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ZADEVA:

AMANDMA PREDLAGATELJA K PREDLOGU ODLOKA O REBALANSU
PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2019 – SKRAJŠANI POSTOPEK

PREDLAGATELJ:

Matej Slapar, župan Občine Kamnik

POROČEVALEC:

Marija Kos, podsekretarka - pomočnica vodje oddelka za področje
finančnega poslovanja
Maja Sušnik, direktorica občinske uprave
Aleš Škorjanc, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske
dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Sandi Borec, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno
delo

PRAVNA OSNOVA: 115. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 97/15 in 20/17)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme amandma k predlogu Odloka o rebalansu proračuna
Občine Kamnik za leto 2019 – skrajšani postopek, ki se glasi:
»Proračunska postavka 4587 - semaforizacija križišča v Šmarci pri Tuš-u se poveča na
60.000 €. Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 5269 – kohezija - odvajanje
odpadne vode. Hkrati se v načrtu razvojnih programov projekt št. OB043-18-0015 spremeni
tako, da se investicija izvaja v letih 2019 in 2020 (v letu 2019 60.000 € in v letu 2020 60.000
€).«
Obrazložitev:
Občinska uprava je v letu 2017 naročila izdelavo projektne dokumentacije za semaforizacijo
križišča R3-644, odsek 1358 Domžale-Duplica, km 5,160, lokalna cesta št. 072031 HomecŠmarca (Pibernikova) in javna pot št. 660017 Livada. V križišču se na regionalno cesto
priključujeta obe zgoraj navedeni občinski cesti, lokalna cesta pa nadaljuje v smeri
Pibernikove ulice, ki napaja večji del naselja Šmarca in zagotavlja dostop do proizvodnega
obrata »Menina«, vrtca Antona Medveda enota Sonček in gasilskega doma ter do novo
nastalega obrata proizvodnje pekovskih izdelkov v nekdanji trgovini TUŠ Šmarca. Lastniki
novega obrata so izrazili željo, da se zaradi lažjega dostopa do objekta spremeni projektna
dokumentacija, in sicer se čakališče za pešce izvede v manjšem obsegu, ker želijo na vhodu
v obrat namestiti drsna vrata ter ob parkirišču namestiti panelno ograjo (zaradi vandalizma).
Del zemljišča v križišču lokalne ceste je v njihovi lasti in v kolikor želimo pridobiti prosto
zemljišče za izvedbo teh del, je potrebno upoštevati njihove želje.

V obstoječem križišču v času prometnih konic prihaja do zastojev na priključku lokalne ceste.
Težavno je prehajanje pešcev preko vozišča regionalne ceste, saj vozniki ne upoštevajo
prednosti in ne ustavijo pred prehodom. S to rešitvijo bomo pripomogli k večji prometni
varnosti, saj se bo poleg semaforizacije preuredila še cestna razsvetljava, dogradila površina
za pešce, prilagodil priključni lok, obnovil vodovod in uredil priključek lokalne ceste. Do konca
meseca septembra bomo z DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo) podpisali sporazumno
pogodbo o sofinanciranju, njihov delež investicije bo postavitev semaforizacije, gradbeni
nadzor in zapora ceste.
Potrebna sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 5269 – kohezija - odvajanje
odpadne vode, ki se zmanjša za 55.000 €.
V načrtu razvojnih programov (NRP) za obdobje 2019 - 2022 se projekt OB043-18-0015
semaforizacija križišča TUŠ Šmarca na R3 644/1083 Domžale-Duplica spremeni, in sicer za
leto 2019 se vrednost iz 5.000 € poveča na 60.000 €, za leto 2020 se namenijo sredstva v
višini 60.000 €, za leto 2021 pa se sredstva v višini 150.000 € brišejo in je vrednost nič.
Vrednost investicije se za Občino Kamnik zmanjša zaradi sofinanciranja investicije s strani
Direkcije RS za infrastrukturo.

Matej Slapar
ŽUPAN

