USTNA VPRAŠANJA IN POBUDE NA 12. SEJI OBČINSKEGA SVETA:

Aleš LIPIČNIK – SMC:
Z obnovo šole Toma Brejca je bilo zazidano in uničeno edino pravo zunanje igrišče za
košarko, rokomet in mali nogomet v centru mesta. Osebno to ocenjujem kot veliko izgubo za
kvaliteto življenja za mlade v centru mesta. Prakse iz velike večine slovenskih krajev, naših
bližnjih krajev (Mengeš, Domžale) kot tudi naša polpretekla praksa kažejo, da so taka igrišča
ob šolah hkrati igrišča za košarko, rolanje, hokej, nogomet, učenje vožnje s kolesom in v
toplejšem delu leta še prostor za pouk telovadbe na prostem. Objektivno pa so zanesljivo
najboljša zbirališča mladih za popoldanske aktivnosti, metanje na koš, rolanje ali zgolj
druženje in klepet. Tega mladih v nobenem slovenskem kraju ni bilo treba učiti, niti pretirano
vzpodbujati, ker se tovrstno zbirališče vedno zgodi kar samo od sebe. Kakšna je vizija
Občine Kamnik na tem področju in ali smo se zaradi obnove šole Toma Brejca za vedno
poslovili od zunanjih igrišč v centru Kamnika?
Odgovor je pripravila dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za
urejanje prostora:
V skladu z veljavno zakonodajo mora Občina Kamnik kot ustanoviteljica osnovnošolskih
zavodov zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje pedagoških procesov, zato v okviru
razpoložljivih proračunskih sredstev izvaja aktivnosti za ureditev omenjene problematike.
Občina je v letu 2012 pristopila k izgradnji nove šole, med drugim tudi z namenom, da bi
zagotovila prostorske standarde za izvajanje devetletke.
Skladno z ureditvenim načrtom UN – K9 Šole in pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki
ga je izdala Upravna enota Kamnik, je predvideno fazno nadaljevanje urejanja območja, in
sicer gradnja nove športne hale, adaptacija Osnovne šole Frana Albrehta in ureditev
zunanjih športnih površin. Športne površine si bosta šoli delili, ob tem pa Občina pričakuje,
da bo kakovostna zunanja ureditev prispevala tudi k splošni urejenosti Kamnika ter da bo v
mejah možnega na razpolago širši javnosti, pod pogojem, da javna raba ne bo posegala v
kakovost izvajanja šolskega programa na prostem.
Gradbeno dovoljenje za navedeno območje predvideva gradnjo manjšega stadiona s
tekaško stezo, površine, namenjene skoku v daljino, dveh košarkarskih igrišč, rokometnega
in nogometnega igrišča, površine, namenjene odbojki ter odbojki na mivki, uredile se bodo
tudi učilnice na prostem za učence prve triade.
Zaradi izgradnje nove Osnovne šole Toma Brejca je le-ta res izgubila zunanje športne
površine, ki so jih v preteklosti uporabljali učenci šole, v popoldanskem in večernem času pa
so bile priljubljeno zbirališče mladih. Vse to se je zgodilo z zavedanjem Občine, da se bodo
ob zagotovitvi zadostnih finančnih sredstev v najkrajšem možnem času v okviru zgoraj
navedenega projekta uredile zunanje športne površine, namenjene tako šoli kot tudi
popoldanskim družbenim aktivnostim.

Mateja GRADIŠEK – LMŠ – Naprej Kamnik:
Najprej pohvala kohezijski ekipi, ki skrbi, da vsi trije projekti lepo tečejo. Veliko je že
narejenega, predvsem na območju Tunjic in Stranj. V Stranjah so bila dela v lanskem letu
zaključena, čaka nas še priklop. Pred tem pa imam za občinsko upravo nekaj vprašanj:
-

Kdaj je predviden tehnični pregled?

-

V kolikšnem času po pridobitvi uporabnega dovoljenja se bodo izvedli posamezni
hišni priključki?
Kdo bo izvajalec del?
Koliko bomo uporabniki morali plačati za priklop na kanalizacijsko omrežje?
Ali je že znan podatek, za koliko se bo povečal znesek na položnici?

Odgovor je pripravila Suzana STRAŽAR, podsekretarka – vodja službe za izvedbo
kohezijskih projektov:
Najprej hvala za pohvale; res smo dali vse od sebe in poskušali vzporedno reševati vse
malenkosti, ki jih je bilo možno upoštevati. Naj sedaj konkretno odgovorim na vaša
vprašanja:
- Tehnični pregled za Stranje je bil uspešno, brez pripomb, opravljen v torek, 26. 1. 2016.
Uporabno dovoljenje je Upravna enota izdala v petek, 29. 1. 2016, in bo v naslednjih dveh
tednih postalo tudi pravnomočno.
- Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bomo predali infrastrukturo v Stranjah v upravljanje
koncesionarju, Komunalnemu podjetju Kamnik (v nadaljevanju KPK Kamnik). Le-to vas bo
z dopisi obvestilo, da se je potrebno kar najhitreje, najkasneje v šestih mesecih, priključiti
na javno kanalizacijo.
o Ob tem je potrebno najprej zaprositi na KPK Kamnik za informacijo, kje je možna
priključitev. Večinoma so te lokacije že bile usklajene s strankami v fazi projektiranja,
še vedno pa so možne nekatere prilagoditve, kar se uskladi z upravljalcem, KPK
Kamnik.
o Ko dobite lokacijo priključitve, si sami izberete izvajalca del (predlagamo, da si
pridobite več ponudb, da bo cena ugodnejša).
o Pred samim začetkom del pokličete upravljalca, KPK Kamnik, da vam pridejo brez
dodatnega doplačila izprazniti greznico. Dodatno doplačilo ni potrebno, ker je
praznjenje pokrito iz plačevanja mesečnih položnic. Prazna greznica se mora zasuti,
da ne bi postala leglo za podgane ali podobo zalego. Eventualno pa se lahko predela
in uporabi za druge namene – npr. zbiralnik deževnice.
o Ko je priključek izgrajen, se pred zasutjem spet pokliče upravljalca, KPK Kamnik,
katerega predstavnik pride pregledat pravilnost priključitve in geodetsko posname
priključek. Ta ogled zaračunajo glede na porabljene ure po ceniku (to pride menda
okrog 25 do 50 €).
o "Priklopnine na kanalizacijo" ne zaračunavamo, morala pa bo Občina zaračunati
komunalni prispevek, ki pa ta trenutek še ni natančno izračunan in vam ne moremo
predstaviti njegove ocenjene vrednosti. Lahko pa povemo, da na podlagi Odločitve o
podpori s kohezijskimi sredstvi pričakujemo, da bo ta znesek nekajkrat nižji kot bi bil
sicer, če nepovratnih sredstev ne bi uspeli pridobiti.
o Mesečni znesek na položnici naj ne bi bistveno odstopal od trenutnega zneska, saj
taksa za obremenjevanje okolja in strošek za praznjenje vrednostno približno
zamenjata stroške kanalščine in čiščenja.

