
ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 226 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  Občina Domžale je naročena na prejemanje klipinga. Dobrodošlo bi bilo, da bi tudi 
svetniki, če je možno, prejemali dnevni kliping. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Lovro Lončar /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 14. seji dne, 16. 6. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: S Kliping d.o.o. imamo sklenjeno pogodbo, v kateri so določeni 
kriteriji, to so teme in obseg spremljanja. Teme spremljanja so: Občina Domžale, Toni 
Dragar, Renata Kosec in aktualni dogodki v Domžalah. Obseg spremljanja pa je 
omejeno na slovenske tiskane, radijske in televizijske medije (ni spletnih medijev in 
domžalskega časopisa Slamnik). Pogodba s Klipingom omogoča le interno pošiljanje 
znotraj organizacije (Občina), ne pa tudi širše distribucije sorodnikom in znancem. 

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



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 227 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  V soboto je bil izveden pohod ob Kamniški Bistrici. Pohvalil bi organizatorje in 
predlagam, da bi bile v bodoče stojnice bolj založene. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Lovro Lončar /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 14. seji dne, 16. 6. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Hvala za povratne informacije. V mesecu juniju organiziram 
evalvacijsko srečanje vseh sodelujočih društev in posameznikov. Na tem srečanju bom 
predstavil vašo pobudo, jo upošteval in pripravimo načrt za naslednje leto. Danes že 
razmišljam o dodani ponudbi sadje, balinčki,… Torej še enkrat hvala za povratno 
informacijo. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Uroš Križanič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 228 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA:  Krajani okolice vrtca Palček na Viru so me opozorili na prometno varnost ob 
samem vrtcu, gre za peš pot, ki se križa z Ipavčevo ulico. Bila so dana že opozorila krajanov, 
da se tam še dodatno poskrbi za prometno varnost za tiste, ki gredo v vrtec, v šolo in za 
ostale udeležence v prometu. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Lovro Lončar /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 14. seji dne, 16. 6. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občinski upravni organ za ceste je ponovno preučil prometno 
situacijo v okolici vrtca Palček. Promet bomo umirili s postavitvijo nove prometne 
signalizacije za omejitev hitrosti (cona 30), za kar bo izdan sklep koncesionarju KPL 
d.o.o., ki v skladu z Odlokom o občinskih cestah  v občini Domžale postavlja prometno 
signalizacijo in zarisali prehod za pešce v križišču Finžgarjeve in Ipavčeve ulice. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 229 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA:  Prosim, če nas informirate o tem, kako potekajo aktivnosti ob začetku poslovanja 
Centra za zaščito in reševanje Domžale in kakšna je kadrovska sestava? 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/ 
 
POSREDOVANO NA: 14. seji dne, 16. 6. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Zavod je v skladu poslovnim načrtom začel delovati s 1. julijem 
2016. Vse operativne aktivnosti trenutno potekajo v enakem obsegu kot jih je izvajal 
prejšnji izvajalec javne službe z istimi kadri in sredstvi. V skladu s kadrovskim načrtom  
deluje tudi nova uprava javnega zavoda.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Peter Gubanc, vodja Oddelka za premoženjske zadeve  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 230 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA:  Ali ima Univerzale novega lastnika oz. kaj se dogaja s tem. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/ 
 
POSREDOVANO NA: 14. seji dne, 16. 6. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Na podlagi vpogleda v zemljiško knjigo ugotavljamo, da ni 
prišlo do spremembe lastništva območja Univerzale. Lastnik ostaja podjetje FIN-DO 
d.o.o. V letošnjem letu nismo zaznali povečane aktivnosti v smeri spremembe lastništva 
območja. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 231 

VRSTA:  Vprašanje 
 
VSEBINA:  Koliko časa deluje Komisija za turizem, kakšni so rezultati in kakšni so zastavljeni 
cilji. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/ 
 
POSREDOVANO NA: 14. seji dne, 16. 6. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Komisija za turizem je bila imenovana 26. 3. 2015 kot 
posvetovalni organ župana, konstituirala se je 9. 4. 2015, v tem obdobju je imela 13 sej. 

Komisija si je v tem mandatu zastavila nekaj povsem novih ciljev, med njimi je glavni 
»razvoj turizma v Občini Domžale« skladno z izhodišči navedenimi v dokumentu – 
Razvojni program Občine Domžale 2012 – 2025. 

Kljub temu, da je bil navedeni dokument sprejet že pred štirimi leti, na področju 
turizma nismo zaznali aktivnosti in projektov, ki bi bili podlaga za realizacijo v strategiji 
zastavljenih ciljev. 

Zato je komisija za turizem sprejela program v katerem je dan glavni poudarek 
postavitvi osnov za razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti v naši občini. 

Za realizacijo tega pa je potrebno: 

1. Izdelati elaborat o razvojnih možnostih na področju turizma v naši občini 

2. Pripraviti vse potrebne dokumente za ustanovitev turistično informacijskega 
centra – TIC 

3. Izdelati predstavitveno brošuro »Na dotiku doživetij« s celovitim pregledom 
vseh danosti, ki jih imamo v občini in širše in jih lahko vključimo kot pomembne 
dejavnike razvoja turizma. 

Navedeni projekti so v teku priprave.  

Komisija načrtuje, da bodo v 2016  pripravljeni dokumenti za ustanovitev TIC. Lokacija  
TIC je opredeljena, proučene so možne statusne oblike in vsebina dejavnosti. 
Načrtujemo, da bi Občinski svet o tem gradivu odločal pred koncem tega leta. 

Promocijski materiali in enovita predstavitvena brošura so v zaključni fazi. V enotni 
brošuri bodo predstavljene vse lokacije, različne zgodbe in druge vsebine, ki so v 
funkciji promocije občine in turizma v njej, kot razvijajoče se dejavnosti tudi v naši 
občini. V ta namen smo organizirali sestanke s vodstvi krajevnih skupnosti in 
turističnimi društvi. Velika večina se je v to akcijo vključila in prispevala predloge in 
vsebine zanimive za oblikovanje turistične ponudbe. Žal se nista odzvali dve mestni 
krajevni skupnosti in turistično društvo Domžale. 



Pomembno je, da so različne oblike turizma v porastu in da se je v zadnjih letih tudi 
Slovenija uspešno umestila v svetovno turistično destinacijo. Komisija in nato TIC bosta 
delovala tako, da bomo med pomembne turistične produkte uvrstili obstoječe 
zanimivosti, tem pa dodali nove oblike, ki se razvijajo v svetu. Posebej pomembna 
oblika bodočnosti turizma so tako im. »razpršeni hoteli«, »glamping turizem« in 
»zeleni turizem«. Naštete oblike so zelo primerne za naše danosti in tudi zaradi 
geografske lege, k čemer pripomore bližina glavnega mesta in množica zanimivih 
turističnih točk po Sloveniji. 

ODGOVOR PRIPRAVILA: Marija Pukl, predsednica Komisije za turizem  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 234 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  Dajem pobudo, da se zemljišča v Depali vasi, kjer otroci igrajo nogomet, odkupijo 
in se uredi igrišče ter da se v Depali vasi postavijo tudi ležeči policaji. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 14. seji dne, 16. 6. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Namenska raba zemljišča južno od naselja Depala vas, ki je 
namenjeno rekreaciji lokalnih prebivalcev je bila spremenjena z zadnjimi planskimi 
spremembami v območje zelenih površin. Lastnik zemljišča je Republika Slovenija, 
upravljavec pa Sklad kmetijskih zemljišč. Občinska uprava bo pri upravljavcu zemljišča 
preverila možnost pridobitve lastninske pravice. 

Veljavna zakonodaja s področja varnosti cestnega prometa že v splošnih načelih ureja, 
kako se morajo udeleženci cestnega prometa ravnati v prometu, bodisi kot pešci ali kot 
vozniki. Načela cestnega prometa določajo, da se mora udeleženec cestnega prometa 
ravnati tako, da poteka promet nemoteno, umirjeno in varno. Vsak voznik bi 
moral  prilagoditi hitrost svojega vozila stanju in lastnostim ceste ter prometnim 
razmeram. Starši, skrbniki ter rejniki so dolžni skrbeti in izvajati nadzorstvo nad 
otrokom ali mladoletnikom, ko je ta udeležen v cestnem prometu. Vsaka 
opustitev  skrbi ali nadzorstva nastopi tedaj, ko starši, skrbniki oziroma rejniki 
omogočijo, dovolijo ali dopustijo, da otrok ali mladoletnik ravna v nasprotju s predpisi 
zakona.  
Pred postavitvijo fizičnih ovir pa moramo obvezno opraviti predhodne meritve kot to 
določa Zakon o cestah in na njegovi podlagi sprejete tehnične specifikacije. Pri 
določanju prometne ureditve je potrebno v posameznem naselju ali ulici celovito 
preučiti način poteka in vodenja prometa, ki vpliva na prometne tokove in varnost 
prometa. Pri nameščanju ovir za umiritev hitrosti smo dolžni spoštovati predpisane 
uveljavljene standarde, ki določajo kdaj, v katerih primerih in na kakšen način se lahko 
uporabijo ukrepi za umirjanje prometa. Naprave in ukrepi za umirjanje prometa niso le 
fizične ovire. Za umiritev prometa se lahko uporabijo tudi svetlobne ali druge naprave 
in ovire s katerim se udeležencem v cestnem prometu onemogoči vožnja s hitrostjo 
višjo od predpisane s prometnimi pravili.  
Tehnične specifikacije za umirjanje prometa na javnih cestah določajo, da se na  cestah, 
po katerih poteka proga javnega potniškega prometa, prevoz šolskih otrok in večji 
delež tovornega prometa, ne smejo uporabljati naprave in ukrepi za umirjanje prometa, 
ki zaradi svojih lastnosti bistveno poslabšujejo udobnost vožnje. Ob postavitvi fizičnih 
ovir se močno poveča koncentracija škodljivih emisij, ki jih emitirajo motorna vozila in 
povečajo zamude pri vožnji intervencijskih vozil (te znašajo od 1 do 10 sekund, odvisno 
od tipa vozila in geometrije naprave za umirjanje).  
ODGOVOR PRIPRAVILA: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora in Vlado Jerant, 
višji referent na Oddelku za komunalne zadeve 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 236 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  V občini Domžale je vsaj 3000 otrok in mladostnikov, ki so aktivni športniki. Po 
Zakonu o športu morajo vsako leto opraviti zdravniški pregled, kar pa je pogoj, da so 
registrirani in lahko tekmujejo in trenirajo (košarka, nogomet, atletika…). 

Vsako leto njihovi starši iščejo finančno najugodnejši pregled razen, če ni s klubom 
dogovorjeno drugače. 

Povprečen znesek takšnega specialističnega pregleda je 65 € in vožnja v drugo občino, kjer je 
ordinacija. 

V Domžalah opravljata medicino dela dve ordinaciji, kar pa je absolutno premalo. 

Predlagam, da Zdravstveni dom Domžale prouči možnosti za odprtje ordinacije, kjer bi se 
vršili tovrstni pregledi, saj se glede na število pregledov in normativ, lahko odpre novo 
delovno mesto. 

Predvidevam, da bi bila cena, ki jo plačajo starši, znatno nižja (podelitev koncesije?). V 
tovrstno sistematiko bi lahko vključili preglede gasilcev, rekreativcev in ostalih, ki to 
potrebujejo oz. želijo. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Damjana Korošec /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 14. seji dne, 16. 6. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: 



 

 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 237 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  Na skupni seji Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za finance, ki je bila 24. 
05. 2016, smo obravnavali Poročila o delu koncesionarjev in Zdravstvenega doma Domžale v 
letu 2015 ter Poročila o finančnem poslovanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je Občina Domžale. 

Poročilo s skupne seje ste člani občinskega sveta prejeli pred današnjo sejo sveta. V njem 
izpostavljamo izraženo nezadovoljstvo prisotnih članov obeh odborov nad visoko 
odsotnostjo odgovornih vabljenih predstavnikov institucij, ki so sicer v večini oddale pisna 
poročila o poslovanju v preteklem letu. 

V skupnem poročilu odborov izraženo nestrinjanje bo doseglo svoj namen le, če bodo o njem 
obveščeni zlasti odsotni predstavniki, zato dajem pobudo, da župan omenjeno poročilo 
posreduje vsem na skupno sejo obeh odborov 24. 05. 2016 vabljenim predstavnikom. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Andreja Pogačnik Jarc /LTD-Toni Dragar-Lista za vse 
generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 14. seji dne, 16. 6. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Poročilo skupne seje Odbora za družbene dejavnosti in Odbora 
za finance in premoženje smo posredovali vsem na skupno sejo vabljenim. 

ODGOVOR PRPIRAVIL: Gregor Mohar, strokovni sodelavec v Uradu župana  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 239 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  Krožna križišča so v osnovi postavljena z namenom večje pretočnosti in reševanja 
zastojev, ter skrbijo za manj nesreč. Žal pa v Občini Domžale očitno še vedno razmišljamo 
drugače. Očitno pa bo tako tudi v bodoče saj tudi novi OPPN še vedno projektirajo 
semaforizirana križišča.   

Zato dajem pobudo, da se ponovno preuči možnost za preureditev semaforiziranih križišč !  
Smiselno bi bilo začeti vsaj pri rekonstrukcijah cestnih odsekov in na vseh novo projektiranih 
področjih. To bo vsekakor  eden izmed korakov, ki bo pripomogel, da se kmalu zapeljemo po 
novih krožiščih! 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale/ 
 
POSREDOVANO NA: 14. seji dne, 16. 6. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: V 70-ih letih prejšnjega stoletja so se križišča opremljala s 
semaforji, ki so danes del prometnega sistema in v medsebojni prometni soodvisnosti. 
Posamezni ali enostranski posegi v prometne rešitve so prometno tvegani in finančno 
potratni. Na Občini smiselnost krožišč preverimo pri vsaki novogradnji in v vsakem 
postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, predvsem z vidika 
obremenitve s (tovornim) prometom in najšibkejših udeležencev v prometu. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 240 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  V občini imamo mnogo društev in klubov ki pripravljajo različne prireditve ki se 
večinoma prirejajo na prostem. Vreme pa žal ni predvidljivo in velikokrat se zgodi, da je 
potrebno prireditev časovno prestaviti ali celo odpovedati. Tukaj je cela vrsta gasilskih 
društev, ki vsako leto priredijo veselico, razne šolske prireditve – dan šole, športni dogodki,… 

Zato dajem pobudo, da bi se v zagotovila sredstva za nakup montažnega šotora za prireditve, 
ki bi bil brezplačno na razpolago za prireditve za potrebe društev in Občine. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale/ 
 
POSREDOVANO NA: 14. seji dne, 16. 6. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: V letošnjem proračunu so sredstva za tak šotor že zagotovljena 
in sicer na področju zaščite in reševanja. Nabavo planiramo izvesti do konca leta, v 
naslednjem letu pa bomo morali zagotoviti še sredstva za nakup tovorne prikolice za 
prevoz ter izvesti usposabljanje ekipe za postavitev šotora. Šotor bo predan v 
upravljanje novemu zavodu za zaščito in reševanje.  

ODGOVOR PRIPRAVIL: Peter Gubanc, vodja Oddelka za premoženjske zadeve  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 241 

VRSTA:  Vprašanje in pobuda 
 
VSEBINA:  To je vprašanje in pobuda hkrati. Kot vidimo se tovarna LEK stalno širi in imajo 
prostorske probleme, tako glede proizvodnih kot parkirnih prostorov, zato sprašujem kakšna 
je možnost, da del proizvodnih ali drugih dejavnosti preseli v prazne prostore bivše tovarne 
Univerzale? S tem se rešuje prostorsko in okoljsko problematiko v KS Preserje. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/ 
 
POSREDOVANO NA: 14. seji dne, 16. 6. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale sodeluje s podjetjem Lek v postopku priprave 
sprememb in dopolnitev OPPN za območje Lek Mengeš-Domžale in v postopku 
priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale. Tovarna farmacevtskih 
izdelkov na meji občin Mengeš in Domžale v Preserjah predstavlja tehnološko 
zaključeno območje z vsemi proizvodnimi procesi vezanimi na točno določeno lokacijo 
in na proizvodno-tehnološke procese, ki tam potekajo. S tega vidika je drobljenje 
proizvodnje ali ločevanje administrativnih in proizvodnih funkcij manj primerna rešitev. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 242 

VRSTA:  Vprašanje  
 
VSEBINA: Zdravstveni dom Domžale in Občina Domžale bomo gradili novo urgenco. Z 
Oddelkom za urejanje prostora usklajujemo, kje naj bi objekt stal. Uskladili smo se glede 
lokacije in velikosti, nismo se pa uskladili glede dostopa do urgence. Z arhitektom zaenkrat 
nismo mogli vzpostaviti dialoga v smislu, da bi upošteval naša stališča glede dostopa. 
Predlog, ki ga je arhitekt podal, po naših ocenah ni realen, ker bo povzročil prometni kaos in 
onemogočil hitre dostope in izstope urgentnih vozil.  

Zakaj ni možen dostop do urgence s ceste med Zdravstvenim domom in Tušem? Kaj je 
potrebno storiti, da bo tak dostop možen? 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Janez Svoljšak /DeSUS/ 
 
POSREDOVANO NA: 15. seji dne, 15. 9. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Umeščanje novega objekta nujne medicinske pomoči v center 
mesta je zahtevna naloga, ki mora vključevati strokovno znanje sodelavcev 
Zdravstvenega doma, Občinske uprave in strokovnjake urbanistične stroke. Umestitev 
objektov, vodenje prometa (urgentnega in pacientov) in mirujoči promet morajo 
zadostiti potrebam Zdravstvenega doma, vendar ob upoštevanju koncepta razvoja 
širšega območja centra mesta. Cilj urejanja centra Domžale je zadovoljevanje tistih 
potreb občanov, ki ustvarjajo prostor zadovoljnih ljudi. Preplet oskrbnih, rekreacijskih, 
družbenih in socialnih dejavnosti. 
 
Sodelovanje deležnikov pri umeščanju novega objekta nujne medicinske pomoči v 
prostor in določanju bodočega prometnega režima je konstruktivno in trenutno v fazi 
usklajevanja.  
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 243 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  Čebelarji Čebelarskega društva Domžale so se obrnili name z zaprosilom, da naj na 
tej seji dam pobudo, da bi Občina Domžale temu društvu ob rekreacijski poti ob Kamniški 
Bistrici dodelila brezplačno mesto, kjer bi lahko postavili društven čebelnjak. Njihov predlog 
za postavitev čebelnjaka je južno od CČN Domžale Kamnik, neposredno ob rekreacijski poti. 

Čebelnjak, ki bi ga čebelarji tam postavili bi ne bil namenjen samo čebelarjem, ampak bi bil 
tudi učni čebelnjak, namenjen predvsem šolarjem in ne nazadnje tudi sprehajalcem in 
drugim. Čebelarji so prepričani, da bi s postavitvijo le-tega čebelarsko dejavnost lažje in bolje 
približali ljudem, ki jih ta dejavnost zanima. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Maksimiljan Karba /LTD-Toni Dragar- Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 15. seji dne, 15. 9. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 

VSEBINA ODGOVORA: V skladu z veljavnim prostorskim aktom so zemljišča južno od 
CČN po namenski rabi opredeljena bodisi kot športno rekreacijske in zelene površine in 
predviden podrobni prostorski načrt za območje kamniške Bistrice bodisi kot gozdna 
zemljišča. Glede na določila veljavnih prostorskih aktov Občine Domžale je v območjih 
predvidenih OPPN možna le postavitev premičnega čebelnjaka. Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih določa, da je na gozdnih zemljiščih dopustna tudi gradnja 
čebelnjaka kot pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, v kolikor je pridobljena registrska 
številka stojišča čebelnjaka. 
Oddaja nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo se ureja po določbah Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Predlagamo, da se 
predstavnik Čebelarskega društva Domžale sestane s predstavniki Oddelka za urejanje 
prostora. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 244 

VRSTA:  Vprašanje  
 
VSEBINA:  Kako se je lahko stornirala rezervacije dvorane, ki je bila narejena v decembru 2015 
in potrjena v januarju 2016 in oddana drugemu organizatorju? 
Kako se lahko menja mnenje, in dvorana za Karitasov koncert, če je bilo 8. septembra 2016 
rečeno, da je vse v redu? 
Kje piše, da ima Zavod za šport in rekreacijo prednost, kljub rezervirani dvorani s strani 
Karitasa? 
Rezervacija na internetu je bila do 14. septembra 2016. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Marija Doroteja Grmek /SDS/ 
 
POSREDOVANO NA: 15. seji dne, 15. 9. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Vsakič je potrebno še dodatno usklajevanje termina rezervacije 
Športne dvorane in do podpisa pogodbe, termin velja samo kot želja naročnika. 
Pogodba pa se ne more skleniti v toliko naprej, saj je veliko usklajevanj urnikov, ki 
vplivajo na dokončno določitev in podpis pogodbe. 

S Karitasom smo poiskali nov termin in podpisali pogodbo ter si zaželeli uspešno 
sodelovanje in uspešno prireditev, ki bo dosegla svoj namen. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Uroš Križanič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 245 

VRSTA:  Vprašanje  
 
VSEBINA:  Ob razgrnitvi OPN lansko leto je bil razpisan čas za pripombe 1 mesec vendar je bil 
podaljšan še za 1 mesec, kar se je izkazalo za dobro, saj je prispelo še veliko pripomb. 

Tudi sam sem predlagal podaljšanje tega roka, vendar me nek občan sprašuje, kdaj je bilo to 
podaljšanje sprejeto na občinskem svetu. Sprašuje ali je potrebno, da to spremembo potrdi 
občinski svet ali je dovolj da to razglasi občinska uprava. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Peregrin Stegnar /NSi/ 
 
POSREDOVANO NA: 15. seji dne, 15. 9. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občinski svet Občine Domžale je na svoji 8. seji, dne 17. 
septembra 2015 v prvi obravnavi sprejel OPN in ga posredoval v javno razgrnitev. 
Gradivo je pred sejo Občinskega sveta obravnaval tudi Odbor za prostor. V času javne 
razgrnitve, ki je potekala med 1.10.2015 in 30.10.2015 smo sodelavci Oddelka za 
urejanje prostora organizirali javno obravnavo OPN in predstavitve po krajevnih 
skupnostih.  
Člani odbora za prostor, posamezni svetniki in številni občani so nas opozorili, da je 
zaradi obsežnosti gradiva OPN rok za podajo pripomb (pre)kratek. Občinska uprava je 
zato sklenila, da se podaljša rok za sprejemanje pripomb zainteresirane javnosti k javno 
razgrnjenemu gradivu OPN. Rok za zbiranje pripomb je bil podaljšan za 30 dni, do 
vključno 30. novembra 2015. Obvestilo je bilo objavljeno v oktobrski številki revije 
Slamnik in na spletni strani Občine Domžale. 
V času podaljšanega zbiranja pripomb zainteresirane javnosti smo na Oddelku za 
urejanje prostora prejeli 150 pripomb zainteresirane javnosti ali 45 % vseh pripomb. 
Podaljšanje roka za zbiranje pripomb je bilo deležno pozitivnega odziva. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora 
  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 247 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  Dajem pobudo za razsvetljavo na območju rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici. Na 
določenih odsekih je malo bolj zaraščeno in temačno, kar ustvarja slab občutek za 
sprehajalce. Prosim, da se preuči možnost za razsvetljavo na območju od Papirnice Količevo 
do brvi pod Homškim hribom. Dajem pobudo, da se postavi solarne svetilke, da podaljšajo 
večerni čas. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale/ 
 
POSREDOVANO NA: 15. seji dne, 15. 9. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Osvetljevanje rekreacijskih poti vzdolž vodotokov ni predvideno, 
zaradi zagotavljanja večje doživljajske vrednosti območij vzdolž vodotokov, saj bi bila 
takšna rešitev motnja za življenje prostoživečih vrst in s tem zmanjšana pestrost 
naravnega ambienta. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora 
 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 248 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  Dajem pobudo, da bi določeno zemljišče priključili Krajevni skupnosti Radomlje, 
gre za Športni park Radomlje. Vsa infrastruktura se napaja preko Krajevne skupnosti 
Radomlje, zemljišča pa so last Krajevne skupnosti Dob. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Metod Marčun /Lista za Domžale/ 
 
POSREDOVANO NA: 15. seji dne, 15. 9. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Športni park Radomlje leži v katastrski občini Dob, v Krajevni 
skupnosti Dob in naselju Turnše. Trenutno nima določenih hišnih številk, cesta, ki vodi 
do njega pa ni poimenovana. Zemljišča na katerih leži športni park Radomlje so v lasti 
pravne osebe, dostopna cesta pa je v lasti Občine Domžale. 
Posledica spremenjenih meja krajevnih skupnosti je spremenjen obseg financiranja 
krajevnih skupnosti, zato je potrebno pred večjimi lokalnimi spremembami meja 
krajevnih skupnosti optimizirati vzdolž celotnega poteka meje in o prostorskih 
menjavah doseči soglasje vpletenih strani. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 249 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  Posredujem predloge k rebalansu proračuna za leto 2016 št. 2, Krajevne skupnosti 
Venclja Perka. 

 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Alenka Resinovič-Reza /Lista Reza/ 
 
POSREDOVANO NA: 15. seji dne, 15. 9. 2016 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
Odgovor je podan pod zaporedno št. 264. 



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 250 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  Glede na to, da je letos bazen deloval zelo dobro, bil je zelo urejen in je imel zelo 
dober odpiralni čas, dajem pobudo, da drugo leto ostane enako ali še boljše. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Damjana Korošec /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/ 
 
POSREDOVANO NA: 15. seji dne, 15. 9. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Hvala za povratno informacijo. Tudi na Zavodu za šport in 
rekreacijo bomo stremeli k temu. 

ODGOVOR PRIPRAVIL: Uroš Križanič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 251 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  Pred naslednjo sejo občinskega sveta bo Statutarno pravna komisija široko 
obravnavala spremembe Poslovnika občinskega sveta, vsi boste o tem pravočasno obveščeni 
in prejeli dosedanje predloge sprememb, vabljeni, da prispevate svoje predloge sprememb in 
da se udeležite seje, ki je odprta za vse svetnike, občinsko upravo in ostale deležnike. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Matej Oražem /Lista Reza/ 
 
POSREDOVANO NA: 15. seji dne, 15. 9. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Vabilo na nadaljevanje prekinjene 13. seje Statutarno pravne 
komisije (obravnava predlogov sprememb poslovnika) bodo svetniki prejeli istočasno 
kot člani komisije. Skupaj z vabilom jim bo poslano tudi delovno gradivo. 
 
ODGOVOR PRIPRAVIL: Gregor Mohar, strokovni sodelavec v Uradu župana  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 252 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  V imenu Krajevne skupnosti Slavka Šlandra, dajem predloge k rebalansu proračuna 
za leto 2016 št. 2 (identično pismo kot KS Venclja Perka, podan pod zap. št. 249). 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Robert Pečnik /SMC/ 
 
POSREDOVANO NA: 15. seji dne, 15. 9. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
Odgovor je podan pod zaporedno št. 264. 

 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 253 

VRSTA:  Vprašanje  
 
VSEBINA:  Zanima me v kateri fazi je AC priključek Mačkovci do Trzina. Kdaj se planira prvi 
del? 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/ 
 
POSREDOVANO NA: 15. seji dne, 15. 9. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: V letu 2010 je Občina Domžale pridobila študijo »Priključek 
Študa z navezavo do Ihana; prometna preveritev in dimenzioniranje križišč« iz katere 
izhaja, da je zaradi novih dejstev, ki jih predstavljajo povezava trzinske obvoznice z AC 
priključkom Študa, ukinitev posrednega priključevanja priključka Študa skozi naselje 
Študa in predvidena navezava do Ihana, potrebno spremeniti obliko načrtovanega in z 
Uredbo določenega AC priključka Študa.  
 
S spremenjeno obliko priključka se posega na dele kmetijskih zemljišč, kjer je 
predhodno potrebno spremeniti osnovno namensko rabo. Na delih zemljišč, kjer se 
posega na območje državnega prostorskega načrta (DPN) pa je v skladu s 43. členom 
Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor potrebno 
pridobiti soglasje vlade za načrtovanje prostorske ureditve v območju DPN. Pred tem je 
potrebno pridobiti še pozitivno mnenje upravljavca prostorske ureditve tj. Družbe za 
avtoceste Republike Slovenije in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. 
Trenutno potekajo usklajevanja med pristojnimi institucijami in pripravljavcem 
projekta idejne zasnove za AC priključek Študa.  
 
Sprememba namenske rabe za predmetni priključek ter navezava na Trzin se vodi v 
okviru postopka sprejemanja Občinskega prostorskega načrta.  
 
ODGOVOR PRIPRAVILA: mag. Polona Bitenc Pavliha, Oddelek za urejanje prostora 
 
 

  



ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 254 

VRSTA:  Pobuda 
 
VSEBINA:  Dajem pobudo, da bi se uredila kolesarska pot in pešpot na relaciji Dragomelj 
Domžale. 

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Uroš Breznik /SD/ 
 
POSREDOVANO NA: 15. seji dne, 15. 9. 2016 
 
PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Župan 
 
VSEBINA ODGOVORA: Občina Domžale je pred leti (2009) pripravila in označila omrežje 
kolesarskih poti po območju občine in okolici. Projekt je bil kasneje povzet tudi v 
okviru projekta Gremo na pot pod okriljem Regionalne razvojne agencije Ljubljanske 
urbane regije. Določene so bile kolesarske in pešpoti, ki so v času nastajanja zadostile 
kriterijem glede varnosti in atraktivnosti.  

Med njimi je tudi t.i. Zahodna trasa, katere del poteka od Štude preko Šentpavla do 
Dragomlja. Omenjeni odsek je umaknjen od regionalne ceste in za udeležence zato 
varnejši in privlačnejši. Pomanjkljivost je v tem, da je pot za dnevne migracije manj 
pomembna, ker ne zagotavlja direktne povezave med naseljema Dragomelj in Domžale. 
Trasa je dostopna na spletnih straneh http://www.domzale.si/s1a5579/kolesarske-in-
pespoti/zemljevid-kolesarskih-poti in http://www.gremonapot.si .  

Kot izhaja iz uvoda, navedena trasa ni najbolj primerna za dnevno uporabnike. Zanje je 
najpomembnejša direktna povezava med izvorom in ciljem.  

V letu 2016 je v okviru magistrskega študija na oddelku za krajinsko arhitekturo na 
Biotehniški fakulteti ga. M. Baloh magistrirala na temo Načrtovanje kolesarskih 
povezav Mestne občine Ljubljana z njenim zaledjem za dnevne migracije. V okviru 
vrednotenja možnih povezav naselja Domžale in centra Ljubljane so bile preverjene tri 
možne povezave in sicer  dve v smeri Domžale, Depala vas, Trzin, Črnuče, Ljubljana in 
tretja ob regionalni cesti R3 665/1357 s potekom mimo Dragomlja.  Povezava mimo 
Dragomlja je bila v primerjavi s prvo navedenima  vrednotena kot manj primerna (op. 
vidik naloge je bila povezava Domžale-Ljubljana) in ne medkrajevna povezava, kot je 
predmet pobude.  

Odsek med Domžalami in Dragomljem je okvirno dolg 2.000 m. Glede na nivo ceste, 
dovoljene hitrosti in vrste udeležencev v prometu, pravila vodenja kolesarskih poti in 
druge prostorske danosti, bilo potrebne površine za kolesarsko in peš povezavo 
načrtovati in izvesti ločeno od vozišča, saj po podatkih pristojnega ministrstva 
povprečni letni dnevni promet presega 7200 vozil na dan.  

Pobudo bomo preučili z vidika prostorske in stroškovne izvedljivosti.  

ODGOVOR PRIPRAVILA: Andreja Sever, Oddelek za urejanje prostora 

 


