VPRAŠANJA IN POBUDE 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA
Ivanka UČAKAR – NSi, št. 15
Name kot občinsko svetnico in kot predsednico Sveta KS Kamnik – center se s pozivi,
telefonskimi klici in z zbranimi podpisi obračajo občani, pohodniki, jezdeci, ki želijo pot,
potekajočo po parceli št. 1464, k.o. 1911 – Kamnik, ta je javno dobro v lasti Občine Kamnik,
uporabljati za rekreacijo in v lepem vremenu tudi kot peš bližnjico po vsakodnevnih opravkih
v mestu. Gre za pot, ki skozi gozd povezuje naselje Žale, točneje predel Mili Vrh s Kamnikom
oz. z Zapricami.
Parcela je, kot že omenjeno, javno dobro, pred kratkim je bila odmerjena, v naravi pa po njej
poteka pešpot, a je na svojem začetku oz. koncu v naselju Žale, namreč na predelu Mili Vrh,
neprehodna na območju med parcelami 619/3 in 619/5 na vzhodu ter 630/10 in 630/11 na
zahodu, vse 4 parcele se nahajajo v k.o. 1911 – Kamnik (gl. Prilogo). Občani zahtevajo, da
se pot v naravi vzpostavi in označi.

Odgovor je pripravil mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za
gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:
Občinska uprava je naročila dodatne odmere poteka zemljišč v lasti Občine Kamnik na tem
območju, saj na podlagi sodno določene meje ni mogoče predvideti ureditev poti, saj gre za
strmo konfiguracijo terena, ki le-tega ne omogoča brez večjih finančnih in gradbenih
posegov. Glede na omejena finančna sredstva Občine Kamnik te investicije ni mogoče
uvrstiti v proračun za leto 2019. Občinska uprava si bo prizadevala, da to investicijo uvrsti v
enega izmed naslednjih proračunov Občine Kamnik.
Cvetka SLAPNIK – NSi, št. 16
Leta 2017 je bila podana pobuda, da se na območju KS Tuhinj postavi nadstreške na
avtobusnih postajališčih ob glavni magistralni cesti Kamnik–Ločica. KS Tuhinj je takrat
pridobila vsa soglasja lastnikov zemljišč, kjer naj bi nadstreški stali. In tako so bili postavljeni
4 nadstreški na 4 avtobusnih postajališčih. Zapletlo pa se je pri soglasju Direkcije RS za

infrastrukturo za postavitev nadstreškov na avtobusnih postajališčih na vrhu prelaza Kozjak.
Zato predlagam, da Občina Kamnik ponovno zaprosi Direkcijo RS za infrastrukturo za
soglasje k postavitvi nadstreškov na teh dveh postajališčih oz. da Občina Kamnik pripravi
drugo potrebno dokumentacijo, da bo omenjeno soglasje pridobljeno.
Odgovor je pripravil Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in
projektno delo:
Par avtobusnih postajališč na prelazu Kozjak se nahaja izven naselja državne ceste R2
414/1349 Kamnik–Ločica, zato Občina Kamnik v skladu z veljavnimi predpisi nima nikakršnih
pristojnosti za ureditev avtobusnih postajališč. V letu 2018 smo se na to temo sestali z DRSI
in se dogovorili, da bodo izdelali projektno dokumentacijo, kar je osnova za izpolnitev
tehničnih zahtev in minimalnih pogojev za ureditev avtobusnih postajališč in zahtevam
predpisa o projektiranju cest. Obstoječi par avtobusnih postajališč ni grajen v skladu s
Pravilnikom o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011 in 36/2018), saj mora biti
označen s predpisano prometno signalizacijo, označen ali fizično od vozišča ločen prostor,
namenjen izključno ustavljanju avtobusov, čakališče mora biti opremljeno s tablo, na kateri je
napisano ime postajališča in na kateri prevozniki objavijo vozne rede in je namenjena
potnikom, ki čakajo na avtobus, oziroma vstopajo v in izstopajo iz avtobusa. Občinska
uprava bo ponovno na DRSI naslovila dopis za ureditev par avtobusnih postajališč in
postavitev nadstrešnic na prelazu Kozjak.
Cvetka SLAPNIK – NSi, št. 17
Predlagam, da Občina Kamnik uredi nadstreške na avtobusnih postajališčih ob magistralni
cesti Kamnik–Ločica, kjer jih še ni. Nedvomno si vsi šolarji in drugi uporabniki avtobusnega
prevoza zaslužijo nadstreške na avtobusnih postajališčih. Tako bodo namreč zaščiteni pred
vremenskimi vplivi. Seveda pa nadstreški pripomorejo tudi k njihovi varnosti med čakanjem
na avtobus.
Odgovor je pripravil Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in
projektno delo:
Odgovor je naveden pri predhodnem vprašanju, pod zap. št. 16.
dr. Jernej Markelj – NSi, št. 18
Name se je obrnil občan, ki je posnel tudi priloženi fotografiji. Po njegovih besedah naj bi
pred nekaj dnevi iz razpadajočega zidu na vogalu ti. Utokove jame na Usnjarski cesti v
Kamniku zopet izpadlo nekaj kosov gradiva – kamenje, opeka, malta in omet. Razpadajoči
zid je ostanek porušene stavbe in služi kot ograja že skoraj 20 let mirujočega gradbišča, ki se
je medtem zaraslo in postalo goščava. Zid in gradbišče sta v zasebni lasti, ruševine pa
padajo na Usnjarsko cesto, ki je občinska cesta, torej v lasti Občine Kamnik. V neposredni
bližini so stanovanjske stavbe, v katerih prebivajo ljudje, torej je tudi ulica obljudena in po njej
poteka promet pešcev in vozil. Nepredvidljivo rušenje razpadajočega zidu predstavlja
tveganje za varnost vseh, ki se gibljejo po tej ulici, hkrati pa zmanjšuje uporabno širino
občinske ceste. Vir nevarnosti je na nepremičnini v zasebni lasti, prizadeta pa je
nepremičnina v lasti Občine Kamnik.
Predlagam, da Občina Kamnik poskrbi za zaščito občinske ceste in prometa na njej pred
padajočimi predmeti oz. ruševinami z zasebnega zemljišča, tako da v naravi prepreči
nastanek morebitne škode tretjim osebam, ki kot udeleženci cestnega prometa uporabljajo
nepremičnine v občinski lasti.
Kot mi je znano, se pozivi lastniku nevarne oz. zanemarjene nepremičnine v preteklosti
(spomladi 2018), da naj poskrbi za varno ogrado svojega zemljišča, niso obnesli, zato naj
Občina Kamnik, če je mogoče, na stroške lastnika nevarnega zidu, fizično zaščiti občinsko

cesto pred rušečim se zidom z varovalno oz. zadrževalno ograjo, ki bo preprečevala padanje
ruševin na ulico, in/ali ustrezno označi nevarni odsek Usnjarske ulice s prometno
signalizacijo.

Odgovor je pripravila Bogomira SKVARČA JESENŠEK, inšpektorica:
Prekrškovni organ Občine Kamnik je dne 1. 7. 2019 ob 10:51 uri ugotovil, da se je nasproti
stanovanjskega objekta Parmova ulica 13 zrušil dotrajan zid, ki stoji na zemljišču 196/1, k.o.
Kamnik, in je v lasti Zil Inženiring, Kersnikova ulica 6, Ljubljana, na zemljišče 1425/3, k.o.
Kamnik, ki je v lasti Občine Kamnik. O dogodku sta bila po telefonu in elektronski pošti takoj
obveščena lastnik zemljišča 196/1, k.o. Kamnik, in pristojni oddelek Občine Kamnik, ki je
koncesionarju za vzdrževanje občinskih cest, Komunalnemu podjetju Kamnik d.o.o.,
Cankarjeva cesta 11, naročil, da oviro zavaruje. Lastnika zemljišča pa smo opozorili, da oviro
takoj odstrani, kar je naslednji dan tudi storil.

