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Zadeva: Odgovori na vprašanja iz zapisnika 1. in 2. seje
Spoštovani!
Najprej se vam želimo na občini opravičiti zaradi dolgega čakanja na odgovore na vaša
vprašanja, predloge in pobude, ki so bile podane na zapisnik 1. in 2. seje vaškega odbora. V
prihodnje si bomo prizadevali, da bodo odgovori posredovani v razumnem roku.
V nadaljevanju vam sporočamo, da
- je bil v okviru participativnega proračuna izglasovan predlog, da se z ograjo zaščiti
brežina Mlinščice. Investicija bo po potrditvi proračuna izvedena v proračunskem letu
2020;
- je bil v okviru participativnega proračuna izglasovan predlog za umiritev prometa v
Vidmu in Zaborštu. Občina bo v ta namen namestila stacionarni radar. Investicija bo
po potrditvi proračuna izvedena v proračunskem letu 2020;
- je bil v okviru participativnega proračuna izglasovan predlog za zagotovitev varne poti
skozi vaško jedro, ki predvideva prometno varno ureditev od križišča v Zaborštu
»pumptrack« s prometno signalizacijo do OŠ Janka Modra z izgradnjo nove pešpoti
od trgovine Mercator do Juba (čez travnik). Investicija bo po potrditvi proračuna
izvedena v proračunskem letu 2020;
- se občina pogovarja s potencialnimi investitorji, ki bi želeli graditi optično omrežje (T2,
Telekom Slovenije, Telemach), da v zameno za služnost zgradijo pločnik od
Gregorina do pošte. Predhodno bo moral občinski svet sprejeti še odlok, ki bo določal
višino odškodnine za podelitev služnostne pravice. Odlok bo posredovan v obravnavo
na naslednjo sejo OS;
- je urejanje centra Dola v danem trenutku težavno, saj so na strani poslovnega
sistema Mercator neodzivni. V letošnjem letu smo jih želeli večkrat priklicati, da bi
skupaj uredili odvodnavanje pred trgovino, vendar brez uspeha. V naslednjem letu je
v predlogu proračuna predvideno urejanje križišča v Dolu (med pošto in
Mercatorjem), tako da bomo takrat ponovno poskusili vzpostaviti stik z njimi.
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Svet za varnost še ni ustanovljen. Se je pa župan v začetku decembra dogovoril s
komandirjem PP Bežigrad, da bo Sosvet za varnost (bivši Svet za varnost)
vzpostavljen v začetku leta 2020. V njem bo predstavnik občine, šole, PP Bežigrad,
občanov;
cena priklopa enostanovanjske hiše (velikost gradbene parcele 500 m2, neto tlorisne
površine 120 m2) na kanalizacijsko omrežje znaša okoli 3.000 EUR. V primeru, da
gre za priklop že obstoječega objekta na novo zgrajeno komunalno infrastrukturo je
možnost plačila na 60 mesečnih obrokov (5 let);
občina ni prejela poročila gradbeno regulacijskih del podjetja Hidrotehnik na strugi
Kamniške Bistrice v letu 2018;
se bo župan v začetku leta 2020 sestal z Občino Domžale in KS Ihan z namenom, da
se načrt umestitve kolesarske in pešpoti umesti tudi v našo občino;
za potrebe rekreativcev je na razpolago nekaj parkirnih mest pri »pumptrack« progi v
Zaborštu oziroma na območju RC Korant. Občina v proračunu nima predvidenih
sredstev za gradnjo dodatnih parkirišč;
v času projektiranja krožišča Dol prehod za pešce in kolesarje ni bil predviden, saj je
50 m stran izveden podhod, ki omogoča varen prehod pod zasavsko cesto. Navkljuv
napisanemu bomo v naslednjem letu stopili v stik z DRSI ter skušali najti ustrezno
rešitev;
v naslednjem letu občina namerava urediti park pred občinsko stavbo, kjer se
trenutno nahaja vodnjak. V okviru teh del ga bomo prestavili na dogovorjeno mesto.

V novem letu vam želimo veliko sreče in zdravja!

mag. Rok Prevc
v.d. direktorja občinske uprave

