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OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE KOMENDA 
 
Zadeva: Odgovori na pobude svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Komenda  
 
POBUDA SDS; podana na 10. seji OS dne 28. 5. 2020;  
Svetnik Rok Zupančič je predlagal, da se na ovinku (50 m pred cerkvijo) v Suhadolah sanira 
razbito ogledalo. 
Odgovor: Za zamenjavo poškodovanih cestnih ogledal skrbi koncesionar za vzdrževanje lokalnih 
cest. Pobuda je posredovana v reševanje. 
 
POBUDE IN VPRAŠANJA svetnice Jožefe Žagar; 10. seja OS dne 28. 5. 2020 
Svetnica Jožefa Žagar je ponovno pozvala naj se na Križu pri Gasilskem domu namestijo prometni 
znaki z omejitvijo 30 km/h in znaki »otroci na cesti«.  
Režijski obrat Občine Komenda je že naročil postavitev označb za varnost otrok na cesti in izvedba 
se pričakuje v tem mesecu. 
Pred odločitvijo o dodatnih umiritvenih ukrepih v cestnem prometu, občina izvede meritve hitrosti v 
daljšem časovnem obdobju na posameznih odsekih. Meritve niso pokazale večjih težav s 
prekoračitvami hitrosti, zato na lokalni cesti skozi naselje Križ ni predvidena omejitev hitrosti na 30 
km/h. 
 
Zakaj se še ni zarisalo prehoda za pešce pri Gasilskem domu? 
Za zaris prehodov za pešce je potreben varen vstop in izstop na prehod za pešce.  
Temu pogoju na navedeni lokaciji ni zadoščeno, zato prehoda za pešce zaenkrat še ni mogoče 
zarisati. Navedena problematika se bo predvidoma reševala s celostno ureditvijo odseka (izvedbo 
JR, poglobitev robnikov, ureditev pločnika) v okviru razpoložljivih finančnih možnosti v sprejetem 
proračunu. 
Kdaj bo urejena makadamska cesta proti novim hišam (Križ 5), saj se dva jaška ob dežju 
konstantno mašita?  
Koncesionarju za vzdrževanje cest je naročena sanacija cestnih jaškov  na navedeni makadamski 
cesti in bo predvidoma izvedena v juniju 2020, medtem, ko je sama makadamska pot ustrezno 
urejena. 
Kdaj bo urejena javna razsvetljava od Gore proti Križu?  
Izgradnja javne razsvetljave se prednostno izvaja ob trasah gradnje kanalizacije oziroma ob 
celostnem urejanju cestišča. Na odseku ceste od Gore proti Križu v proračunskem obdobju 2020 – 
2021 niso predvideni posegi v cestno telo ali ob cesti, zato izgradnja javne razsvetljave ni 
predvidena. 

 
Namestitev otroških igral za majhne otroke do 4 leta na šolski poti (pri športnem parku),  
- sanacija udora na travniku na Križu pod bajerjem, 
Naveden travnik na Križu je v zasebni lasti in Občina Komenda ne more posegati v  urejanje 
zasebnih zemljišč. 
 
Glede brušenja cestnih robnikov na Križu je bila pobuda podana že na 8. redni seji OS, dne 
19.12.2019 in občinska uprava vztraja pri odgovoru na pobudo z dne 5. 3. 2020.  



pobuda 
 

 

 

 

Na podlagi terenskega ogleda s koncesionarjem občinskih cest in predstavnico Policijske postaje 
Kamnik je bilo ugotovljeno, da sami vgrajeni robniki ne predstavljajo grožnjo za nevarnost oziroma 
poškodbo na vozilih. Robniki so skladni s cestno prometnimi predpisi. 
 
POBUDE IN VPRAŠANJA svetnika Franca Petriča; 11. seja OS dne 18.6.2020  
Asfaltiranje avtobusne postaje ter omejitev hitrosti 40 km/h na Bregu.   
 
Občina Komenda je proučila možnost asfaltiranja avtobusne postaje za šolski avtobus na Bregu in 
se odločila za asfaltiranje postajališča in zaris ustreznih talnih oznak. Dela bodo izvedena v 
poletnih mesecih 2020, stroški asfaltiranja pa bodo bremenili proračunsko postavko 4510 - Redno 
vzdrževanje lokalnih cest in 4500 - Prometna signalizacija. 
 
Občina komenda je od 3. 6. 2020 do 18. 6. 2020 z radarsko tablo za merjenje hitrosti preverila 
hitrosti motornih vozil v naselju Breg in ugotovila, da je bila omejitev hitrosti za naselje (50 km/h) 
kršena v 1,71 % vseh meritev. Povprečna izmerjena hitrost se je gibala med 30 in 40 km/h. Na 
podlagi ugotovljenih dejstev, Občina Komenda ocenjuje, da dodatna omejitev hitrosti skozi naselje 
ni smiselna. 
 
 

 
 

Občinska uprava Občine Komenda  
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ŠT. SEJE ŠT.  POBUDNIK NASLOV POBUDE REALIZACIJA OZ. ODGOVOR  

2. SEJA 20. 12. 2018 1. 
TRN svetnik 

IGOR ŠTEBE 
poročilo o kohezijskih sredstvih  realizirano na 3. seji OS 24.1.2019 

2. SEJA 20. 12. 2018 2. 
LMŠ svetnik 

ROMAN 
DOBNIKAR  

obnova odra in razsvetljave v Kulturnem domu Komenda in 
ponovno odprtje igrišč pred OŠ Komenda Moste v Komendi in 
Mostah  

 Glede igrišč pisni odgovor podan 
svetniku 22.1.2019  

3. SEJA 24.1.2019 3. 
LMŠ svetnik 

ROMAN 
DOBNIKAR  

ureditev avtobusnega postajališča v Žejah; označba kolesarske 
poti v Žejah do Poslovne cone Komenda; izgradnja pločnika od 
cerkve v Komendi do Klanca in zaris označb za kolesarje   

Glede postajališča odgovor podan 
na 3. seji OS 24.1.2019 

3. SEJA 24.1.2019 4. 
TRN svetnik 

JOŽE 
ŠIMENC  

poletno varstvo mlajših šoloobveznih otrok v času počitnic;nakup 
radarjev (škatel);postavitev še več košev za pasje iztrebke 

Odgovori na vse pobude podani 
na 3. seji OS 24.1.2019 

3. SEJA 24.1.2019 5. 
LMŠ svetnica 
MOJCA ŠRAJ  

kriteriji za javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov 
Občine Komenda naj se nekoliko prevetrijo 

  

3. SEJA 24.1.2019 6. 
TRN svetnik 

JOŽEF 
SUŠNIK  

naj se kupijo preventivne mobilne radarske table  
Odgovor podan na 3. seji OS 
24.1.2019 

4. SEJA 7. 3. 2019 7. 
SDS svetnik 

ROK 
ZUPANČIČ  

izgradnja pločnika od avtobusne postaje pri Tušu v Mostah proti 
središču Suhadol.  

Odgovor podan na 4. seji OS 
7.3.2019 

4. SEJA 7. 3. 2019 8. 

LMŠ svetnik 
ROMAN 

DOBNIKAR in 
svetnica 

MOJCA ŠRAJ 

Ureditev semaforiziranega prehoda na glavni cesti (R2 413 
odsek 1081 Moste) v Mostah proti Duplici pri nekdanjem 
Gasilskem domu v Mostah 

Odgovor podan na 4. seji OS 
7.3.2019 
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4. SEJA 7. 3. 2019 9. 
SDS svetnica 

JOŽEFA 
ŽAGAR  

1. Na odseku vaške poti na Križu od »emonske« stavbe proti 
gasilskem domu naj se namestita dve cestni grbini za umirjanje 
prometa, 2. na Križu (na koncu naselja; proti gozdu) kjer se  
gradijo nove hiše naj se položi asfalt, 3. z Gore (od mostu čez 
Tunjščico) do prvih hiš na Križu naj se uredi javna razsvetljava 

Odgovor glede cestnih grbin 
podan na 4. seji OS 7.3.2019 

4. SEJA 7. 3. 2019 10. 
N.Si svetnica 

MARTINA 
PREZELJ  

prijava na skupni razpis LAS za nabavo otroških igral   
Odgovor podan na 4. seji OS 
7.3.2019 

4. SEJA 7. 3. 2019 11. 
TRN svetnik 

IGOR ŠTEBE 
ustanovitev odbora za aktivno sodelovanje in spremljanje 
aktivnosti pri izgradnji ceste Želodnik - Vodice 

Odgovor podan na 4. seji OS 
7.3.2019 - odbor za aktivno 
sodelovanje in spremljanje 
aktivnosti pri izgradnji ceste 
Želodnik Vodice imenovan 12.9. 
2019 (011-0002/2019) 

4. SEJA 7. 3. 2019 12. 
TRN svetnik 

JOŽE 
ŠIMENC  

bi želel analizo oziroma statistiko o prekoračitvi hitrosti vozil, ki jih 
beležijo opozorilne prometne table; finančni presežek, ki ga je 
šola ustvarila v preteklem letu naj se porabi za nakup novega 
vozila.  

Odgovor glede analize radarskih 
tabel podan na 4. seji OS 
7.3.2019 

4. SEJA 7. 3. 2019 13. 
SLS svetnik 

FRANC 
PETRIČ  

poročilo o nadaljnji izgradnji kanalizacije  
Odgovor podan na 4. seji OS 
7.3.2019 

4. SEJA 7. 3. 2019 14. 
LMŠ svetnica 
MOJCA ŠRAJ  

izgradnja pločnikov – predvsem od cerkve v Komendi proti 
Klancu in spodnji del Klanca proti Potoku in kaj se dogaja s 
Centrom Komende.   

Odgovor podan na 4. seji OS 
7.3.2019 

5. SEJA 11.4.2019 15. 
SLS svetnik 

ALOJZ 
GAŠPERLIN  

kdaj se bo na seji občinskega sveta obravnavala že pred časom 
napovedana točka dnevnega reda »Predstavitev osnutka 
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in osnutka 
Predinvesticijske zasnove za suhi zadrževalnik Tunjščica 

Odgovor podan na 5. seji OS 
11.4. 2019 

5. SEJA 11.4.2019 16. 
SDS svetnica 

JOŽEFA 
ŽAGAR  

Na odseku vaške poti na Križu od »emonske« stavbe proti 
gasilskem domu naj se namesto grbin namesti vsaj prometni 
znak »omejitev 30 km/h«.  
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5. SEJA 11.4.2019 17. 
TRN svetnik 

JOŽEF 
SUŠNIK  

prečni zaris rebraste, debeloslojne cestne talne črte v širini cca. 1 
m čez cestišče na Križu (kot so vzdolžno že zarisane po 
Glavarjevi cesti in od iz Križa proti Gori), kar bi vsaj nekoliko 
upočasnilo promet.   

Odgovor podan na 5. seji OS 
11.4. 2019 

5. SEJA 11.4.2019 18. 
N.Si svetnica 

MARTINA 
PREZELJ  

občinska uprava kot ustanoviteljica javnih zavodov (OŠ Komenda 
Moste) naj posveti večjo pozornost dogajanju v OŠ glede 
najstniškega nasilja, saj je otroke potrebno zaščititi 

  

6. SEJA 20.6.2019 19. 
TRN svetnik 

JOŽE 
ŠIMENC  

klimatsko hlajenje v ŠD Komenda  
Odgovor podan na 6. seji OS 
20.6. 2019 

6. SEJA 20.6.2019 20. 
N.Si svetnica 

MARTINA 
PREZELJ  

Kam bodo razporejeni pacienti zdravstvenega centra Revita ob 
dejstvu, da je eden od zdravnikov oz. zdravnica prekinila delovno 
razmerje in ali bodo zaposlili novega zdravnika   

Odgovor podan na 6. seji OS 
20.6. 2019 

6. SEJA 20.6.2019 21. 
SLS svetnik 

FRANC 
PETRIČ  

potrebno je očistiti strugo potoka Reka (od Potoka do Nasovč). 
Odgovor podan na 6. seji OS 
20.6. 2019 

6. SEJA 20.6.2019 22. 
SDS svetnik 

ROK 
ZUPANČIČ  

ureditev prometa v središču Most pri cerkvi, saj  se zaradi 
kamionov domačini težko vključijo na glavno cesto.    

Odgovor podan na 6. seji OS 
20.6. 2019 

6. SEJA 20.6.2019 23. 
TRN svetnik 

ROMAN 
KONCILIJA  

takojšnja aktivnost pri izgradnji ceste Želodnik - Vodice  

Odgovor podan na 6. seji OS 
20.6. 2019 - odbor za aktivno 
sodelovanje in spremljanje 
aktivnosti pri izgradnji ceste 
Želodnik Vodice imenovan 12.9. 
2019 (011-0002/2019) 

6. SEJA 20.6.2019 24. 
SLS svetnik 

ALOJZ 
GAŠPERLIN  

možnost izvedbe krožišča pri Olgi ali Tušu    
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7. SEJA 19.9.2019 25. 
TRN svetnik 

JOŽE 
ŠIMENC  

1. Sanacija makadamske ceste od Žnidarja proti spodnjemu 
Klancu ali najboljša rešitev položitev asfalta  2.  Zbirni center 
Publikus; se smeti odvažajo kot je bilo obljubljeno? 3. na levi 
strani ceste na Gori je cca. 50 m pločnika, ki se prestavi na 
desno stran cestišča; na tem mestu ni zarisanega prehoda za 
pešce, kar je potrebno urediti 4. Na Križu (iz smeri Most) je ob 
prometnih konicah nemogoče prečkati prehod za pešce, prav 
tako so hitrosti voznikov zelo visoke…   

  

7. SEJA 19.9.2019 26. 
SDS svetnik 

ALEŠ 
MARINKO 

Pisno pojasnilo o poteku zaključnih gradbenih del na pokopališču 
(kolombarij);  

svetniku je bil odgovor 
posredovan 05. 11. 2019 

7. SEJA 19.9.2019 27. 
TRN svetnik 

JOŽEF 
SUŠNIK  

postavitev omejitvenega prometnega znaka 30 h/km na Križu pri 
Gasilskem domu in prečni zaris nazobčane, zvočne, talne 
oznake.  

  

7. SEJA 19.9.2019 28. 
TRN svetnik 

IGOR ŠTEBE 
ponovno naj se preveri možnost postavitve postajališča  
avtobusne postaje na državni cesti (vsaj talne oznake) v Žejah. 

Opravljen je bil ogled s strani 
pristojnih, ki označbam 
nasprotujejo - predlagajo 
umestitev postaj izven vozišča v 
območju bodočega krožišča na 
GC Želodnik - Vodice. Izdelan je 
idejni osnutek, po grobi oceni 
projektanta bi to stalo cca 25.000 
€ na postajo ob dejstvu, da bi to 
bila začasna rešitev. (5.3.2020)    

7. SEJA 19.9.2019 29. 
SDS svetnica 

JOŽEFA 
ŽAGAR  

označi naj se tudi postajališče na Križu, kjer otroci čakajo na 
šolski avtobus.  

  

7. SEJA 19.9.2019 30. 
TRN svetnik 

ZORAN 
SODNIK  

kakšna je strategija ekoloških otokov, saj se določeni kontejnerji 
umikajo, meni, da so rumene posode premajhne oz. se le-te 
preredko odvažajo.  Predlagal je, da se s Publikusom najde 
ustrezna rešitev. 
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7. SEJA 19.9.2019 31. 
N.Si svetnica 

MARTINA 
PREZELJ  

ukinitev ekoloških otokov in odvažanje odpadkov na deponijo.   

7. SEJA 19.9.2019 32. 
LMŠ svetnica 
MOJCA ŠRAJ  

kaj se dogaja s centrom Komende in ali svetniki lahko kakorkoli 
naredijo oz. pripomorejo k rešitvi zadeve 

Odgovor podan na 7. seji OS 
19.9.2019 

7. SEJA 19.9.2019 33. 
SLS svetnik 

FRANC 
PETRIČ  

čiščenje razbremenilnika od Dolčiča do izliva Pšate, povečanje 
poslovilnih vežic na pokopališču  

  

8. SEJA 19.12.2019 34. 
TRN svetnik 

IGOR ŠTEBE 
do naslednje seje - aktualni podatkI glede  zadrževalnika 

Na direkcijo za vode je bil oktobra 
lani poslan DIIP, navezali smo stik 
z vodjo sektorja in osebo, pristojno 
za ta projekt - objubljeno je bilo, 
da nas v kratkem povabijo na 
sestanek  (2.3.2020) 

8. SEJA 19.12.2019 35. 
N.Si svetnica 

MARTINA 
PREZELJ  

kdaj se bodo stare svetilke zamenjale  s svetilkami, ki ne 
povzročajo svetlobnega onesnaževanja še po drugih delih 
občine; kako je s predvideno varno kolesarsko povezavo s 
Kamnikom, ki poteka preko projekta LAS (varne kolesarske poti), 
policijsko pojasnilo preiskave vandalizma na cerkvenih obeležjih 
na šolski poti in poškodovanega prometnega znaka; po kakšnem 
postopku je investitor na Križu dobil dovoljenje za izgradnjo ravne 
strehe, glede na to, da  so po OPN-ju dovoljene le dvokapnice?  

Pisni odgovor glede ravne strehe 
na Križu, je bil svetnikom podan 
po elektronski pošti dne 24. 12. 
2019, glede svetlobnega 
onesnaževanja in kolesarskih poti 
pisni odgovor v gradivu za 10. 
sejo OS, 19.3.2020   

8. SEJA 19.12.2019 36. 
SDS svetnik 

ROK 
ZUPANČIČ  

očisti naj se šolsko pot, ki je zelo blatna in polna zemlje ter da se 
uporabnike pozove k sprotnemu čiščenju 

Pobuda se je posredovala 
vzdrževalcu cest in je bila urejena 

8. SEJA 19.12.2019 37. 
SLS svetnik 

FRANC 
PETRIČ  

asfaltiranje ceste 831 k.o. Nasovče, na Bregu pri Komendi  
Pisni odgovor v gradivu za 10. 
sejo OS, 19.3.2020   
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8. SEJA 19.12.2019 38. 
TRN svetnik 

ROMAN 
KONCILIJA 

svetnikom naj se posreduje aktualen in točen podatek, kje točno 
poteka trasa obvoznice Želodnik – Vodice. Projekti so že zelo 
stari in morda so se v tem času spremenili… morda bi lahko še 
predlagali kakšno spremembo (npr. rondo pri Gašperlinu in pri 
Tušu). 

Pisni odgovor je bil svetnikom 
podan po elektronski pošti dne 23. 
12. 2019 

9. SEJA 13.2.2020 39. 
TRN svetnik 

JOŽEF 
SUŠNIK  

da se, pri prečno zarisani nazobčani talni označbi na Križu, 
postavita še dva opozorilna prometna znaka oz. znaka »otroci na 
cesti«, da se očistijo cestna ogledala. 

Pisni odgovor v gradivu za 10. 
sejo OS, 19.3.2020   

9. SEJA 13.2.2020 40. 
TRN svetnik 

IGOR ŠTEBE 
Kako potekajo aktivnosti glede zadrževalnika 

Odgovor podan na 9. seji OS 
13.2.2020 

9. SEJA 13.2.2020 41. 
SLS svetnik 

ALOJZ 
GAŠPERLIN  

naj se zniža robnik za uvoz na novo nastalo cesto (komasacija 
Moste-Križ) 

Odgovor podan na 9. seji OS 
13.2.2020 in v gradivu 10. seje 
OS, 19.3.2020 

9. SEJA 13.2.2020 42. 
SDS svetnica 

JOŽEFA 
ŽAGAR  

na Križu naj se obrusijo preostri cestni robniki, vsaj na ovinkih in 
ozkih odcepih.  

Pisni odgovor v gradivu za 10. 
sejo OS, 19.3.2020   

9. SEJA 13.2.2020 43. 
N.Si svetnica 

MARTINA 
PREZELJ  

je podalal kritiko na vsebino članka »V mestu igralništva«, ki je bil 
objavljen na občinski spletni strani in predlagala, da se v 
prihodnje, pred objavo, zapisi lektorirajo 

Odgovor podan na 9. seji OS 
13.2.2020 

9. SEJA 13.2.2020 44. 
TRN svetnik 

ROMAN 
KONCILIJA 

Problematika zastajanja vode na lokalni cesti nasproti »škorpija«, 
pri robniku je voda visoka tudi do 20 cm 

Odgovor podan na 9. seji OS 
13.2.2020 

9. SEJA 13.2.2020 45. 
LMŠ svetnica 
MOJCA ŠRAJ  

kakšni so načrti z že nekaj let praznim občinskim stanovanjem na 
Glavarjevi 104.  

Podan bo pisni odgovor  

9. SEJA 13.2.2020 46. 
TRN svetnik 

JOŽE 
ŠIMENC  

na parkirnih mestih pred zdravstvenim domom v Komendi so 
označbe slabo vidne, predvsem parkirno mesto za invalide, 
prehod za pešce na Gmajnici, pri nekdanji gostilni, je zelo slabo 
osvetljen in brez prometnega znaka »prehod za pešce«. 

Odgovor na obe pobudi je bil 
podan na 9. seji OS 13.2.2020 in v 
gradivu 10. seje OS, 19. 3. 2020 

10. SEJA 28.5.2020 47. 
TRN svetnik 

IGOR ŠTEBE 
Kako potekajo aktivnosti glede zadrževalnika 

Odgovor podan na 10. seji OS 
28.5.2020 

10. SEJA 28.5.2020 48. 
SDS svetnik 

ROK 
ZUPANČIČ  

na ovinku (50 m pred cerkvijo) v Suhadolah sanira razbito 
ogledalo.  
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10. SEJA 28.5.2020 49. 
LMŠ svetnica 
MOJCA ŠRAJ  

1. zakaj ob šolski poti ni več razstavnih panojev?   
Kakšni so načrti in ali se bodo postavili novi? 
2. Kdaj bo občinska uprava odgovorila na njeno vprašanje glede 
občinskega stanovanja na Glavarjevi 104,  
ter podala pobudo staršev osnovnošolcev  za postavitev 
pumptrack poligona oziroma kolo parka. 

Glede panojev je bil odgovor 
podan na 10. seji 28. 5. 2020 

10. SEJA 28.5.2020 50. 
SDS svetnica 

JOŽEFA 
ŽAGAR  

1. Na Križu pri Gasilskem domu naj se namestijo prometni znaki 
z omejitvijo 30 km/h in znaki »otroci na cesti«.  
2. zakaj se še ni zarisalo prehoda za pešce pri Gasilskem domu,  
3. kdaj bo urejena makadamska cesta proti novim hišam (Križ 5), 
saj se dva jaška ob dežju mašita,  
4. kdaj bo urejena javna razsvetljava od Gore proti Križu,  
5. namestitev otroških igral za majhne otroke do 4 leta na šolski 
poti (pri športnem parku),  
6. sanacija udora na travniku na Križu pod bajerjem,  
7. kljub negativnemu odgovoru želi, da se cestni robniki na Križu 
obrusijo.  

  

10. SEJA 28.5.2020 51. 
SLS svetnik 

ALOJZ 
GAŠPERLIN  

Pripravi naj se celostna strategija sprehajalnih poti, ena od njih bi 
lahko bila ob potoku pri razbremenilniku (3 m vodni pas bi se 
lahko uporabil za rekreacijske poti in se v nadaljevanju povezal z 
gozdnimi potmi) 

  

10. SEJA 28.5.2020 52. 
TRN svetnik 

ROMAN 
KONCILIJA  

Ustanovitev civilne iniciative za čimprejšnjo izgradnjo ceste 
Želodnik Vodice  

  

10. SEJA 28.5.2020 53. 
N.Si svetnica 

MARTINA 
PREZELJ  

Ustanovitev sosveta za varnost, ki bi obravnavala celostno 
problematiko od prekoračitve dovoljene hitrosti v prometu do 
preprečevanja uživanja prepovedanih substanc….  

  

11. SEJA 18.6.2020 54. 
TRN svetnik 

IGOR  ŠTEBE 
Motena oskrba s pitno vodo na Komendski Dobravi 

Odgovor podan na 11. seji OS 
18.6.2020 

11. SEJA 18.6.2020 55. 
SLS svetnik 

ALOJZ 
GAŠPERLIN  

Nove informacije glede zadrževalnika  
Odgovor podan na 11. seji OS 
18.6.2020 



pobuda 
 

 

 

 

11. SEJA 18.6.2020 56. 
LMŠ svetnica 
MOJCA ŠRAJ  

Neodzivnost in aroganca zaposlenih v zdravstveni ambulanti 
Komenda 

Odgovor podan na 11. seji OS 
18.6.2020 

11. SEJA 18.6.2020 57. 

TRN svetnik 
JOŽEF 

SUŠNIK in 
SDS svetnica 

JOŽEFA 
ŽAGAR   

Zaraščen in zapuščen kriški grad. Kdo je lastnik oz. kdo je 
odgovoren za košnjo ter naj se o tem obvesti ustrezno inšpekcijo.  
Cesta od »Škorpija« proti Gori je v zelo slabem stanju    

Odgovor podan na 11. seji OS 
18.6.2020 

11. SEJA 18.6.2020 58. 
TRN svetnik 

ZORAN 
SODNIK  

Sanacija cestne drseče podlage v krožišču Gmajnica ter izdelava 
pločnika na tem istem krožišču proti Podborštu 

Odgovor podan na 11. seji OS 
18.6.2020 

11. SEJA 18.6.2020 59. 
SLS svetnik 

FRANC 
PETRIČ  

Asfaltiranje avtobusne postaje na Bregu, ter da se v vasi Breg 
omeji hitrost na 40 km/h  

  

 


