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ZZ  AA  PP  II  SS  NN  II  KK    
 
14. seje Občinskega sveta Občine Komenda, ki je bila v četrtek, 15.11.2012 ob 17. uri, v 
sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104, Komenda. 

 
PRISOTNI: člani občinskega sveta  
TRN:  Roman Koncilija, Zoran Sodnik, Jožef Sušnik, Igor Štebe 
SDS:  Aleš Marinko, Pavel Šmid, 
SLS:   Vid Koritnik, Matija Zadrgal, 
N.Si:   Klara Berlec, Danica Zmrzlikar,  
SD:     Marko Dobnikar, 
LNO:  Mihaela Poglajen, 
LDS:  Roman Grošelj, 
VEM:    Štefan Kern. 
 
ODSOTNI: člani občinskega sveta 
 

/ 
 
Poleg članov občinskega sveta so bili na seji prisotni še: 

 Tomaž Drolec, župan, 
 Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave, 
 Milena Bremšak, predsednica Nadzornega odbora Občine Komenda, 
 Dr. Marjeta Stražar, direktorica Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, 
 Brane Podboršek, predstavnik podjetja Vip consulting d.o.o., 
 Mira Trampuš, višja svetovalka za finance, gospodarske dejavnosti in proračun, 
 Aleksandra Plevel, višja svetovalka III za urejanje občinskih premoženjskih zadev, 
 Marjan Potočnik, podsekretar za urejanje prostora, komunalne zadeve in varstvo 

okolja, 
 Stanislav Poglajen, referent I, vodja Režijskega obrata, 
 Bernarda Pavlinič, višja svetovalka za gospodarske javne službe v Režijskem obratu,  
 Jasna Paladin, predstavnica Gorenjskega glasa, 
 Andrej Žalar, odgovorni urednik Glasila Občine Komenda, 
 Klavdija Rehberger, zapisnikarica, 
 Luka Karničnik, snemalec. 

 
Sejo je vodil Tomaž Drolec župan Občine Komenda, zapisnik je zapisala Klavdija Rehberger, 
zapisnikarica.  
 

UUGGOOTTOOVVIITTEEVV  SSKKLLEEPPČČNNOOSSTTII  
====================================================================== 

Tomaž Drolec, župan je občinski svet seznanil s sklepčnostjo.  
 
Župan je ugotovil, da  je svet sklepčen in da lahko prične z delom. Lista prisotnih je priložena 
originalu zapisnika. 
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Predlagani in sprejeti  DNEVNI  RED : 

 
 Ugotovitev sklepčnosti 
 

 Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Občinskega sveta Občine Komenda z dne 
20.09.2012 

 Pregled in potrditev zapisnika 7. izredne (korespondenčne) seje Občinskega sveta 
Občine Komenda z dne 19.10.2012 

 

in naslednji    D N E V N I    RED : 
 

 
1.  PPoottrrddiitteevv  iinnvveessttiicciijjsskkeeggaa  pprrooggrraammaa  zzaa  nnaaddggrraaddnnjjoo  CCeennttrraallnnee  ččiissttiillnnee  nnaapprraavvee  

DDoommžžaallee  ––  KKaammnniikk   

2.  PPoorrooččiilloo  NNaaddzzoorrnneeggaa  ooddbboorraa  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  
  

3.  PPoorrooččiilloo  oo  ppootteekkuu  aakkttiivvnnoossttii  pprrii  ppoossttaavviittvvii  mmoodduullaarrnniihh  eennoott  vvrrttccaa  
  

4.  PPoorrooččiilloo  oo  ppootteekkuu  aakkttiivvnnoossttii  pprrii  ggrraaddnnjjii  kkaannaalliizzaacciijjee  vv  oobbččiinnii  KKoommeennddaa  
  

5.  IInnffoorrmmaacciijjaa  oo  kkoonnččnniihh  ssttaalliiššččiihh  ddoo  pprriippoommbb  nnaa  OOPPNN  

6.  PPrreeddlloogg  OOddllookkaa  oo  kkaatteeggoorriizzaacciijjii  oobbččiinnsskkiihh  cceesstt  vv  oobbččiinnii  KKoommeennddaa  ––  ddrruuggaa  

oobbrraavvnnaavvaa  

7.  PPrreeddlloogg  OOddllookkaa  oo  uussttaannoovviittvvii  jjaavvnneeggaa  vvzzggoojjnnoo--iizzoobbrraažžeevvaallnneeggaa  zzaavvooddaa  OOssnnoovvnnaa  

ššoollaa  KKoommeennddaa  MMoossttee  ––  sskkrraajjššaannii  ppoossttooppeekk  

8.  PPrreeddlloogg  OOddllookkaa  oo  sspprreemmeemmbbaahh  iinn  ddooppoollnniittvvaahh  OOddllookkaa  oo  pprroorraaččuunnuu  OObbččiinnee  

KKoommeennddaa  zzaa  lleettoo  22001122  ––  sskkrraajjššaannii  ppoossttooppeekk  

9.  PPrreeddlloogg  OOddllookkaa  oo  pprroorraaččuunnuu  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  zzaa  lleettoo  22001133  ––  pprreeddssttaavviitteevv  iinn  pprrvvaa  

oobbrraavvnnaavvaa  

10.  PPrreeddlloogg  SSkklleeppaa  oo  ddoollooččiittvvii  cceenn  zzaa  uuppoorraabboo  ŠŠppoorrttnnee  ddvvoorraannee  KKoommeennddaa    
  

11.  PPrreeddlloogg  SSkklleeppaa  oo  uukkiinniittvvii  jjaavvnneeggaa  ddoobbrraa  nnaa  zzeemmlljjiiššččiihh  vv  kk..oo..  MMllaakkaa   

12.  PPrreeddlloogg  ppoottrrddiittvvee  nnoovviihh  cceenn  zzaa  zziimmsskkoo  sslluužžbboo  vv  oobbččiinnii  KKoommeennddaa  iinn  ppoottrrddiittvvee  nnoovviihh  

cceenn  zzaa  uurreejjaannjjee  iinn  vvzzddrržžeevvaannjjee  oobbččiinnsskkiihh  cceesstt  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee  KKoommeennddaa  
  

13.  PPoobbuuddee  iinn  vvpprraaššaannjjaa  ssvveettnniicc  iinn  ssvveettnniikkoovv  
  

  

55..  ttooččkkaa  ddnneevvnneeggaa  rreeddaa  ((IInnffoorrmmaacciijjaa  oo  kkoonnččnniihh  ssttaalliiššččiihh  ddoo  pprriippoommbb  nnaa  OOPPNN))  jjee  bbiillaa  

uummaakknnjjeennaa..    

Dnevnemu redu sta bili dodani dve točki, obravnavani s strani Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja in sicer: 

PPrreeddlloogg  sskklleeppaa  oo  iimmeennoovvaannjjuu  pprreeddssttaavvnniikkaa  uussttaannoovviitteelljjaa  vv  SSvveett  zzaavvooddaa  OOŠŠ  2277..  jjuulliijj  

KKaammnniikk  

PPrreeddlloogg  sskklleeppaa  oo  iimmeennoovvaannjjuu  pprreeddssttaavvnniikkaa  uussttaannoovviitteelljjaa  vv  SSvveett  zzaavvooddaa  GGllaassbbeennee  ššoollee  

KKaammnniikk  
 
Glasovanje:  
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  14 člani   
PROTI:  / članov    

  

PPRREEGGLLEEDD  IINN  PPOOTTRRDDIITTEEVV  ZZAAPPIISSNNIIKKAA  1133..  SSEEJJEE  OOBBČČIINNSSKKEEGGAA  SSVVEETTAA  OOBBČČIINNEE  

KKOOMMEENNDDAA  ZZ  DDNNEE  2200..0099..22001122  

============================================================================================================================================  

Zapisnik je objavljen v Gradivu OS št. 14. Gradivo je bilo svetnikom posredovano skupaj z 
vabilom na sejo in po elektronski pošti.  
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Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: 

  

OObbččiinnsskkii  ssvveett  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  sspprreejjmmee  zzaappiissnniikk  1133..  sseejjee  OObbččiinnsskkeeggaa  ssvveettaa  OObbččiinnee  

KKoommeennddaa  zz  ddnnee  2200..0099..22001122..        

  
GGllaassoovvaannjjee::  

PPrriissoottnniihh::  1144  ččllaannoovv  

ZZAA::    1144  ččllaannii      

PPRROOTTII::    //  ččllaannoovv        

  

PPRREEGGLLEEDD  IINN  PPOOTTRRDDIITTEEVV  ZZAAPPIISSNNIIKKAA  77..  IIZZRREEDDNNEE  ((KKOORREESSPPOONNDDEENNČČNNEE))  SSEEJJEE  

OOBBČČIINNSSKKEEGGAA  SSVVEETTAA  OOBBČČIINNEE  KKOOMMEENNDDAA  ZZ  DDNNEE  1199..1100..22001122  

============================================================================================================================================  

Zapisnik je objavljen v Gradivu OS št. 14. Gradivo je bilo svetnikom posredovano skupaj z 
vabilom na sejo in po elektronski pošti.  


Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: 

  

OObbččiinnsskkii  ssvveett  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  sspprreejjmmee  77..  iizzrreeddnnee  ((kkoorreessppoonnddeennččnnee))  sseejjee  OObbččiinnsskkeeggaa  

ssvveettaa  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  zz  ddnnee  1199..1100..22001122..  

  

GGllaassoovvaannjjee::  

PPrriissoottnniihh::  1144  ččllaannoovv  

ZZAA::    1144  ččllaannii      

PPRROOTTII::    //  ččllaannoovv        

  

AADD  11))  PPOOTTRRDDIITTEEVV  IINNVVEESSTTIICCIIJJSSKKEEGGAA  PPRROOGGRRAAMMAA  ZZAA  NNAADDGGRRAADDNNJJOO  CCEENNTTRRAALLNNEE  

ČČIISSTTIILLNNEE  NNAAPPRRAAVVEE  DDOOMMŽŽAALLEE  --  KKAAMMNNIIKK  

============================================================================================================================================  

Vsebina je objavljena v Gradivu št. 14. Gradivo je bilo svetnikom posredovano skupaj z 
vabilom na sejo in po elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Bernarda Pavlinič, višja svetovalka za gospodarske javne 
službe v Režijskem obratu, strokovne in tehnične podrobnosti pa je predstavila direktorica 
Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik dr. Marjeta Stražar.  
Identični investicijski plan so že sprejele vse ostale občine (Cerklje, Domžale, Kamnik, 
Mengeš in Trzin). 
Dr. Marjeta Stražar je povedala, da je potrebno za uveljavitev oz. pridobitev kohezijskih 
sredstev zadnjo situacijo izstaviti v oktobru leta 2015. Investicijska in projektna 
dokumentacija je v celoti izdelana. Občine imajo nekaj finančnih sredstev že zbranih v 
skupnem podjetju v obliki bilančnega dobička.   
 
O zadevi so razpravljali: Roman Grošelj.  
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA 
FINANCE:  

 
Mnenje odbora je podala predsednica odbora Klara Berlec.   
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 

Predlogu Investicijskega programu za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - 
Kamnik. 



00 01 ZAPISNIK 14. seje 15.11.2012  
 

 

 

 

 
 
MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA:  

 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja podaja pozitivno mnenje k 

Predlogu Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - 
Kamnik. 
 
Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: 
 

OObbččiinnsskkii  ssvveett  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  ppoottrrddii  IInnvveessttiicciijjsskkii  pprrooggrraamm  zzaa  nnaaddggrraaddnnjjoo  CCeennttrraallnnee  

ččiissttiillnnee  nnaapprraavvee  DDoommžžaallee  --  KKaammnniikk..  

    
Glasovanje:  
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  14 člani   
PROTI:  / članov  

  

Tomaž Drolec, župan je predlagal, da se zaradi zunanjega poročevalca 8. in 9. točka 
dnevnega reda obravnava prednostno. 
 

Glasovanje:  
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  14 člani   
PROTI:  / članov  

 
AADD  22))  PPRREEDDLLOOGG  OODDLLOOKKAA  OO  SSPPRREEMMEEMMBBAAHH  IINN  DDOOPPOOLLNNIITTVVAAHH  OODDLLOOKKAA  OO  

PPRROORRAAČČUUNNUU  OOBBČČIINNEE  KKOOMMEENNDDAA  ZZAA  LLEETTOO  22001122  ––  SSKKRRAAJJŠŠAANNII  PPOOSSTTOOPPEEKK  

============================================================================================================================================  
Vsebina je objavljena v Gradivu št. 14. Gradivo je bilo svetnikom posredovano skupaj z 
vabilom na sejo in po elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Mira Trampuš, višja svetovalka za finance, gospodarske 
dejavnosti in proračun in Brane Podboršek, predstavnik podjetja Vip consulting d.o.o., ki je 
predstavil možne načine zmanjšanja zadolženosti občine.  
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA 
FINANCE:  

 
Mnenje odbora je podal predsednica odbora Klara Berlec.   
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 

prvim spremembam in dopolnitvam letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Komenda za leto 2012 ob upoštevanju dodatnih sklepov: 
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 
prvim spremembam in dopolnitvam letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Komenda za leto 2012. 
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance na podlagi dogovora na 
kolegiju župana z vodji svetniških skupin in razprave na odboru predlaga Občinskemu svetu, 
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da zadolži župana, da do 1. 12. 2012 realizira predpogodbo o odkupu lastnega poslovnega 
deleža v družbi Candor d.o.o. 
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance predlaga Občinskemu svetu 
na podlagi dogovora na kolegiju župana z vodji svetniških skupin, ter razprave na seji 
odbora, da zadolži župana, da pripravi vse potrebno za spremembo družbene pogodbe v 
družbi PC Komenda d.o.o. v delu, ki se nanaša na sestavo skupščine. 
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance nadalje poziva Občinski 
svet, da že na 14. seji dne 15. 11. 2012 odloči o sestavi nove skupščine in zadolži župana, 
da spremembe družbene pogodbe, ki se nanašajo na sestavo skupščine uredi skladno s 
prejšnjim sklepom, vendar najkasneje do 31.12.2012. 
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 

sprejetim spremembam proračuna, ki se upoštevajo v načrtu razvojnih programov za leto 
2012. 
 

Posamezni računi, katerih proračunska postavka ni bila predvidena v proračunu, ne morejo 
biti plačani. Na seji Občinskega sveta je potrebno podati obrazložitev postavke 4631« Nakup 
zemljišč za poslovno cono – II. faza«.  
 
Obrazložitev glede postavke 4631« Nakup zemljišč za poslovno cono – II. faza« je podala 
Aleksandra Plevel, višja svetovalka za okolje in prostor.  
 
O zadevi so razpravljali Vid Koritnik. 
 
MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  
 
Mnenje odbora je podala predsednica odbora Mihaela Poglajen.    
 
Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o proračunu  Občine Komenda za leto 2012 – skrajšani postopek, v 
delu, ki se nanaša na področje družbenih dejavnosti, s pripombo, da se višina sredstev na 
stroškovnem mestu »8136 Tekoče vzdrževanje športnih objektov« ohrani na višini planiranih 
(5.850 €). 
Majda Ravnikar, dir. občinske uprave je opozorila, da je prišlo v predlogu rebalansa do 
tipkarske napake in so bila sredstva po pomoti zvišana za 3.000€. Napaka je že odpravljena.   
 
MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA:  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja podaja pozitivno mnenje k 

predlogu Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2012 po skrajšanem postopku za 
področje okolja, prostora in komunale s sledečo pripombo: 
 
Proračunska postavka »4661 Kabelska kanalizacija za elektro omrežje Gmajnica«  se 
prestavi na ustrezno področje.  
 
MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO    

 
Mnenje odbora za kmetijstvo je podal predsednik odbora Matija Zadrgal.  
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Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2012 po skrajšanem postopku za 
področje kmetijstva.  
 
ODBOR ZA DROBNO GOSPODARSTVO IN TURIZEM  

 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Pavel Šmid. 
 
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2012 po 
skrajšanem postopku za področje drobnega gospodarstva in turizma s pripombo, da se 
postavka 4706 » Sofinanciranje izdelave filma Predstavitev Občine Komenda« poveča iz 
2.000 € na 3.300 €. 
  

O zadevi so razpravljali: Vid Koritnik, Aleš Marinko.           
 
Sprejeti so bili naslednji  

SSKKLLEEPPII::  

  
1. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 

Občine Komenda za leto 2012 po skrajšanem postopku.  
 

2. Občinski svet Občine Komenda sprejme prve spremembe in dopolnitve letnega 
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2012.  
 

3. Občinski svet Občine Komenda sprejme posamezni program razpolaganja s 
stvarnim premoženjem občine, ki se nanaša na odsvojitev dela poslovnega 
deleža Občine Komenda v družbi z omejeno odgovornostjo PC Komenda d.o.o., 
pod pogoji, kot so opredeljeni v predstavljenem programu.  

 
4. Sprejete spremembe proračuna se upoštevajo v načrtu razvojnih programov za 

leto 2012.  
 

5. Občinski svet zadolži župana, da do 1. 12. 2012 realizira predpogodbo o odkupu 
lastnega poslovnega deleža v družbi Candor d.o.o. 
 

6. Občinski svet zadolži župana, da pripravi vse potrebno za spremembo 
družbene pogodbe v družbi PC Komenda d.o.o. v delu, ki se nanaša na sestavo 
skupščine. V naslednjem tednu Občinska uprava skliče kolegij župana, kjer se z 
vodji svetniških skupin dogovori o sestavi in številu članov nove skupščine. 

 
Glasovanje:  
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  14 člani   
PROTI:  / članov  

    

AADD  1100))  PPRREEDDLLOOGG  OODDLLOOKKAA  OO  PPRROORRAAČČUUNNUU  OOBBČČIINNEE  KKOOMMEENNDDAA  ZZAA  LLEETTOO  22001133  ––  

PPRREEDDSSTTAAVVIITTEEVV  IINN  PPRRVVAA  OOBBRRAAVVNNAAVVAA  

============================================================================================================================================  

Vsebina je objavljena v Gradivu št. 14. Gradivo je bilo svetnikom posredovano skupaj z 
vabilom na sejo in po elektronski pošti.  
 

Uvodno obrazložitev je podala Mira Trampuš, višja svetovalka za finance, gospodarske 
dejavnosti in proračun. Proračun za leto 2013 znaša cca. 9.000.000€. 
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MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA 
FINANCE:  

 
Mnenje odbora je podal predsednica odbora Klara Berlec.   
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 
predlogu odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2013- predstavitev in prva obravnava 
s sledečimi pripombami: 

- Proračunska postavka 3200«Gasilska zveza Komenda« se poveča na skupno 
vrednost 63.000€ in sicer na kontu 412000 

- Proračunska postavka 6243 «Športni center Komenda« se zmanjša za 20.000 
€  

- Proračunska postavka 4631 «Nakup zemljišč za poslovno cono – II. faza« se 
poveča na 150.000€ 

- Glede proračunske postavke 0310 «Zavod medgeneracijsko središče 
Komenda« se Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance 
pridružuje mnenju, ki je bilo sprejeto na Odboru za družbene dejavnosti 

- Doda se nova proračunska postavka za posodobitev računalniške učilnice v 
OŠ 27. julij v višini 500 €  

- Glede proračunske postavke 8136 «Tekoče vzdrževanje športnih objektov« 
Odbor predlaga, da se ta postavka ukine, v kolikor se ugotovi, da je 
diskriminatorna do nekaterih društev. 

  
ODBOR ZA DROBNO GOSPODARSTVO IN TURIZEM  

 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Pavel Šmid. 
 
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o 

proračunu Občine Komenda za leto 2013 - predstavitev in prva obravnava za področje 
drobnega gospodarstva in turizma s  pripombo, da se proračunska postavka 4706 
»Sofinanciranje izdelave filma Predstavitev Občine Komenda« poveča na 3.500 €.  
 
MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO    
 
Mnenje odbora za kmetijstvo je podal predsednik odbora Matija Zadrgal.  
 
Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o proračunu Občine 
Komenda za leto 2013 - predstavitev in prva obravnava za področje kmetijstva s  pripombo, 
da se proračunska postavka 4256 »Urejanje poljskih poti« poveča iz predlaganih 10.000 € na 
18.100 €. 
 
MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA:  
 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja podaja pozitivno mnenje k 
Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2013- predstavitev in prva obravnava za 
področje okolja, prostora in komunale s sledečo pripombo: 
 
Na proračunska postavka »6215 – nakup zemljišč« se uvrstijo sredstva v višini 157.000 €. 
 
MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  

 
Mnenje odbora je podala predsednica odbora Mihaela Poglajen.    
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Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o proračunu 

Občine Komenda za leto 2013 – predstavitev in prva obravnava, v delu, ki se nanaša na 
področje družbenih dejavnosti, s sledečimi pripombami:  

 
- do druge obravnave predloga odloka je potrebno proučiti utemeljenost višine sredstev 

na stroškovnem mestu »0310 Zavod Medgeneracijsko središče Komenda« in  
sredstva ustrezno znižati. Zavod MSK se pozove k takojšnjemu posredovanju 
specifikacije vseh materialnih in ostalih stroškov, ki jih plačuje zavod v okviru 
navedene postavke,  ter pisni obrazložitvi, kaj zajema  poslovno svetovanje (opis del 
in nalog, mesečno število opravljenih ur svetovanja) in kdo ga dejansko opravlja.  

 

- do druge obravnave predloga odloka je potrebno proučiti ustreznost višine sredstev 
na stroškovnem mestu »8158 Materialni stroški obratovanja športne dvorane«. Z 
namenom proučitve ustreznosti izvajanja  tekočega idr. vzdrževanja v športni dvorani 
Komenda je potrebno v najkrajšem možnem času sklicati Odbor za upravljanje 
športne dvorane. 

 
- V  zvezi s »prevozi otrok« (stroškovno mesto 9202) Odbor za družbene dejavnosti 

predlaga postopno ukinitev šolskih prevozov. Z začetkom prihodnjega šolskega leta 
(september 2013) naj se ukinejo prevozi petošolcev in četrtošolcev; leto kasneje pa 
še tretješolcev. Vodstvo šole naj o postopnem ukinjanju šolskih prevozov že sedaj 
prične obveščati starše. 

 
 

Razprava  
 
Majda Ravnikar, dir. občinske uprave je povedala, da bo stroškovno mesto »9135 - postavitev 
začasnega modularnega vrtca v Komendi« do druge obravnave proračuna ustrezno preračunano. 
 
Tomaž Drolec, župan je povedal, da se na proračunski postavki »8419 - financiranje zborovodja« 
doda  5.000 €. Roman Grošelj se je načeloma s tem strinjal, v kolikor bodo sredstva prejela tudi druga 
društva - trenerji… 
 
Roman Grošelj, član OS je predlagal, da se glede na situacijo v občini, zmanjša proračunska postavka 
»0905 - denarni prispevek za novorojenca«.  
Majda Ravnikar, dir. občinske uprave je odgovorila, da Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za 
novorojence določa, da Občinski svet s sklepom določi vse spremembe.  
 
Roman Grošelj, član OS se je strinjal z višino sredstev na stroškovnem mestu »0310 - Zavod 
Medgeneracijsko središče Komenda«, v kolikor se tudi drugim društvom ustrezno poviša dotacija.  
 
Roman Grošelj, član OS je vprašal, zakaj se je postavka »4504 - Zimska služba« zvišala za tako visok 
znesek. 
Slavko Poglajen vodja RO je povedal, da nova cena vsebuje tudi urejanje vseh cest v Poslovni coni 
Komenda. Kakšna bo dejanska poraba se bo lahko ocenilo v februarju 2013.  
 
Romana Grošlja,  člana OS je zanimalo ali je smiselno, da se postavka »8217 -  dostava knjig na 
dom« ohrani v višini  5.000€, saj je bila porabljena polovica zneska.  
 
Romana Grošlja, člana OS je zanimalo ali bo občina še vedno prispevala subvencijo za varstvo otrok, 
kljub novemu vrtcu (proračunska postavka 9110). 
Majda Ravnikar, dir. občinske uprave je povedala, da Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok 
določa subvencijo staršem otrok, ki imajo z registriranimi varuhi predšolskih otrok sklenjeno pogodbo. 
Se bo pa subvencija zmanjšala iz dosedanjih 125 € na 98 € mesečno.  
 
Roman Grošelj, član OS je predlagal, da bi občina kupila svoj avtobus za prevoz šolskih otrok, saj so 
stroški enormni. 
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Majda Ravnikar, dir. Občinske uprave je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti zavzel stališče 
za  postopno ukinitev šolskih prevozov. Z začetkom prihodnjega šolskega leta (september 2013) naj bi 
se ukinili prevozi petošolcev in četrtošolcev; leto kasneje pa še tretješolcev. Vodstvo šole naj bi o 
postopnem ukinjanju šolskih prevozov že pričelo obveščati starše. 
 
Roman Grošelj, član OS je opozoril, da je v športni dvorani v Komendi ozvočenje v okvari. Predlagal 
je, da se v proračunu 2013 namenijo sredstva za ta namen. Staro ozvočenje ni več uporabno.  
 
Danica Zmrzlikar, članica OS je v imenu Vaškega odbora Nasovče, predlagala rezervacijo sredstev za 
material za ograjo in popravilo stavbe, ki je na vaškem igrišču. Vsa dela bi opravili sami za cca. 5.000 
€.  
 
Marko Dobnikar, član OS se strinja z zmanjševanjem šolskih prevozov. Predlagal je, da se 
privarčevana sredstva namenijo za izgradnjo pločnikov in cestne infrastrukture.  
 
Aleš Marinko, član OS, je želel več informacij glede postavke v rebalansu »varovanja v Poslovni coni 
Komenda«.  
Tomaž Drolec je povedal, da bo varovanje v  letošnjem letu  stalo okoli 5.000 €, v letu 2013 pa 
50.000€ (fizično varovanje  ter vsa potrebna oprema).  Iz nadomestil za uporabo stavbne pravice 
dobimo cca. 200.000 € zato župan meni, da je varovanje upravičeno.  
 
O zadevi so razpravljali: Roman Koncilija, Vid Koritnik.  

 
Aleksandra Plevel, višja svetovalka III za urejanje občinskih premoženjskih zadev je pred 
sprejetjem sklepa obrazložila, da se za drugo obravnavo proračuna za leto 2013 v letnem 
načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem za leto 2013 upošteva še prodaja 
poslovnega deleža Centralne čistilne naprave. 
  
 Sprejet je bil naslednji  

SSKKLLEEPP::  

  

11..  OObbččiinnsskkii  ssvveett  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  sspprreejjmmee  ooddllookk  oo  pprroorraaččuunnuu  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  

zzaa  lleettoo  22001133  iinn  lleettnnii  nnaaččrrtt  rraavvnnaannjjaa  ss  ssttvvaarrnniimm  iinn  ffiinnaannččnniimm  pprreemmoožžeennjjeemm  zzaa  lleettoo  

22001133  vv  pprrvvii  oobbrraavvnnaavvii..  

 
22..  PPrreeddllaaggaatteelljj  ooddllookkaa  nnaajj  pprrii  pprriipprraavvii  pprreeddllooggaa  ooddllookkaa  zzaa  ddrruuggoo  oobbrraavvnnaavvoo  

uuppoošštteevvaa  pprriippoommbbee  ooddbboorroovv  iinn  pprriippoommbbee  ddaannee  nnaa  sseejjii,,  oozziirroommaa  oobbrraazzlloožžii,,  zzaakkaajj  

jjiihh  nnii  mmooggooččee  uuppoošštteevvaattii..  
 

33..  OObbččiinnsskkii  ssvveett  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  sspprreejjmmee  SSkklleepp  oo  ppoossttooppnnii  uukkiinniittvvii  ššoollsskkiihh  

pprreevvoozzoovv  ((ssttrroošškkoovvnnoo  mmeessttoo  99220022  »»pprreevvoozzii  oottrrookk««))..  ZZ  zzaaččeettkkoomm  pprriihhooddnnjjeeggaa  

ššoollsskkeeggaa  lleettaa  ((sseepptteemmbbeerr  22001133))  ssee  uukkiinneejjoo  pprreevvoozzii  ppeettooššoollcceevv  iinn  ččeettrrttooššoollcceevv;;  

lleettoo  kkaassnneejjee  ppaa  ššee  ttrreettjjeeššoollcceevv..  VVooddssttvvoo  ššoollee  nnaajj  oo  ppoossttooppnneemm  uukkiinnjjaannjjuu  ššoollsskkiihh  

pprreevvoozzoovv  žžee  sseeddaajj  pprriiččnnee  oobbvveeššččaattii  ssttaarrššee..  PPrriivvaarrččeevvaannaa  ssrreeddssttvvaa  iizz  nnaasslloovvaa  

pprreevvoozzoovv  oottrrookk  ssee  nnaammeenniijjoo  ppoossttooppnneemmuu  iizzbboolljjššaannjjuu  cceessttee    iinnffrraassttrruukkttuurree,,  kkii  ssee  

nnaannaaššaa  nnaa  vvaarrnnoosstt  uuddeelleežžeenncceevv  vv  pprroommeettuu  ((iizzggrraaddnnjjaa  ppllooččnniikkoovv  iittdd..))  

 
Glasovanje:  
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  12 člani   
PROTI:  / članov  
 
Predlagan je bil naslednji: 

SSKKLLEEPP::  
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1. Občinski svet Občine Komenda sprejme, v skladu z 8. členom Pravilnik o enkratnem 
denarnem prispevku za novorojence, sklep, da  se višina enkratnega denarnega 
prispevka za novorojenca od 1.12.2012 zmanjša.  

 
Glasovanje:  
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  3 člani  
PROTI:  / članov  

Sklep ni bil sprejet.  
 

AADD  22))    PPOORROOČČIILLOO  NNAADDZZOORRNNEEGGAA  OODDBBOORRAA  OOBBČČIINNEE  KKOOMMEENNDDAA  

============================================================================================================================================  

Uvodno obrazložitev je podala Milena Bremšak, predsednica Nadzornega odbora.  
 
O zadevi so razpravljali: Roman Grošelj, Pavel Šmid, Mihaela Poglajen, Vid Koritnik.  

  

AADD  33))  PPOORROOČČIILLOO  OO  PPOOTTEEKKUU  AAKKTTIIVVNNOOSSTTII  PPRRII  PPOOSSTTAAVVIITTVVII  MMOODDUULLAARRNNIIHH  EENNOOTT  

VVRRTTCCAA  

============================================================================================================================================  

Gradivo je bilo svetnikom posredovano v dodatnem gradivu na sami seji. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Marjan Potočnik, podsekretar za urejanje prostora, komunalne 
zadeve in varstvo okolja. Povedal je, da je vrtec dokončan, tehnični pregled je bil uspešno že 
opravljen, do konca meseca bo pridobljeno uporabno dovoljenje. Otvoritev vrtca je 
predvidena 29. novembra 2012. V petih letih bo okvirni strošek vrtca (najem in 
odkup)1.000.000€. Vrtec bo lahko sprejel 84 otrok, otroci ga bodo začeli obiskovati 1. 
decembra 2012. 
 

AADD  44))    PPOORROOČČIILLOO  OO  PPOOTTEEKKUU  AAKKTTIIVVNNOOSSTTII  PPRRII  GGRRAADDNNJJII  KKAANNAALLIIZZAACCIIJJEE  VV  OOBBČČIINNII  

KKOOMMEENNDDAA  

============================================================================================================================================  

Uvodno obrazložitev je podal Stanislav Poglajen, referent I, vodja Režijskega obrata. Pri 
odseku S kanal (od OŠ Komenda Moste do Kralja) je komisija že izbrala izvajalca, čaka se 
na mnenja pristojnih ministrstev. Razpisna dokumentacija za nadzor je primerna, zato bo 
kmalu izbran tudi nadzornik. Po najboljših napovedih (v kolikor ne bo pritožb) bi z gradnjo 
lahko pričeli sredi decembra. Občina Cerklje, ki je tudi vezana na ta projekt ima za leto dni 
podaljšan rok za priklop na Centralno čistilno napravo Domžale Kamnik, tako da je še nekaj 
časovnega manevrskega prostora.  
O zadevi so razpravljali: Matija Zadrgal.  

  

AADD  66))  PPRREEDDLLOOGG  OODDLLOOKKAA  OO  KKAATTEEGGOORRIIZZAACCIIJJII  OOBBČČIINNSSKKIIHH  CCEESSTT  VV  OOBBČČIINNII  KKOOMMEENNDDAA  

––  DDRRUUGGAA  OOBBRRAAVVNNAAVVAA  

============================================================================================================================================  
Vsebina je objavljena v Gradivu št. 14. Gradivo je bilo svetnikom posredovano skupaj z 
vabilom na sejo in po elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podal Slavko Poglajen referent I, vodja Režijskega obrata.  
O zadevi so razpravljali: Zoran Sodnik, Štefan Kern, Klara Berlec.  
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA 
FINANCE:  

 
Mnenje odbora je podala predsednica odbora Klara Berlec.   
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Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 

Predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Komenda – druga 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 in varstvo okolja podaja pozitivno mnenje k 

Predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Komenda – druga obravnava. 
 
 Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: 
 

OObbččiinnsskkii  ssvveett  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  sspprreejjmmee  OOddllookk  oo  kkaatteeggoorriizzaacciijjii  oobbččiinnsskkiihh  cceesstt  vv  oobbččiinnii  

KKoommeennddaa  ––  ddrruuggaa  oobbrraavvnnaavvaa..  

    
Glasovanje:  
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  14 člani   
PROTI:  / članov  

 

AADD  77))  PPRREEDDLLOOGG  OODDLLOOKKAA  OO  UUSSTTAANNOOVVIITTVVII  JJAAVVNNEEGGAA  VVZZGGOOJJNNOO--IIZZOOBBRRAAŽŽEEVVAALLNNEEGGAA  

ZZAAVVOODDAA  OOSSNNOOVVNNAA  ŠŠOOLLAA  KKOOMMEENNDDAA  MMOOSSTTEE  ––  SSKKRRAAJJŠŠAANNII  PPOOSSTTOOPPEEKK  

============================================================================================================================================  

Vsebina je objavljena v Gradivu št. 14. Gradivo je bilo svetnikom posredovano skupaj z 
vabilom na sejo in po elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave. Povedala je, da 
je prvotni Odlok Občinski svet sprejel leta 2007, dve leti kasneje njegove dopolnitve. Zaradi 
izgradnje in vselitve otrok v nove modularne oddelke vrtca je potrebno v tem smislu dopolniti 
2. člen, v manjšem obsegu pa je potrebno veljavni odlok uskladiti z veljavno zakonodajo.  
 
O zadevi so razpravljali: Roman Grošelj. 
 
MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  

 
Mnenje odbora je podala predsednica odbora Mihaela Poglajen.    
Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste – skrajšani 
postopek. 
 
Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: 

 

OObbččiinnsskkii  ssvveett  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  sspprreejjmmee  OOddllookk  oo  uussttaannoovviittvvii  jjaavvnneeggaa  vvzzggoojjnnoo--

iizzoobbrraažžeevvaallnneeggaa  zzaavvooddaa  OOssnnoovvnnaa  ššoollaa  KKoommeennddaa  MMoossttee  vv  pprrvvii  iinn  ddrruuggii  oobbrraavvnnaavvii. 

  
Glasovanje: 
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  14 člani   
PROTI:  / članov 
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AADD  1111))  PPRREEDDLLOOGG  SSKKLLEEPPAA  OO  DDOOLLOOČČIITTVVII  CCEENN  ZZAA  UUPPOORRAABBOO  ŠŠPPOORRTTNNEE  DDVVOORRAANNEE  

KKOOMMEENNDDAA    

============================================================================================================================================  
Vsebina je objavljena v Gradivu št. 14. Gradivo je bilo svetnikom posredovano skupaj z 
vabilom na sejo in po elektronski pošti.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave. Povedala je, da 
je Odbor za upravljanje športne dvorane predlagal Občinskemu svetu spremembo cenika za 
uporabo športne dvorane v delu, ki se nanaša na »slabše tržene« termine t.j. ob nedeljah. 
Prav tako je odbor  predlagal, da se v ceniku spremni ura pričetka trženja dvorane s strani 
upravljavca ŠDK (od 15.30 ure dalje). 
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA 
FINANCE:  

 
Mnenje odbora je podala predsednica odbora Klara Berlec.   
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 

Predlogu sklepa o določitvi cen za uporabo Športne dvorane Komenda. 
 
MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  

 
Mnenje odbora je podala predsednica odbora Mihaela Poglajen.    
 
Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k Predlogu sklepa o določitvi cen 

za uporabo Športne dvorane Komenda. 
 
Sprejet je bil naslednji  

SSKKLLEEPP::  

  

OObbččiinnsskkii  ssvveett  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  sspprreejjmmee  SSkklleepp  oo  ddoollooččiittvvii  cceenn  zzaa  uuppoorraabboo  ŠŠppoorrttnnee  

ddvvoorraannee  KKoommeennddaa..    

  
Glasovanje:  
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  14 člani   
PROTI:  / članov  
 

AADD  1122))  PPRREEDDLLOOGG  SSKKLLEEPPAA  OO  UUKKIINNIITTVVII  JJAAVVNNEEGGAA  DDOOBBRRAA  NNAA    ZZEEMMLLJJIIŠŠČČIIHH  VV  KK..OO..  

MMLLAAKKAA  

============================================================================================================================================  

Vsebina je objavljena v Gradivu št. 14. Gradivo je bilo svetnikom posredovano skupaj z 
vabilom na sejo in po elektronski pošti.  
 

Uvodno obrazložitev je podala Aleksandra Plevel, višja svetovalka III za urejanje občinskih 
premoženjskih zadev. Povedala je, da zemljišče v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k 
stavbam. Asfaltirana cesta poteka po zemljiščih, ki so v lasti fizične osebe. Občina in lastnik 
sta se sporazumela za menjavo naštetih zemljišč. Pred menjavo je potrebno izvesti opustitev 
javnega dobra.   
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA 
FINANCE 

 
Mnenje odbora je podala predsednica odbora Klara Berlec.   
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Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 
Predlogu sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih v k.o. Mlaka. 

 
MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO    

 
Mnenje odbora za kmetijstvo je podal predsednik odbora Matija Zadrgal.  
 

Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje k Predlogu sklepa o ukinitvi javnega dobra na 

zemljiščih v k.o. Mlaka. 
 
MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA:  

 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 

Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja podaja pozitivno mnenje k 
Predlogu sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih v k.o. Mlaka. 
 
O zadevi so razpravljali: Vid Koritnik.  
 
Sprejet je bil naslednji  

SSKKLLEEPP::  

  

OObbččiinnsskkii  ssvveett  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  sspprreejjmmee  SSkklleepp  oo  uukkiinniittvvii  jjaavvnneeggaa  ddoobbrraa  nnaa  zzeemmlljjiiššččuu  

ppaarrcc..  šštt..  444411//55,,  444411//66,,  444411//77,,  444411//88,,  444411//99,,  444411//1100,,  444411//1122,,  444411//1133  iinn  444411//1144  vvssee  kk..oo..  11990011  

––  MMllaakkaa..  PPoo  ooddvvzzeemmuu  ssttaattuussaa  jjaavvnneeggaa  ddoobbrraa  zzeemmlljjiiššččee  ppoossttaannee  llaasstt  OObbččiinnee  KKoommeennddaa..    

  
Glasovanje:  
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  14 člani   
PROTI:  / članov  

 

AADD  1133))  PPRREEDDLLOOGG  PPOOTTRRDDIITTVVEE  NNOOVVIIHH  CCEENN  ZZAA  ZZIIMMSSKKOO  SSLLUUŽŽBBOO  VV  OOBBČČIINNII  KKOOMMEENNDDAA  

IINN  PPOOTTRRDDIITTVVEE  NNOOVVIIHH  CCEENN  ZZAA  UURREEJJAANNJJEE  IINN  VVZZDDRRŽŽEEVVAANNJJEE  OOBBČČIINNSSKKIIHH  CCEESSTT  NNAA  

OOBBMMOOČČJJUU  OOBBČČIINNEE  KKOOMMEENNDDAA  

============================================================================================================================================  

Vsebina je objavljena v Gradivu št. 14. Gradivo je bilo svetnikom posredovano skupaj z 
vabilom na sejo in po elektronski pošti.  
 

Uvodno obrazložitev je podal Slavko Poglajen referent I, vodja Režijskega obrata. V skladu s 
koncesijsko pogodbo mora vzdrževalec vsako leto pripraviti predlog cen, ki jih mora potrditi 
Občinski svet. Koncesionar je tako predložil v potrditev cenik, ki je višji od lanskega za 3,3%, 
kar je nekoliko manjše povišanje kot je letna inflacija v obdobju september 2011 – oktober 
2012, ta pa znaša 3,9%. 
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA 
FINANCE 
 
Mnenje odbora je podala predsednica odbora Klara Berlec.   
 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance podaja pozitivno mnenje k 

Predlogu potrditve novih cen za zimsko službo v občini Komenda in potrditve novih cen za 
urejanje in vzdrževanje občinskih cest na območju občine Komenda. 
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MNENJE ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA:  

 
Mnenje odbora je podal predsednik odbora Zoran Sodnik.  
 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja podajajo pozitivno mnenje k 
Predlogu potrditve novih cen za zimsko službo v Občini Komenda in potrditvi novih cen za 
urejanje in vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Komenda, vendar za največ 2%. 


O zadevi so razpravljali: Vid Koritnik, Aleš Marinko,  
 

Glasovanje o predlogu Odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja, 
da se cene zvišajo le za 2%:  
 
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  2 član  
PROTI:  10 članov  
Predlog ni bil sprejet.  
 
Sprejet je bil naslednji  

SSKKLLEEPP::  

  

11..  OObbččiinnsskkii  ssvveett  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  ppoottrrjjuujjee  nnoovv  cceenniikk  zzaa  zziimmsskkoo  sslluužžbboo  vv  oobbččiinnii  

KKoommeennddaa  zzaa  lleettoo  22001133..  

22..  OObbččiinnsskkii  ssvveett  OObbččiinnee  KKoommeennddaa  ppoottrrjjuujjee  nnoovv  cceenniikk  zzaa  uurreejjaannjjee  iinn  vvzzddrržžeevvaannjjee  

oobbččiinnsskkiihh  cceesstt  nnaa  oobbmmooččjjuu  oobbččiinnee  KKoommeennddaa  zzaa  lleettoo  22001133..  

 
Glasovanje:  
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  12 člani   
PROTI:  / članov  

 
AD 14) PPRREEDDLLOOGG  SSKKLLEEPPAA  OO  IIMMEENNOOVVAANNJJUU  PPRREEDDSSTTAAVVNNIIKKAA  OOBBČČIINNEE  VV  SSVVEETT  ZZAAVVOODDAA  

OOSSNNOOVVNNEE  ŠŠOOLLEE  2277..  JJUULLIIJJ  KKAAMMNNIIKK 
============================================================================================================================================  

Vsebina je bila svetnikom posredovana v dodatnem gradivu na sami seji.  
 
Uvodno obrazložitev je podal Roman Koncilija, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: 
 

OObbččiinnsskkii  ssvveett  oobbččiinnee  KKoommeennddaa  sspprreejjmmee  SSkklleepp  o imenovanju predstavnika občine v Svet 
zavoda Osnovne šole 27. julij Kamnik.  ZZaa  pprreeddssttaavvnniiccoo  uussttaannoovviitteelljjaa  vv  SSvveett  zzaavvooddaa  OOŠŠ  

2277..  jjuulliijj  KKaammnniikk  ssee  iimmeennuujjee::  JJoožžiiccaa  UUrrššiičč,,  KKoommeennddaa..    
 

 Glasovanje:  
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  14 člani   
PROTI:  / članov  
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AADD  1144))  PPRREEDDLLOOGG  SSKKLLEEPPAA  OO  IIMMEENNOOVVAANNJJUU  PPRREEDDSSTTAAVVNNIIKKAA  UUSSTTAANNOOVVIITTEELLJJAA  VV  

SSVVEETT  ZZAAVVOODDAA  GGLLAASSBBEENNEE  ŠŠOOLLEE  KKAAMMNNIIKK  
====================================================================== 
Vsebina je bila svetnikom posredovana v dodatnem gradivu na sami seji.  
 

Uvodno obrazložitev je podal Roman Koncilija, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: 
 

OObbččiinnsskkii  ssvveett  oobbččiinnee  KKoommeennddaa  sspprreejjmmee  SSkklleepp  o imenovanju predstavnika občine v SSvveett  

zzaavvooddaa  GGllaassbbeennee  ššoollee  KKaammnniikk.  ZZaa  pprreeddssttaavvnniikkaa  uussttaannoovviitteelljjaa  vv  SSvveett  zzaavvooddaa  ggllaassbbeennee  

ššoollee  KKaammnniikk  ssee  iimmeennuujjee::  LLoovvrreenncc  KKeerrnn,,  KKoommeennddaa..    

 
Glasovanje:  
Prisotnih: 14  članov  
ZA:  14 člani   
PROTI:  / članov  
 

AADD  1166))  PPOOBBUUDDEE  IINN  VVPPRRAAŠŠAANNJJAA  SSVVEETTNNIICC  IINN  SSVVEETTNNIIKKOOVV  

============================================================================================================================================  

 
POBUDA N.Si 

 
Danica Zmrzlikar, članica OS je ponovno podala predlog za postavitev cestnih grbin za 
umirjanje prometa v vasi Breg in Nasovče.  
 
Tomaž Drolec, župan je povedal, da so vaščani omenjenih vasi na zboru krajanov zavzeli 
negativno stališče do postavitev grbin in zbrali precejšnje število podpisov proti grbinam.  
 

POBUDA VEM 
 

Štefan Kern, član OS je prenesel Občinskemu svetu opozorilo občana, ki je povedal, da ob 
gramoznici delajo tudi ob sobotah in nedeljah, odvažajo gramoz itd.  
 
Tomaž Drolec, župan je povedal, da so gramoz izkopavali izključno na občinskemu zemljišču 
za izgradnjo ceste v gramoznici. 
 
Tomaž Drolec, župan je predlagal, da se odvečne zemljine uporabijo za nasip v primeru 
poplav in se v ta namen ustanovi posebna komisija.  
   

POBUDA TRN 
 
Zoran Sodnik, član OS je opozoril na neprimerno ozvočenje pokopališča ob komemoracijah 
(dan mrtvih).  
Stanislav Poglajen, referent I, vodja Režijskega obrata je povedal, da je občinsko ozvočenje 
namenjeno samo za pogrebe.  
Tomaž Drolec, župan je predlagal, da se pridobi predračun za enkratno ozvočenje. Stanislav 
Poglajen, referent I, vodja Režijskega obrata bo do naslednje seje pridobil ta podatek.  
 

POBUDA VEM 
 

Štefan Kern, član OS, je podal pobudo, da bi ob pogrebih za nekaj ključnih trenutkov zaprli 
cesto za sprevod. 
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Tomaž Drolec, župan je predlagal, da se sklene dogovor o letni zapori ceste (ki ga izda 
Režijski obrat) s podjetjem, ki skrbi za pogrebne storitve.  
 
Glede postavitve kioska hitre prehrane pred »staro mlekarno« se svetniki niso strinjali.   
  
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.  
 
 
 Zapisnik sestavila:                 
 Klavdija Rehberger                                
 Zapisnikarica  
 


