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Zadeva:

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE, JAVNE OBRAVNAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN K9-ŠOLE
TER PRVE OBRAVNAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN K9 ŠOLE (seja občinskega sveta Občine Kamnik z dne 21. 10. 2015)

Predlagatelj - Vsebina pripombe

Stališče

JAVNA RAZGRNITEV - OBČINA KAMNIK (20. 10. 2015 do 5. 11. 2015)
V času javne razgrnitve ni bilo podanih pripomb.
JAVNA OBRAVNAVA - OBČINA KAMNIK - sejna soba II. nadstropje (28. 10. 2015 ob 17h)
Na javni obravnavi ni bilo podanih pripomb.
9. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KAMNIK (21. 10. 2015) – 5. točka

Brane Golubovič:
predlog sprememb in dopolnitev odloka podpira, prav tako prenovo knjižnice ter
zagotovitev dodatnih prostorov knjižnici, vključno s kavarnico. Vprašanje je, kakšni so
načrti za prostore Centra za socialno delo, ki je prostore zapustil.
Obstaja pa tudi možnost, da občina pridobi nove prostore v mekinjskem samostanu in
se v primeru morebitne selitve glasbene šole v samostan lahko sprostijo obstoječi
prostori za potrebe knjižnice. Potrebno je imeti neko širšo sliko, da morda ni potrebno
dvigovati strehe in pridobivati dodatnih prostorov, ker se lahko ti širijo v prostore GŠ,
če bi se ta preselila.

1/1. Pripomba se zavrne.

Jože Korošec:
se pridružuje besedam predhodnika. Potrebno je celovit premislek, glede na to, da
obstaja verjetnost pridobitve dodatnih prostorov v mekinjskem samostanu.
Predvsem je potrebno razmisliti, kako iti v manjše posege in ne velike investicije.

1/2. Pripomba se zavrne.

Predlog sprememb in ureditev UN K9 šole v prihodnosti omogoča
izvajanje morebitnih investicijskih namer, da se objekt A (večnamenski
objekt –knjižnica, glasbena šola, urad za delo, zavod za zdravstveno
zaposlovanje) tekom časa ustrezno prilagaja oz. preureja zaradi
prostorskih in spremenjenih družbeno socialnih potreb. Objekt bo še
naprej namenjen za družbene dejavnosti, vendar ga bo po spremembi
UN možno v okviru gabaritov možno prilagajati potrebam uporabnikov.
Investicijska namera programske prenove knjižnice služi kot osnova za
SD UN K9 šole, predvsem za zasledovanje možnosti pridobitve
nepovratnih sredstev z vidika energetske sanacije objekta, kot tudi za
izboljšanje požarne varnosti stavbe.
Sama presoja upravičenosti investicije nadzidave/prizidave v primeru
pridobitve dodatnih prostorov v sklopu kompleksa objekta A ni
predmet vsebine prostorskega akta, saj obravnavana sprememba in
dopolnitev prostorskega akta zgolj omogoča različne posege z vidika
investicijsko vzdrževalnih del. Ta bodo s spremembo in dopolnitvijo
prostorskega akta mogoča, če bo investitor tudi na podlagi tekočih
dejstev, kot so na primer pridobitev dodatnih prostorov za potrebe
družbenih dejavnosti, ocenil, da so investicije upravičene.

Enako kot odgovor na pripombo 1/1.

Kamnik, 10. 11. 2015
Marjan Šarec
ŽUPAN

