.net« je oglas za poslovne prostore in zernljisce v centru
Radomelj.

https://www.nepremicnine.netjoglasi-prodaja/radomlje-poslovni-prostor_6079779/

Ker je to zernljisce v centru in je bilo vkljuceno v prostorski plan ureditve centra Radomelj in
slritve igrisca za vrtec Mlincek, bi ga bilo smiselno pridobiti.

Dajem pobudo, da se omenjeno zernljisce kupi in nameni za potrebe siritve igrisca vrtca
Mlincek in podzemne qaraze, dovoznega poti za potrebe peste in vecnamenski plato-trg.

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

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Na komercialnih spletnih straneh, ki se ukvarjajo 5 prodajo
zemljisc je zaznati oglas, ki oglasuje zemljisce v centru Radomelj. Zemljisce se ureja z
odlokom 0 lokacijskem naertu obmocja prometnih povrsin in sirltve pckopalisca v
Radomljah (Uradni vestnik Obcine Domzale, st. 04/2006), kjer ima doloceno specificno
izrabo - povrsine za mirujoci promet. Zemljisce se obenem nahaja v obmocju predkupne
pravice Obcine Domzale in bo kot tako predmet izdaje potrdila 0 (ne)uveljavljanju
predkupne pravice. Interesa morebitnih kupcev/investitorjev na Oddelku za urejanje
prostora nismo zaznali.

ODGOVOR PRIPRAVIL:Jure Kosutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora
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ZAPOREDNA STEVILKA: 324

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Na novem pokopaliscu je urejen prostor za raztros pepela, kjer ni nobene zascite, ni
nobene zive meje tako, da se zivali prosto pasejo. Dajem pobudo, da se to uredi.

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

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Na razsirjenem delu pokopalisca v Radomljah je bil v okviru
ureditve, urejen tudi prostor za raztros pepela pokojnikov. Okrog prostora za raztros na
pokopaliscu Radomlje je zasajena iiva meja iz cipres, ki bo po dolocenem casu, ko se
rastline obrastejo, nudila ustrezno zascito pred divjadjo.

ODGOVOR PRIPRAVIL:Iztok Obreza, vodja Oddelka za investicije
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ZAPOREDNA STEVILKA:325

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Zakaj se se vedno ni sestala in konstituirala komisija za jayne gospodarske sluzbe?

Glede na mnoge probleme na podroqu njihovega delovanja menim, da bi imeli dani komisije
dovolj pomembnega dela.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Marija Pukl jDeSUSj

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINAODGOVORA: Obcinski svet Obcine Domfale je na 2. seji dne 18. 12. 2014 sprejel
Sklep 0 imenovanju predstavnikov obcine v organe javnih zavodov (Uradni vestnik
Obcine Domzale, st. 11/14). Za predstavnike Obcine Domzale so bili v Svet uporabnikov
gospodarskih javnih sluzb pri Obcini Dornfale imenovani (v nadaljevanju: svet) Andraz
Pustotnik, Blaz Ravnikar, Kristijan Kalaba, Milan Tomse in Vinko Okrslar.
Ker se svet v tem mandatnem obdobju se ni sestal, so bili njegovi ciani pozvani, da se
sestanejo in dogovorijo 0 nadaljnjem delovanju sveta. Seja sveta je potekala v sredo, 06.
09.2017, na seji pa sta bila imenovana tudi predsednik sveta in njegov namestnik, katerih
naloga je organizacija in vodenje dela sveta.

ODGOVOR PRIPRAVIL:Gregor Mohar, strokovni sodelavec v Uradu zupana
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ZAPOREDNA STEVILKA: 326

VRSTA: Vprasanje

VSEBINA: Na podlagi katerega prostorskega akta se gradi vecstanovanjski objekt ob
Karantanski cesti v Dornzalah?

Kaksen je procent pozidanosti stavbne parcele ?

Kako je mozno, da se taksni objekti kot je ta in se drugi ze zgrajeni ( npr. Garazna hisa....) ,
gradijo brez seznanitve svetnikov in KS0 spremembah ?

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Marija Pukl jDeSUSj

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Trenutno se ob Karantanski cesti v Dcmzalah gradi
vecstanovanjski objekt. Gradi se na podlagi Odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih za
obmoeje obcine Domzale (uradno precisceno besedilo 2) (Uradni vestnik Obcine
Domzale st. 3/12).
Procent pozidanosti, t.j. razmerje med stavbiscem in velikostjo gradbene parcele je na
predmetnem obrnocju dopusten do 40%. Indeks intenzivnosti izrabe zemljisca, ki je
razmerje med bruto povrsino stavbe in povrsino gradbene parcele je 0,8.
Svetniki se z dopustnostjo gradnje na posameznih obmocjih seznanjajo v postopku
obravnave prostorskih aktov. V primeru obravnave obcinsklh podrobnih prostorskih
nacrtov sta umestitev in oblikovanje posameznih objektov razvidna iz akta natancno na
parcelo, v primeru prostorskih ureditvenih pogojev pa umestitev in oblikovanje iz akta
nista razvidna.

ODGOVOR PRIPRAVILA:Andreja Sever, pornocnica vodje Oddelka z urejanje prostora
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ZAPOREDNA STEVILKA: 327

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Predlagam, da na oktobrski seji obcinskeqa sveta svetniki dobimo celovito
informacijo:

o financnih obremenitvah obcanov in lastnikov nepremicnin s strani obCine in javnih
podjetij na dan 31.12.2016;
s prikazom procentualnega dviga cen primerjalno na leta 2010 in 2015;
s primerjavo s sosednjimi oziroma prirnerljivimi obCinami.

Gre za stroske komunalnih storitev, nadomestila za stavbno zernljisce, davkov na nepremicnine
in promet z neprernicninami itd.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Marija Pukl /DeSUS/

POSREDOVANO NA: 2l. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Domnevamo, da se vase vprasanje nanasa na financne
obremenitve obcanov, ko so Ie ti vpeti v koriscenje javnih dobrin Obcine ali izvajalcev
javnih sluzb. Domzalski obcani so financno obremenjeni skozi razlicne vrste stroskov
glede na to, kaksne usluge koristijo. Prav tako so obremenitve locirane v razlicnih
predpisih oziroma se izvajajo preko razlicnih javnih subjektov ali koncesionarjev,
nekatere so obvezne ( davki in prispevki) nekateri izhajajo iz gospodarskih javnih sluzb,
tretje pa izhajajo iz subvencioniranih dejavnosti. Obcina Domzale do sedaj ni izpeljala
posebne analitike glede vseh obremenitev, zato teh informacij nimamo, obicajno jih
obdelujemo sektorsko. Ocenjujemo, da je obseg obdelave podatkov tako velik, da bi za
taksen odgovor morali izvesti poseben projekt.

ODGOVOR PRIPRAVIL:Edvard Jeselnik, direktor obcinske uprave
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ZAPOREDNA STEVILKA: 329

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Predlagam obravnavo polozaja drustev, ki delujejo v ObCini Dornzale in njihove
pogoje za delovanje ter moznosti za uresnicevanje programov, dodeljevanje sredstev iz
proracuna obCine in koristnost njihove porabe. Opredeliti tudi druzbeni pomen posameznih
programov drustev.

Pripraviti celovit prikaz lastnistva neprernicnin, najemnine ipd.

Na podlagi teh podatkov bodo sredstva pravicneje porazdeljena med drustva.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Marija Pukl jDeSUSj

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVLJALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Pravnim osebam zasebnega prava, kamor sodijo tudi drustva, se
na podlagi Zakona 0 javnih financah sredstva delijo na podlagi javnih razpisov. Pravnim
in fizicnim osebam se proracunska (javna) sredstva za projekte in programe s podrocja
druzbenih dejavnosti delijo na podlagi meril, ki jih dolocajo pravilniki s podrocja
druzbenlh dejavnosti (pravilnik 0 pravilih in merilih za vrednotenje sportnih in
rekreativnih programov v obcinl Domzale, pravilnik za vrednotenje kulturnih projektov
in programov, ki se sofinancirajo iz proracuna Obcine Dornfale, pravilnik za vrednotenje
druzbenlh. socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz
proracuna obcine Domzale).

Drustva delujejo na zelo razlicnih podroqlh, ki med seboj niso primerljiva, predvsem pa
je vsebina delovanja vezana na razlicno zakonodajo (tako s podroqa sporta, kulture,
socia Ie ipd.). Pray tako na jayne razpise za sofinanciranje projektov iz javnih sredstev ne
kandidirajo Ie drustva, pac pa tudi druge pravne ali fizicne osebe, ki izvajajo odmevne
projekte oziroma programe na razlicnih podrocjih (npr. samostojni podjetniki, zasebni
zavodi ipd.),

Obravnava polozaja drustev tako ne bi zajela vseh akterjev, ki so za projekte in programe
deleznl javnih sredstev, pri cemer obcina nima dostopa do uradnih evidenc za podatke,
potrebne za taksno obravnavo.

Druqacna razdelitev med prijavitelje na jayne razpise pa je moqoca Ie na podlagi
sprememb pravilnikov, ki dolocajo merila za razdelitev javnih sredstev.

Upostevaje spremembe Zakona 0 sportu je v pripravi sprememba Odloka 0 vrednotenju
in sofinanciranju sportnih in rekreativnih programov v obcini Domzale ter sprememba
pravilnika, ki doloca merila.

ODGOVOR PRIPRAVILA:Kristina Siapar, vodja Oddelka za druzbene dejavnosti
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ZAPOREDNA STEVILKA:330

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Predlagam nadgradnjo strategije poseljenosti in stanovanjskega fonda se z
»rnehkimi« vsebinami skladno 5 Vladno Strategijo dolqozive druzbe.

VPRASANJEPOSREDOVAL(A):Marija Pukl jDeSUSj

POSREDOVANO NA: 21. seji dne, 15.06.2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: V okviru Razvojnega programa Obcine Domzale 2012-2025,
Uradni vestnik Obcine Domzale st. 3/12, so navedeni povzetki studije z naslovom Analiza
razvojnih moznosti Obcine Domzale, KODA d.o.o. 2011 , v kateri je obravnavana tudi
problematika slabsanja starostne strukture prebivalstva, ki se kaze sicer na nivoju drzave
ze kot resen problem. Predmetna studija in tudi njena nadgradnja v okviru Demografske
studije 2016 kaze nekoliko boljso sliko demografskih gibanj na nivoju obcine.
Iz studije oziroma kljucnih ugotovitvah, zapisanih v poglavju 4.2 Razvojnega programa
je razvidno, da je slabsanje starostne strukture v tesni zvezi z strukturo zaposlitvenih
mcznosti v obcinl oziroma v okviru pol urne dostopnosti z motornim prevoznim
sredstvom. Zaradi lege in posledicno zaposlitvenega sredisca na sprejemljivi dostopnosti
je starostna struktura v obcini se vedno boljsa kot primerljiva na driavnem nivoju.
Kakovostni bivalni pogoji, navkljub nepokritosti kontingenta delovno aktivnih
prebivalcev z kontingentom delovnih mast v obcini pri odlocanju 0 izbiri bivaliSca ocltno
pretehtajo pomanjkanje razpolozfjlvth delovnih mest.
Kot je razvidno iz vladne strategije dolgozive druzbe Ie ta temelji na konceptu aktivnega
staranja. Koncept pa temelji na indeksu aktivnega staranja, ki predstavlja orodje
snovalcem politik za izpeljavo potrebnih sprememb v druzbi, na podrocjih zaposlovanja,
drufbene aktivnosti in sodelovanja, neodvisnega, varnega in zdravega zivljenja. Zaradi
podaljsevanja pricakovane zivljenjske dobe in posledic, ki jih to prinasa na mnogih
segmentih druzbe, se je poudarek narnrec politicnlh programov in strategij usmeril na
spodbujanje polnega uresnicevanja potencialov starejsih Ijudi (vir. Indeks aktivnega
staranja, Institut Antona Trstenjaka, 2012)
Iz Strategije dolqofive druzbe izhaja , da se bode politike zaposlovanja, upokojevanja in
vkljucevanja postopno prilagodile demografskim gibanjem, sicer pa je to, kot razumemo
orodje za uresnicevanje politik predvsem na nivoju drzave in predvsem na podrocjih, ki
imajo vpliv na drzavni proracun. V kolikor bo iz akcijskih programov, ki jih bo po
podatkih, dostopnih na spletnih straneh Vlade, izhajala usmeritev in potreba po prenosu
ukrepov na lokalne nivoje, bo to najverjetneje vsebina novelacije Razvojnega programa
Obcine Domzale.

ODGOVOR PRIPRAVlLA:Andreja Sever, vodja Oddelka za urejanje prostora
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ZAPOREDNA STEVILKA: 331

VRSTA: Pobuda

VSEBINA:Ze nekaj casa opazarno, da je skozi Radomlje po Presernovi ulici neskoncno povecan
promet tovornih in osebnih vozil. VeCina pometa predvsem pa tudi kamionov precka Radomlje
za smer voznje proti Kamniku in obratno.

Tako zaradi zqosceneqa prometa velikokrat ni moqoce preckati ceste tudi po nekaj minut.
Vozniki vozijo z veliko hitrost]o in voznje ne prilagodijo omejitvam, ki bi bile primerne za
zqosceno naselje. Se posebej so oqrozeni otroci in starejsi. V smeri Skrjancevo - Radomlje po
desni strani vozisca ni izgrajenega plocnika in prebivalci morajo preckati cesto, da lahko varno
hodijo po plocniku na nasprotni strani cestisca.

Zato predlagam, za umiritev hitrosti vozil in predvsem zaradi varnosti otrok, izgradnjo prehoda
za pesce na lokaciji med hisarna Presernova c. 11 in Presernova c. 11B, s cimer bi izpolnili veqo
varnost v prometu in se izognili morebitnim nezgodam.

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

POSREDOVANO NA: e-mail dne, 27. 06. 2017

PRIPRAVUALECODGOVORA: Zupan

VSEBINA ODGOVORA: Skladno s tehnicnimi pogoji za umestitev prehoda za pesce na
Presernovi cesti v Radomljah na odseku med Preserncvo 11 in Presernovo 11/b, prehoda
ni rnoqoce umestiti.

Na navedenem odseku Presernova cesta nima dvostranskega plocnika, po katerem bi se
vzpostavil promet pescev. Glede na predlog bi bil promet za pesce tako moien za najvec
dve individualni stanovanjski hisi.

Prehod za pesce izven obmocja kriiisca je dopustno oznaclt! na lokaciji stalne
koncentracije pescev, ce je odmik do naslednjega prehoda ali kriiisca vecji kot 150 m.

Zaznamovanih prehodov brez svetlobne signalizacije ne smemo uvajati na cestah, kjer je
dovoljena hitrost motornih vozil vecja od 60 krn/h, Prav tako, kjer ob obeh straneh
vozisca ni hodnikov za pesce. Prehode za pesce, ki jih oznaclmo z zebrami, oznacimo na
mestih, kjer jih lahko vozniki vidijo iz zadostne razdalje in ob pogoju, da je hitrost vozil
omejena V=60 km/h ali manj.

ODGOVOR PRIPRAVIL:Franc Kozinc, obcinski inspektor
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