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Z A P I S N I K 
  
11. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda, ki je bila v četrtek, 18. maja 2020 ob 17. uri, v 
telovadnici Osnovne šole v Mostah. 
 
PRISOTNI:  
člani občinskega sveta:  
 
Lista TRN: Igor ŠTEBE, Roman KONCILIJA, Jožef SUŠNIK, Zoran SODNIK, Jože ŠIMENC 
SDS: Rok ZUPANČIČ, Jožefa ŽAGAR, Aleš MARINKO 
LMŠ: Mojca ŠRAJ 
NSi:   Urška GROŠELJ PETKOVŠEK  
SLS:  Franc PETRIČ, Alojzij GAŠPERLIN 
 
ODSOTNI člani občinskega sveta: 
Samostojni neodvisni svetnik: Roman DOBNIKAR 
NSi:   Martina PREZELJ 

 
Poleg članov občinskega sveta so bili na seji prisotni še: 
Stanislav POGLAJEN, župan 
mag. Majda RAVNIKAR, direktorica občinske uprave 
Borut in Uroš ULČAR, RRD d.o.o. 
Igor PETEK, Publikus d.o.o. 
Sonja RAVLJEN, Projektivni biro Velenje d.d. 
Martina BAJDE, višja svetovalka za finance, gospodarske dejavnosti, proračun, projektno delo in 
finančni nadzor 
Bernardka PAVLINIČ, višja svetovalka za GJS, vodja RO 
Marjan POTOČNIK, podsekretar za urejanje prostora, komunalne zadeve in varstvo okolja 
Špela ŠIMENC, odgovorna urednica Glasila Občine Komenda  
Aleš SENOŽETNIK, Gorenjski glas  
Klavdija REHBERGER, tajnica 
Luka KARNIČNIK, snemalec  
 
Sejo je vodil  župan Stanislav Poglajen, zapisnik je pisala tajnica Klavdija Rehberger.  
 
UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI / SKLEPČNOSTI: 
=========================================== 
Župan je ugotovil, da je na seji navzočih dvanajst (12) občinskih svetnikov, s tem je občinski svet 
sklepčen in lahko prične z delom. 
Uvodoma je župan povedal, da se v skladu s 48. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Komenda seja zvočno in slikovno snema in se predvaja na lokalni televiziji. Svetnike je prosil, da se 
ravnajo v skladu z veljavno zakonodajo ZVOP in GDPR glede varovanja osebnih podatkov.    
 
Župan je še povedal, da se bo, v kolikor ne bo pripomb, 7. točka dnevnega reda, v skladu s 74. 
členom Poslovnika občinskega sveta obravnavala v prvi in drugi obravnavi. 
 
Glasovanje o združitvi prve in druge obravnave: 
Ugotovitev navzočnosti: 



 

 

 

 

Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
 
Predlagan dnevni red: 
 
 Ugotovitev sklepčnosti 
 Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 28. 

5. 2020 
 

1.  Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

2.  Obravnava in potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2020 

3.  Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2019 - skrajšani postopek 

4.  Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2019 

5.  Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani postopek 

6.  Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021 – prva obravnava 

7.  Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Komenda – prva (in druga) 
obravnava  

8.  Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda 

9.  Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki 

10.  Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/28, 897/26 in 897/30, k. o. Klanec 

11.  Predlog Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto prostora FeP 21/2 v Poslovni coni 
Komenda na zemljiščih parc. št. 2312/1 in 2312/2, k. o. 1905 – Moste   

12.  Predlog Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto prostora Fe 1/1.1 in Fe 1/1.2 v 1. 
fazi Poslovne cone Komenda na zemljiščih parc. št. 1233/21 in 1233/52, k. o. 1905 – Moste   

13.  Predlog Sklepa o potrditvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem 
načrtu območja O2/1 – Poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2) – 1. obravnava 

14.  Seznanitev s trenutnim stanjem na projektu gradnje doma starejših občanov v Komendi 

15.  Poročilo o izgradnji kanalizacije 

16.  Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
Glasovanje: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
  
Zaradi zunanjih poročevalcev so se nekatere točke obravnavale prednostno. 
 

1.  Predlog Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto 
prostora FeP 21/2 v Poslovni coni Komenda na zemljiščih parc. št. 2313/1 in 2313/2, 
k. o. 1905 – Moste 
 

2.  Predlog Sklepa o potrditvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1 – Poslovno proizvodne 
cone Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2) – 1. obravnava 
 

3.  Predlog Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto 
prostora Fe 1/1.1 in Fe 1/1.2 v 1. fazi Poslovne cone Komenda na zemljiščih parc. št. 
1333/21 in 1333/52, k. o. 1905 – Moste   

4.  Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2020 

5.  Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2019 - skrajšani 
postopek 
 

6.  Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste 
na dan 31. 12. 2019 

7.  Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani 
postopek  

 

8.  Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021 – prva obravnava 
 

9.  Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 



 

 

 

 

10.  Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine 
Komenda – prva (in druga) obravnava  

11.  Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda 
 

12.  Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Vrtcu Mehurčki 

13.  Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/28, 897/26 in 
897/30, k. o. Klanec  

14.  Seznanitev s trenutnim stanjem na projektu gradnje doma starejših občanov v 
Komendi  

15.  Poročilo o izgradnji kanalizacije 
 

16.  Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 
 

  
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
KOMENDA Z DNE 28. 5. 2020 
==================================================================== 
Zapisnik je objavljen na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bil 
posredovan skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji 

S K L E P : 
 
Občinski svet Občine Komenda potrdi zapisnik 10. redne seje občinskega sveta z dne 28. 5. 
2020.  
 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
 
AD 1)  Predlog Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto 
prostora FeP 21/2 v Poslovni coni Komenda na zemljiščih parc. št. 2312/1 in 2312/2, k. o. 
1905 – Moste    
==================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ in v dodatnem gradivu na 
sami seji.  
 
Uvodno obrazložitev sta podala Marjan Potočnik, podsekretar za urejanje prostora, komunalne 
zadeve in varstvo okolja in Borut Ulčar, RRD d.o.o., izdelovalec elaborata lokacijske preveritve. 
Lastnik obstoječega objekta v Poslovni coni Komenda želi za eno etažo nadzidati objekt za 
večnamenski prostor in pisarniške dejavnosti s pomožnimi prostori. Investitor je na elaborat že 
pridobil ustrezna soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora, opravljena je bila že javna razgrnitev.    
 
MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora ter varstvo okolja pod pogojem, da se možnost 
nadzidave objekta omeji na največ 1/3 tlorisa stavbe, podaja pozitivno mnenje k predlogu Sklepa o 
potrditvi elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto prostora FeP 21/2 v Poslovni coni 
Komenda na zemljiščih parc. št. 2313/1 in 2313/2, k. o. 1905 – Moste. 
 
Sprejet je bil naslednji  

http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/


 

 

 

 

 
SKLEP: 

 
Občinski svet Občine Komenda sprejme Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za 
funkcionalno enoto prostora FeP 21/2 v Poslovni coni Komenda na zemljiščih parc. št. 2312/1 
in 2312/2, k. o. 1905 – Moste, ki ga je pod št. 07/19 maja 2019 izdelalo podjetje RRD d.o.o., 
Domžale.    

 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0 
 
AD 2)  Predlog Sklepa o potrditvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1 – Poslovno proizvodne cone 
Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2) – 1. obravnava 
==================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ in v dodatnem gradivu na 
sami seji.  
 
Uvodno obrazložitev sta podala Marjan Potočnik, podsekretar za urejanje prostora, komunalne 
zadeve in varstvo okolja in Borut Ulčar, RRD d.o.o.. Z leti se je pokazala potreba za prostorsko 
modifikacijo možnosti izrabe posameznih gradbenih parcel v Poslovni coni Komenda, za manjše 
dopolnitve možnosti združevanj parcel oz. maksimalnih tlorisnih gabaritov v nekaterih funkcionalnih 
enotah ter s tem omogočanja za uporabnike racionalnejše izrabe razpoložljivih površin, za minimalne 
korekcije možnosti uvozov v posamezne funkcionalne enote te preverbo možnosti dodatne izrabe 
površin ob obstoječih oz. načrtovanih objektih na vzhodnem območju, kar vse predstavlja izhodišče 
za pripravo sprememb in dopolnitev LN (SD LN št. 2).  
 
MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora ter varstvo okolja podaja pozitivno mnenje k predlogu 
Sklepa o potrditvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem 
načrtu območja O2/1 – Poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 
2) – 1. obravnava. 
 
Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: 
 

1. Občinski svet Občine Komenda sprejme dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1 – Poslovno proizvodne cone 
Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2) v prvi obravnavi.  

2. Do druge obravnave naj se upoštevajo pripombe, podane v postopku, oziroma naj se 
obrazloži, zakaj jih ni moč upoštevati.  

 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0 
 
 

http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/


 

 

 

 

AD 3) Predlog Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto 
prostora Fe 1/1.1 in Fe 1/1.2 v 1. fazi Poslovne cone Komenda na zemljiščih parc. št. 1233/21 
in 1233/52, k. o. 1905 – Moste   
=========================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Ravljen, Projektivni biro Velenje d.d., pripravljavka elaborata 
lokacijske preveritve. Gre za delno odstopanje od pogojev lokacijskega načrta za 1. fazo Poslovne 
cone Komenda. Namenska raba se ne spreminja, odstopanja pa so predvidena le z gradnjo 
konzolnega nadstreška po celotni dolžini vzhodne fasade ter z uporabo dvorišča za parkiranje in pot 
do parcelnih meja.  
 
MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora ter varstvo okolja podaja pozitivno mnenje k predlogu 
Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto prostora Fe 1/1.1 in Fe 1/1.2 
v 1. fazi Poslovne cone Komenda na zemljiščih parc. št. 1333/21 in 1333/52, k. o. 1905 – Moste.  
 
Sprejet je bil naslednji  
 

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Komenda sprejme Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve, ki 
ga je pod št. 6662 za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogoje v 
funkcionalni enoti prostora Fe 1/1.1 in Fe 1/1.2 v 1. fazi Poslovne cone Komenda, na  
zemljiščih parc. št. 1233/21 in 1233/52, k. o. 1905 – Moste, ki ga je marca 2020 izdelal ter aprila 
in maja 2020 dopolnil Projektivni biro Velenje d.d..   
  
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0 
 
AD 4) Obravnava in potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2020 
======================================================================= 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev sta podala Bernardka Pavlinič, višja svetovalka za GJS, vodja RO in  
Igor Petek, Publikus d.o.o.. V elaboratu izvajalec med drugim ugotovi in prikaže razliko med potrjeno 
ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev ter predlaga predračunsko ceno storitve javne službe 
v naslednjem obdobju. 
 
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA FINANCE  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Aleš Marinko. 
 

http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/


 

 

 

 

Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k Potrditvi 
elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov za leto 2020. 
 
MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora ter varstvo okolja podaja pozitivno mnenje k Potrditvi 
elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov za leto 2020. 
 
O zadevi so razpravljali: Igor Štebe, Alojzij Gašperlin, Zoran Sodnik, Jožef Sušnik.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji 

S K L E P : 
 
 

1. Občinski svet Občine Komenda se seznani z Elaboratom o oblikovanju cene izvajanja 
storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za 
leto 2020. 

2. Občinski svet Občine Komenda sprejme Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Komenda.  

 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
 

AD 5) Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2019 - skrajšani 

postopek 

=================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Martina Bajde, višja svetovalka za finance, gospodarske dejavnosti, 
proračun, projektno delo in finančni nadzor. 
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA FINANCE  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Aleš Marinko. 
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k predlogu 
Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2019 - skrajšani postopek. 
 
MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora ter varstvo okolja podaja pozitivno mnenje k predlogu 
Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2019 - skrajšani postopek. 

 
 

http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/


 

 

 

 

 
 
MNENJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE  
 
Statutarno pravna komisija podaja pozitivno mnenje k predlogu Zaključnega računa proračuna 
Občine Komenda za leto 2019 - skrajšani postopek. 
 
MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Jože Šimenc.  
 
Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k predlogu Zaključnega računa proračuna 
Občine Komenda za leto 2019 - skrajšani postopek. 
 
ODBOR ZA DROBNO GOSPODARSTVO IN TURIZEM  
 
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem podaja pozitivno mnenje k predlogu Zaključnega računa 
proračuna Občine Komenda za leto 2019 - skrajšani postopek. 
 
MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Franc Petrič.   
 
Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Zaključnega računa proračuna Občine 
Komenda za leto 2019 - skrajšani postopek. 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  

S K L E P : 
 

1. Občinski svet Občine Komenda sprejme Zaključni račun proračuna Občine Komenda 
za leto 2019 v prvi obravnavi. 

2. Občinski svet Občine Komenda sprejme Zaključni račun proračuna Občine Komenda 
za leto 2019. 

 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0 
 
AD 6) Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste 
na dan 31. 12. 2019 
==================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Majda Ravnikar, dir. občinske uprave. OŠ Komenda Moste je na 
občino ustanoviteljico naslovila predlog za koriščenje presežka prihodkov nad odhodki, ki na dan 31. 
12. 2019 znaša 6.537,04 €. Predlog OŠ Komenda Moste je bil, da bi sredstva presežka namenili za 
nakup šolskega pohištva in garderobnih omaric v šoli v Mostah. Občina je zavzela stališče, da je 
smiselno presežek prihodkov nad odhodki tudi v letošnjem letu nameniti za sofinanciranje projekta 
izgradnje telovadnice v Mostah. Nakup nujnih sredstev se bo opravil s postavke 9281 »preureditev 
prostorov v OŠ Komenda Moste«.  
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA FINANCE  
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Mnenje odbora je podal predsednik odbora Aleš Marinko. 
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k predlogu 
Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2019. 
 
MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Jože Šimenc.  
 
Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k predlogu Sklepa o razporeditvi presežka 
prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2019. 
 
Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Komenda sprejme Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad 
odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2019. 
 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0 
 
AD 7) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani 
postopek 
==================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Martina Bajde, višja svetovalka za finance, gospodarske dejavnosti, 
proračun, projektno delo in finančni nadzor.  
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA FINANCE  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Aleš Marinko. 
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje  k Odloku 
o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani postopek. 
 
MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora ter varstvo okolja podaja pozitivno mnenje k predlogu 
Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani postopek. 
 
MNENJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE  
 
Statutarno pravna komisija podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o rebalansu proračuna 
Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani postopek. 
 
MNENJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE  
 
Statutarno pravna komisija podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o rebalansu proračuna 
Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani postopek. 

http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/


 

 

 

 

 
MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Jože Šimenc.  
 
Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o rebalansu proračuna 
Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani postopek. 
 
ODBOR ZA DROBNO GOSPODARSTVO IN TURIZEM  
 
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o rebalansu 
proračuna Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani postopek. 
 
MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Franc Petrič.   
 
Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje k Odloku o rebalansu proračuna Občine Komenda za 
leto 2020 – skrajšani postopek. 
 
Marjan Potočnik, podsekretar za urejanje prostora, komunalne zadeve in varstvo okolja je pojasnil,  
zakaj se je povečala postavka za zaprtje inertnih odpadkov Suhadole.  
 
Na predlog predlagatelja odloka se je obravnaval naslednji:  
 
Amandma predlagatelja 
 
V splošnem delu rebalansa proračuna se v bilanci prihodkov in odhodkov znižajo drugi nedavčni 
prihodki (konto 714107) za 10.213 €, prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 740001) pa se 
povišajo za 6.809 €. V računu financiranja se najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih (konto 
500307) povišajo za 3.404 €. 
 
V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023 se pri projektu OB164-20-0011 Obnovitev 
ceste na Klancu (LC039121) viri financiranja uskladijo s splošnim delom rebalansa proračuna 
(prihodkovni del).  
 
Obrazložitev: 
Skladno z 32. členom Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 61/20) se je spremenila višina povprečnine iz 589,11 € na 623,96 €. Posledično so se povišala tudi 
sredstva, ki občinam pripadajo po 21. in 23. členu  Zakona o financiranju občin. Občine smo s strani Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) dne 8. 6. 2020 prejele obvestilo o novih vrednostih nepovratnih 
in povratnih sredstev za leto 2020. Za Občino Komenda pomeni 6.809 € več nepovratnih sredstev ter 3.404 € več povratnih 
sredstev, skupaj torej 10.213 €.  
Občina Komenda je 20. 2. 2020 na MGRT oddala  popolno vlogo za projekt »Obnova ceste na Klancu«. Zaradi novih 
vrednosti občine lahko do 15. 7. 2020 vložijo nove projekte oziroma spremenijo obstoječe vloge, za pridobitev nepovratnih 
in povratnih sredstev. Glede na to, da Občini Komenda pripada dodatnih 10.213 €, nameravamo v roku spremeniti 
obstoječo vlogo ter črpati sredstva v celoti. Obvezni del spremembe vloge je tudi načrt razvojnih programov, iz katerega 
so razvidni viri financiranja projekta. 
 
Zaradi uravnoteženosti predloga rebalansa se s predlaganim amandmajem znižujejo drugi nedavčni prihodki (konto 
714107 – prispevki občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja), saj ocenjujemo, da so načrtovani 
nedavčni prihodki glede na trenutno realizacijo načrtovani previsoko. 

 
Sprejet je bil naslednji 

AMANDMA 

 
V splošnem delu rebalansa proračuna se v bilanci prihodkov in odhodkov znižajo drugi 
nedavčni prihodki (konto 714107) za 10.213 €, prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 
740001) pa se povišajo za 6.809 €. V računu financiranja se najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih (konto 500307) povišajo za 3.404 €. 



 

 

 

 

 
V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023 se pri projektu OB164-20-0011 
Obnovitev ceste na Klancu (LC039121) viri financiranja uskladijo s splošnim delom rebalansa 
proračuna (prihodkovni del).  
 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0  
 
Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Komenda sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Komenda za 
leto 2020 – skrajšani postopek skupaj s sprejetim amandmajem.  
 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0  
 
AD 8) Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021 – prva obravnava 
==================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano po elektronski pošti in dodatnem gradivu na sami seji. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Martina Bajde, višja svetovalka za finance, gospodarske dejavnosti, 
proračun, projektno delo in finančni nadzor.  
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA FINANCE  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Aleš Marinko. 
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k predlogu 
Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021 – prva obravnava.  
 
MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora ter varstvo okolja podaja pozitivno mnenje k predlogu 
Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021 – prva obravnava.  
 
MNENJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE  
 
Statutarno pravna komisija podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o proračunu Občine 
Komenda za leto 2021 – prva obravnava.  
 
MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Jože Šimenc.  
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Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o proračunu Občine 
Komenda za leto 2021 – prva obravnava.  
 
ODBOR ZA DROBNO GOSPODARSTVO IN TURIZEM  
 
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o proračunu 
Občine Komenda za leto 2021 – prva obravnava.  
 
MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Franc Petrič.   
 
Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o proračunu Občine Komenda za 
leto 2021 – prva obravnava.  
 
Občinski svet je sprejel naslednji  

S K L E P : 
 

1. Občinski svet Občine Komenda sprejme Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 
2021 v prvi obravnavi. 

2. Predlagatelj odloka naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva 
pripombe odborov in pripombe dane na seji, oziroma obrazloži, zakaj jih ni mogoče 
upoštevati. 

3. Občinski svet Občine Komenda sprejme Sklep o javni razpravi predloga Odloka o 
proračunu Občine Komenda za leto 2021. 

 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
 
AD 9) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
==================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podal Roman Koncilija, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Svetnik Roman Dobnikar je občinsko upravo seznanil, da bo od 26. 5. 2020 dalje v 
občinskem svetu deloval kot samostojni neodvisni svetnik. Stranko LMŠ v občinskem svetu zastopa 
edina svetnica Mojca Šraj, zato je komisija predlagala, da se jo imenuje za nadomestno članico v 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.   
 
 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Komenda sprejme Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12 
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PROTI: 0 
 
AD 10) Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine 
Komenda – prva (in druga) obravnava 
==================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Majda Ravnikar, dir. občinske uprave. Veljavni Odlok o organizaciji 
in delovnem področju Občinske uprave Občine Komenda je bil sprejet 8. 4. 1999 in je zaradi 
številnih sprememb zakonodaje s področja lokalne samouprave, predvsem pa delovno pravne 
zakonodaje, zastarel in potreben temeljite prenove.  
 
MNENJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE  
 
Statutarno pravna komisija podaja pozitivno mnenje k  predlogu Odloka o organizaciji in delovnem 
področju Občinske uprave Občine Komenda – prva (in druga) obravnava. 
 
Ker ni bilo pripomb je, v skladu s 74. členom Poslovnika občinskega sveta, župan združil prvo in 
drugo obravnavo. 
 
Sprejet je bil naslednji  
 

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Komenda sprejme Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske 
uprave Občine Komenda v prvi in drugi obravnavi.  
 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0  
 
AD 11)  Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda 
========================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Majda Ravnikar, dir. občinske uprave. S sprejetjem pravilnika bo 
podana pravna osnova za izplačilo sredstev iz proračuna za sofinanciranje prireditev in projektov, ki 
niso predmet sofinanciranj na podlagi drugih javnih razpisov in javnih pozivov. Sprejem pravilnika 
ne bo imel dodatnih finančnih posledic za proračun Občine Komenda.  
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA FINANCE  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Aleš Marinko. 
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 
predlogu Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda. 
 
MNENJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE  
 
Statutarno pravna komisija podaja pozitivno mnenje k predlogu Pravilnika o sofinanciranju 
prireditev in projektov v občini Komenda. 
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Sprejet je bil naslednji  
 

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Komenda sprejme Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v 
občini Komenda. 
 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0 
 
AD 12)  Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Vrtcu Mehurčki 
==================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Majda Ravnikar, dir. občinske uprave. V šolskem letu 2020/2021 se 
bo zaradi prostorske stiske OŠ Komenda Moste, ki je posledica večjega števila oddelkov, število 
oddelkov v Vrtcu Mehurčki zmanjšalo za 1 oddelek prvega starostnega obdobja. Posledično se bo 
zmanjšalo tudi število zaposlenih, zato je potrebno Akt o sistemizaciji delovnih mest v vrtcu ustrezno 
spremeniti.  
 
MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Jože Šimenc.  
 
Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k predlogu Sklepa o soglasju k Pravilniku o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki.  
 
Sprejet je bil naslednji  
 

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Komenda sprejme Sklep o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki. 
 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0 
 
AD 13)  Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/28, 897/26 in 
897/30, k. o. Klanec 
==================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podal Marjan Potočnik, podsekretar za urejanje prostora, komunalne zadeve 
in varstvo okolja. Občina je pred časom prenovila del ceste proti Komendski Dobravi. Zemljiško 
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stanje na tem delu ni bilo urejeno, lastnik zemljišča je pogojeval ureditev ceste s podpisom menjalne 
pogodbe, s katero bi dejansko stanje uskladili s katastrskim in lastniškim stanjem. Večji del 
geodetskih meritev je urejenih, nastale so nove parcele. Menjava bo potekala na treh parcelah, ki 
jim je potrebno vzeti status javnega dobra.  
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA FINANCE  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Aleš Marinko. 
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 
predlogu Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/28, 897/26 in 897/30, k. o. 
Klanec. 
 
MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora ter varstvo okolja podaja pozitivno mnenje k predlogu 
Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/28, 897/26 in 897/30, k. o. Klanec. 
 
 
Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Sklepa o ukinitvi javnega dobra na 
zemljiščih parc. št. 897/28, 897/26 in 897/30, k. o. Klanec. 
 
Sprejet je bil naslednji  
 

SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Komenda sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. 
št. 897/28, 897/26 in 897/30, k. o. Klanec. 
 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0 
 
AD 14)  Seznanitev s trenutnim stanjem na projektu gradnje doma starejših občanov v 
Komendi 
==================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podal Marjan Potočnik, podsekretar za urejanje prostora, komunalne zadeve 
in varstvo okolja. Pri pridobivanju gradbenega dovoljenja so se pojavile težave zaradi dostopa do 
doma starejših preko območja srednje poplavne ogroženosti. Varianta A je spet aktualna, investitor 
bo lahko pridobil vodno soglasje. Ker bo še nekaj časa trajalo za pridobitev tega soglasja, je investitor 
že pred tem zaprosil za gradbeno dovoljenje po varianti B (z mostičkom) za kar že ima vodno 
soglasje. Občina bi investitorju dala začasno služnost za varianto B, da bi čimprej pridobil GD. Po 
pridobitvi le-tega bi vložil vlogo za spremembo gradbenega dovoljenja po varianti A.  Na odborih je 
prevladalo mnenje, naj se počaka in po pridobitvi vodnega soglasja podpiše služnost za varianto A.  
 
Sprejet je bil naslednji  
 

SKLEP: 
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Občinski svet Občine Komenda se seznani s trenutnim stanjem na projektu gradnje doma 
starejših občanov v Komendi. 
 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0 
 
AD 15)  Poročilo o izgradnji kanalizacije 
=========================================================================== 
Gradivo je objavljeno na uradni spletni strani  Občine Komenda 
http://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/ . Svetnikom je bilo 
posredovano skupaj z vabilom na sejo po klasični in elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Bernardka Pavlinič, višja svetovalka za GJS, vodja RO. Izgradnja 
kanalizacije Breg, Klanec, Nasovče; pogodba obsega 3322 m javnega kanalizacijskega omrežja in 
tri črpališča ter obnovo vodovoda in meteorne kanalizacije. Do konca aprila 2020 je bilo izvedenih 
55,77 % del. 
Precej težav izhaja iz zastarelih projektov  (Nasovče GD 2009 in dopolnitev 2011), tako da je nujna 
novelacija projektov, kar otežuje nemoteno izvedbo del.  
Gradnja se je pričela na Bregu, kjer je izgrajeno 513 m fekalne kanalizacije (kanal B1, B2 + tlačni 
vod v dolžini 105 m s črpališčem, B3,B4), 220 m vodovoda. Na Bregu je gradnja kanalizacije in 
obnova vodovoda končana in na nekaterih odsekih tras je urejena tudi preplastitev cest.  
Na Klancu je končana tudi gradnja meteorne kanalizacije za odvodnjavanje ceste v dolžini 245 m. 
Na pobudo vaškega odbora Klanec bo potekala sočasna obnova ceste v dolžini 700 m, od hišne št. 
Klanec 6 do hišne št. Klanec 35 A, ki bo vključevala tudi izgradnjo pločnika. 
V maju je bilo uspešno zaključeno javno naročilo in 15. 5. 2020 podpisana izvajalska pogodba z 
družbo LAVACO d.o.o., ki naj bi gradnjo zaključil do 31. 7. 2020. Pogodbena vrednost investicije 
znaša 211.761,81 EUR z DDV.  
V Nasovčah se je gradnja pričela v maju 2020, delno je izgrajen  kanal N3. Izveden je podboj pod 
vodotokom Reka za izgradnjo odseka krvavškega vodovoda v smeri Vodice in za izgradnjo 
kanalizacije. V Nasovčah ovirajo gradnjo zapleteni odnosi somejašev ob trasi kanalizacije. Terminski 
plan izgradnje ostaja nespremenjen in predvideva zaključek gradnje konec meseca julija 2020. 

 
O zadevi so razpravljali: Franc Petrič. 
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Občinski svet Občine Komenda se seznani s Poročilom o izgradnji kanalizacije. 
 
Ugotovitev navzočnosti: 
Prisotnih: 12 svetnic in svetnikov 
 
Glasovanje: 
ZA: 12    
PROTI:  0 
 
AD 16) Pobude in vprašanja 

TRN 
Svetnik Igor Štebe je prejel informacijo o moteni oskrbi s pitno vodo na Komendski Dobravi.  
 
Župan je obrazložil, da je prišlo do okvare črpalke in posledično do zmanjšanja vodnega pritiska. 
Okvara se sanira, z nadgradnjo daljinskega alarmiranja.   
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VPRAŠANJE IN POBUDA  

Svetnika Alojzija Gašperlina je zanimalo ali je kaj novega glede zadrževalnika. 
  
Marjan Potočnik, podsekretar za urejanje prostora, komunalne zadeve in varstvo okolja je povedal, 
da praktično od lanske jeseni, ko smo poslali v potrditev investicijski projekt in zasnovo, in kljub 
večkratnim pozivom, ni bilo odziva niti odgovora. V teh dneh bo ponovno poizkusil pridobiti ustrezne 
informacije… 

 
POBUDA LMŠ  

Svetnica Mojca Šraj je opozorila na neodzivnost in aroganco zaposlenih v zdravstveni ambulanti 
Komenda. 
 
Majda Ravnikar, dir. občinske uprave je povedala, da je občinska uprava seznanjena s problematiko 
in da je v naslednjem tednu sklican sestanek z zdravnikom oz. vodstvom, bi pa želela, da bi se 
sestanka udeležili tudi nezadovoljni občani.  
 

POBUDA TRN in SDS  
Svetnik Jožef Sušnik in svetnica Jožefa Žagar sta opozorila na zaraščen in zapuščen kriški grad. 
Zanimalo ju je kdo je lastnik oz. kdo je odgovoren za košnjo ter da se o tem obvesti ustrezno 
inšpekcijo.  
 
Tudi cesta od »Škorpija« proti Gori je v zelo slabem stanju.    
 
Župan je povedal, da je kriški grad v zasebni lasti in bo lastnike poizkušal pozvati k ureditvi okolice.  
 

POBUDA TRN 
Svetnik Zoran Sodnik je pozval k sanaciji cestne drseče podlage v krožišču Gmajnica ter izdelavi 
pločnika na tem istem krožišču proti Podborštu.  
 
Župan je povedal, da se je nov investitor zavezal izdelati pločnik z zahodnega dela Gmajnice od 
rondoja do uvoza v naselje, kar je tudi pogoj, da bo lahko pridobil vsa ostala soglasja.   
 

POBUDA SLS 
Svetnik Franc Petrič  je podal pobudo za asfaltiranje avtobusne postaje na Bregu, ter da se v vasi 
Breg omeji hitrost na 40 km/h.   
 
Seja je bila zaključena ob 19.15. 
 
Zapisnik pisala:                                                             Stanislav Poglajen 
Klavdija Rehberger                                                                                                 župan 


