OBRAZLOŽITEV
1.

Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:

Elektro Ljubljana v letu 2017 načrtuje zamenjavo 20 kV kablovoda med TP Center, TP Mali
grad in TP Graben, ki poteka v območju ceste LZ 160541 Glavni trg – Medvedova ulica.
Občina zato predlaga sočasno sanacijo obstoječe komunalne infrastrukture (vodovod,
meteorna kanalizacija, odvodnjavanje) ter ureditev zunanjih površin.
2.

Cilji in načela odloka:
a) uvrstiti projekt »rekonstrukcija LZ 160541 Medvedova ulica – Glavni trg« v višini
200.000 € v proračun: V okviru rekonstrukcije ceste je predvidena zamenjava ustroja
in asfaltiranje voznih površin (vozišče, kolesarska steza in parkirišča). Površine za
pešce bodo izvedene z granitnimi ploščami, mulde za odvodnjavanje pa z granitnimi
kockami. Predvidena zunanja ureditev bo projektno obdelana, pri čemer bodo
upoštevani projektni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Rekonstrukcija LZ
160541 Glavni trg – Medvedova ulica je predvidena na odseku od sodišča do pošte.
b) zagotoviti dodatnih 30.000 € na postavki 4572 - ureditev parkirišč in ceste mimo
cerkve Sv. Mavricija v Šmarci: Ureditev predvideva zamenjavo ustroja obstoječe
ceste, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje vozišča od cerkve do državne ceste
Kamnik-Mengeš, prestavitev javne razsvetljave ter asfaltiranje obstoječega parkirišča
pri cerkvi. V okviru investicije bo izvedena tudi projektna dokumentacija za priključek
na državno cesto.

3.

Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka:

Predlagani odlok vsebuje naslednje spremembe:
-

načrtovana je nova postavka 4583 – rekonstrukcija LZ 160541 Medvedova ulica –
Glavni trg v višini 200.000 €;

-

postavka 4572 – ureditev parkirišč in ceste mimo cerkve Sv. Mavricija v Šmarci je
povečana za 30.000 € (iz 20.000 € na 50.000 €);

-

zaradi zgornjih dveh sprememb je za zagotovitev proračunskega ravnotežja postavka
5112 – zbirni center za ravnanje z odpadki znižana za 230.000 € (iz 500.000 € na
270.000 €): Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja novo Uredbo za ravnanje z
odpadki, ki bo med drugim tudi na novo opredelila obveznost občin glede gradnje oz.
ureditve zbirnih centrov. Ministrica je na sestanku, dne 10. februarja 2017 povedala, da
bo MOP pri pripravi uredbe skušal najti rešitev za 22 občin, ki še nimajo ustrezno
urejenih zbirnih centrov; preučili bodo tudi varianto, da dve občini uredita skupni zbirni
center. Po besedah ministrice bo uredba predvidoma sprejeta pred parlamentarnimi
počitnicami. Do tedaj občinska uprava ne bo izvajala nobenih aktivnosti v zvezi z
ureditvijo zbirnega centra, vključno z odkupom zemljišča. Po uveljavitvi nove uredbe pa
bo treba ustrezno uskladiti načrtovanje ureditve (enega ali več) zbirnih centrov. Zaradi
večmesečnega časovnega zamika v letošnjem letu ne bo možno projekta izvesti v celoti,
zato bomo Inšpektorat RS za okolje in prostor zaprosili za podaljšanje roka za ureditev
zbirnega centra. V skladu z navedenimi razlogi se sredstva na tej postavki zmanjšajo.

Ker so predlagane spremembe samo treh proračunskih postavk, so v gradivu v posebnem
delu in načrtu razvojnih programov prikazane samo postavke oziroma projekti, ki se v
predlogu rebalansa spreminjajo. Splošni del proračuna se s predlaganim rebalansom ne
spreminja. Na spletni strani Občine Kamnik bo po sprejemu rebalansa na občinskem svetu
objavljen rebalans proračuna Občine Kamnik za leto 2017 v celoti.
4.

Razlogi za obravnavo po hitrem ali skrajšanem postopku

Na podlagi 130. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
97/15) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 obravnava in
sprejme po skrajšanem postopku.
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