
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

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«. 



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 



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.



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  



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 naj se 

sanira razbito ogledalo. 

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

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 

12. SEJA 17. 9. 2020

60. TRN svetnik IGOR  ŠTEBE
Nove informacije glede zadrževalnika zapiranja 

gramozne jame 

Odgovor podan na 12. seji OS 

17.9.2020

12. SEJA 17. 9. 2020 61.

TRN svetnik ROMAN 

KONCILIJA  
Ureditev vodotokov 

12. SEJA 17. 9. 2020

62. LMŠ svetnica MOJCA ŠRAJ 
Sprememba makadamske javne poti JP 662048 na 

Klancu v pešpot

Odgovor podan na 12. seji OS 

17.9.2020



13. SEJA 22.10.2020 63.

SDS svetnik ALEŠ  

MARINKO in TRN svetnik 

ROMAN KONCILIJA 

Ustanovitev tričlanske skupine svetnikov in 

predstavnikov občinske CZ, ki bi bila v pomoč županu 

pri morebitnem zaostrovanju situacije covid-19. 

13. SEJA 22.10.2020

64.
SLS svetnik ALOJZ 

GAŠPERLIN 

Pojasnilo zakaj je bila pitna voda oporečna, zakaj jo 

je bilo potrebno prekuhavati. Obveščenost o situaciji 

je bila slaba. 

Odgovor podan na 13. seji OS 

22.10.2020

13. SEJA 22.10.2020 65.

LMŠ svetnica MOJCA ŠRAJ 
V bodoče naj se nujna obvestila objavljajo na najbolj 

poslušanih radio postajah 

13. SEJA 22.10.2020

66. SDS svetnik ALEŠ  

MARINKO 

Na jumbo plakatih po občini naj se izobesilo plakati o 

osveščenosti o covid-19

13. SEJA 22.10.2020 67.

SDS svetnik ALEŠ  

MARINKO 

Aktivira naj se pripadnike CZ za nadzor kršiteljev 

policijske ure 

14. SEJA 10.12.2020
68.

SDS svetnik ALEŠ  

MARINKO 

ali je v občini zagotavlja topel obrok za učence in 

dijake v času šolanja na daljavo

Odgovor podan na 14. seji OS 

10.12.2020

14. SEJA 10.12.2020 69.

SLS svetnik ALOJZ 

GAŠPERLIN 

prioriteta v naslednjem letu: ureditev zadrževalnika in 

premaknitev »Centra Komende« z mrtve točke; 

raznos lokalnega glasila Aplenca na naslove vseh 

podjetij v občini.  

15. SEJA 18. 2. 2021
70.

SDS svetnik ROK ZUPANČIČ Zamenjava cestnega ogledala pri cerkvi v Suhadolah 

15. SEJA 18. 2. 2021 71.
SLS svetnik FRANC PETRIČ 

Ali bodo ceste pri izgradnji krvavškega vododvoda 

povrnjene v prvotno stanje? 

Odgovor podan na 15. seji OS 18. 

2.2021

15. SEJA 18. 2. 2021

72. TRN svetnik IGOR  ŠTEBE

Občina Vodica je potrdila 7% finančno soudelžebo pri 

izgradnji obvoznice. Predlagal je, da bi se tudi občina 

Komenda pridružila in da se povabi odgovorne na 

predstavitev zadeve 

15. SEJA 18. 2. 2021 73.

N.Si svetnica MARTINA 

PREZELJ 

Svetnico je zanimalo kakšne so finančne obveznosti 

občine Komenda do občine Cerklje v zadevi "krvavški 

vodovod"

Odgovor podan na 15. seji OS 18. 

2.2021



15. SEJA 18. 2. 2021

74.
TRN svetnik ROMAN 

KONCILIJA

je opozoril, v času nizkih temperatur, na zamrznjene 

hidrante v Poslovni coni Komenda (od Komteksa do 

Dilexa) - neustrezna izvedba drenaže 

15. SEJA 18. 2. 2021 75.
TRN svetnik ZORAN SODNIK 

Svetnika je zanimalo zakaj se na TV Komenda ne 

objavljajo več pposnetki občinskih sej

Odgovor podan na 15. seji OS 18. 

2.2021

15. SEJA 18. 2. 2021
76.

N.Si svetnica URŠKA 

GROŠELJ PETKOVŠEK  bi želela več informacij o OPPN MO12 Moste

Odgovor podan na 15. seji OS 18. 

2.2021

16. SEJA 25.3.2021

77.

LMŠ svetnica MOJCA ŠRAJ 

Ponovna namestitev mikrofonov na mize svetnikov 

med sejami, javna objava kontaktov svetnikov na 

uradni internetni občinski strani, poročilo oziroma 

informacijo o uspešnosti fizičnega občasnega 

varovanja in krožnih obhodov po kritičnih točkah v 

občini, ki jih izvajajo varnostniki varnostne službe in 

uspešnost SOS telefonske linije za prijavo sumljivih 

situacij (na 12. seji OS z dne 17. 9. 2020 z 

amandmajem zagotovljena sredstva za varovanje 

javnih površin zaradi povečanja vandalizma in 

problematike prepovedanih drog), odprtje igrišča pred 

OŠ, gradnja varovanih stanovanj v dolgoročnejšem 

časovnem obdobju, reševanje prošnje Društva 

borilnih veščin glede prostorske stiske

Odgovori glede mikrofonov, glede 

fizičnega varovanja in odprtja igrišč 

so bili podani na 16. seji OS dne 

25.3.2021

16. SEJA 25.3.2021

78.

N.Si svetnica MARTINA 

PREZELJ  

Ureditev smrekovega vejevja ob poti od Tuša do OŠ 

Moste (ob glavni cesti), namestitev dveh cestnih 

ogledal na Križu (iz Drnovega na državno cesto in od 

Čubra proti priklopu na državno cesto).

17. SEJA 22.4.2021 79.

TRN svetnik JOŽE ŠIMENC 

Ureditev makadamske ceste Gora - Moste (Škorpijo), 

namestitev varnostne ograje od Pšati (šolska pot - od 

ulične vadbe mimo novega gradbišča gradnje doma 

za starostnike) 



17. SEJA 22.4.2021 80.

SLS svetnik FRANC PETRIČ 
Pojasnilo, zakaj prihaja do tako visokih razlik v ceni 

priklopa na kanalizacijsko omrežje in kakšni so 

kriteriji izračuna

Odgovor podan na 17. seji OS 22. 

4.2021

18. SEJA 17.6.2021

81.

Samostojni svetnik ROMAN 

DOBNIKAR 

V naslednjem proračunu naj se upošteva višji denarni 

znesek enkratnega prispevka za novorojenčke, 

svetniki naj se proaktivno lotijo urejanja krožišča pri 

Kralju v Mostah

18. SEJA 17.6.2021 82.

N.Si svetnica MARTINA 

PREZELJ 

Preučitev možnosti, da  bi avtobus, ki vozi v Poslovno 

cono Komenda v novem šolskem letu pobiral tudi 

dijake s Križa. Poleg navedenega, naj se v naslednji 

številki lokalnega časopisa Aplenca, objavi obvestilo 

oziroma vozni red avtobusa na relaciji  Ljubljana – 

Vodice – Komenda in tehnični pregled za sanacijo 

ceste na Križu, med dvema avtobusnima postajama, 

kjer se je posedlo cestišče

18. SEJA 17.6.2021

83. SDS svetnik ROK ZUPANČIČ 

Ponovna pobuda - na ovinku (50 m pred cerkvijo) v 

Suhadolah naj se sanira razbito ogledalo

18. SEJA 17.6.2021 84.

SDS svetnik ALEŠ  

MARINKO 

Lastnike Centra Komende je potrebno pozvati k 

popravilu in sanaciji gradbene ograje. 

18. SEJA 17.6.2021
85.

N.Si svetnica URŠKA 

GROŠELJ PETKOVŠEK  

Umiritev cestnega prometa od novega gasilskega 

doma mimo štirne do  Rajovca

19. SEJA 16.9.2021 86.
TRN svetnik JOŽEF SUŠNIK 

Uvrstitev točke na dnevni red naslednje seje  

»Poročilo o centru Komenda«.

19. SEJA 16.9.2021 87.

SDS svetnica JOŽEFA 

ŽAGAR 
Ureditev okolice "Centra Komende"

19. SEJA 16.9.2021 88.

SLS svetnik FRANC PETRIČ 

postavitev prometne oznake »šolska pot« z glavne 

ceste na Bregu iz smeri Komenda, 

o Centru Komende naj se obvesti medije,

 ureditev poljskih poti   



19. SEJA 16.9.2021 89.

LMŠ svetnica MOJCA ŠRAJ 

da bi bila občina mediator pri ureditvi Centra

Komende, 

da se lastnike odlagališča pri Zadružnem domu

pozove k ureditvi le-tega, oziroma se jih prosi za

dovoljenje, če lahko pospravimo sami, 

ureditev obeležja kolesarju Tadeju Pogačarju s

pomočjo donatorskih sredstev, 

ureditev kolesarske, gozdne, krožne poti Mlaka Gora.  

19. SEJA 16.9.2021 90.

TRN svetnik ROMAN 

KONCILIJA čiščenje zamaška v vodotoku pri Mlinarju (pri mostu).

19. SEJA 16.9.2021 91.

TRN svetnik ZORAN SODNIK 

pri prvem rondoju na Gmajnici naj se uredi 

preplastitev z grobim asfaltom (sedanja podlaga je 

zelo drseča in nevarna), 

proaktivno naj se pristopi k ureditvi še enega uvoz v 

PCK

20. SEJA 21.10.2021 92.
SLS svetnik FRANC PETRIČ 

postavitev prometnih opozorilnih tabel na poljskih 

poteh - komasacijsko območje Nasovče 

20. SEJA 21.10.2021 93.

N.Si svetnica MARTINA 

PREZELJ 

povabilo k sodelovanju prostovoljcev ob naslednjem 

šolskem letu za prometno varovanje šoloobveznih 

otrok

20. SEJA 21.10.2021 94. SDS svetnik ROK ZUPANČIČ 
informacije glede zadrževalnika 

odgovor podan na 20. seji OS 

21.10.2021


