Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK

1

5. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila dne 16. 5. 2019 ob 18.00 uri v sejni sobi občine
Vrhnika.
Prisotni člani občinskega sveta:

Župan Daniel Cukjati je na začetku seje pozdravil vse navzoče,
opravičil manjkajoča svetnika in predlagal potrditev dnevnega
reda.

1.

mag. Viktor Sladič

2.

Nataša Rijavec

3.

Grega Kukec

4.

Bernarda Kropf

5.

Janez Pivk

6.

Edin Behrić

Lista za razvoj Vrhnike in
podeželja
Lista za razvoj Vrhnike in
podeželja
Lista za razvoj Vrhnike in
podeželja
Lista za razvoj Vrhnike in
podeželja
Lista za razvoj Vrhnike in
podeželja
Povezujemo Vrhniko

7.

Ema Goričan

Povezujemo Vrhniko

8.

Nataša Grom

Povezujemo Vrhniko

Za točko je bilo izglasovano, da se obravnava po skrajšanem
postopku.

9.

Borut Fefer

Povezujemo Vrhniko

V sprejem je bil predlagan naslednji

10. Andrej Podbregar

SDS

11. Petra Černetič

SDS

12. Jožef Malovrh

SDS

13. Mateja Dolamič

SDS

14. Zdravko Železnik

SDS

15. Alojz Kos

SD

16. Janez Kikelj

SD

17. Jošt Cankar

Nova Slovenija

18. Doman Blagojević

Zeleni Slovenije

19. Vid Drašček
20. Pavel Oblak

DeSUS
SLS

21. David Kastelic

Levica

22. Valerija Mojca Frank

SMC

Pred glasovanjem o dnevnem redu je župan Daniel Cukjati
predlagal, da se točka Predlog Odloka o taksi za obravnavanje
pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilo
stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika obravnava po
skrajšanem postopku.
Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

5.

Odsotni člani občinskega sveta:
1.

Janko. Skodlar

Povezujemo Vrhniko

2.

Boštjan Erčulj

Lista za lajf

6.
7.

Predstavniki Občinske uprave:
1. Daniel Cukjati, župan Občine Vrhnika
2. Gordana Tekavčič mag., direktorica Občinske uprave
Občine Vrhnika
3. Matej Jakša, sistemski administrator
Ostali prisotni:
1. Predstavniki podjetja OSA arhitekti d.o.o.
2. Vido Frantar, snemalec
3. Gašper Tominc, urednik Našega časopisa

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega
sveta Občine Vrhnika z dne 21. 3. 2019
Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne redne seje
Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 18. 4. 2019
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na
Vrhniki
Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za
spremembo namenske rabe prostora
in nadomestilo
stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika – skrajšani
postopek
Premoženjsko pravne zadeve:
a) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 689/3
k.o. Podlipa (1999)
b) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1952/2
k.o. Zaplana (2000)
c) Prenehanje statusa javnega dobra pri parc. št. 2909/5,
k.o. Vrhnika (2002)
d) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra pri parc.
št. 1859/2 in 1859/3, obe k.o. Verd /2003)
Predlog za finančno in okoljsko racionalizacijo tiska in
vezavo gradiva za sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21
Dnevni red je bil sprejet.
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega
sveta Občine Vrhnika z dne 21. 3. 2019
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Pripombo na zapisnik 4. redne seje v točki »Pobude in
vprašanja« je imel Jošt Cankar. Zapisnik se je v delu, kjer se je
nanašala pripomba že ustrezno korigiral.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Sprejme se zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Vrhnika z dne 21.3.2019.
Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21
Sklep je bil sprejet.
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne redne seje
Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 18. 4. 2019
Pripomb na zapisnik 1. izredne seje ni bilo.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Sprejme se zapisnik 1. izredne redne seje Občinskega sveta
Občine Vrhnika z dne 18. 4. 2019.
Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 20

Sklep je bil sprejet.
4. Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za
spremembo namenske rabe prostora in nadomestilo
stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika –
skrajšani postopek
Poročevalka točke je bila Aleksandra Rode Turšič, vodja
Oddelka za prostor.
Zakon o urejanju prostora (Ur.l.RS, št. 61/17), v nadaljevanju
ZUreP-2, in Gradbeni zakon (Ur.l.RS, št. 61/17, 72/17-popr.), v
nadaljevanju GZ, sta zakona, ki sta se začela uporabljati
1.6.2018. Na podlagi obeh zakonov je občinam naložen večji
obseg novih nalog (izdaja mnenj skladnosti s prostorskimi akti
občine, izdaja soglasij k parcelacijam, novi postopki vezani na
možnost sprememb režimov rabe prostora brez spremembe
prostorskih aktov, vzpostavitev številnih obsežnejših evidenc,
elaboratov in sorodno, nove dodatne naloge občinskih
inšpekcij,…), ki bodo imele za proračun občine obsežne
finančne posledice, saj bo za izvajanje predpisanih nalog
potrebno zagotoviti finančna sredstva. Država občinam za
izvajanje novih nalog ne zagotavlja dodatnih virov razen tega,
kar je možno zagotoviti na osnovi določil zgoraj navedenih
zakonov. Po pojasnilih Ministrstva za finance je taksa za
obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
zemljišč in nadomestilo stroškov lokacijske preveritve sta
dajatvi, predpisani z ZUreP-2 in je prihodek občinskega
proračuna, ter s tem javnofinančni prihodek, kot namenski vir
občine za financiranje nalog urejanja prostora.

Sklep je bil sprejet
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer
na Vrhniki
Poročevalca točke sta bila Aleksandra Rode Turšič, vodja
Oddelka za prostor in predstavnik podjetja OSA arhitekti d.o.o.
iz Maribora.
Zaradi spremenjenih investicijskih namer želijo investitorji
podjetij Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica,
FE trading trgovina d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana
in KERING S2 d.o.o., Vodnikova cesta 71, 1000 Ljubljana, na
območju obstoječega trgovskega centra Hofer zgraditi dodaten
trgovski objekt ter samopostrežni bencinski servis.
Investitorji želijo na območje v severovzhodnem delu umestiti
pritličen trgovski objekt velikosti 705 m² bruto. Etažnost in videz
objekta bosta usklajena z obstoječim objektom Hofer. Mali
samopostrežni bencinski servis je predviden v SZ delu
območja. Predvideni bencinski servis (brez osebja) bo
namenjen prodaji pogonskega goriva za osebna vozila.
Zaradi umestitve predvidenih objektov se preuredijo obstoječa
parkirišča, zelene in manipulativne površine.
Točko je obravnaval Odbor za urejanje prostora ter varstvo
naravne in kulturne dediščine in jo v predlaganem besedilu
posredoval občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Na vprašanja in razpravo se je prijavil Edin Behrič.
V sprejem je bil predlagan naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na
Vrhniki.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
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Točko sta obravnavala Odbor za urejanje prostora ter varstvo
naravne in kulturne dediščine in Odbor za gospodarstvo, finance
in proračun in jo v predlaganem besedilu posredovala
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Vprašanja sta postavila in razpravljala sta Grega Kukec in mag.
Viktor Sladič.
V sprejem je bil predlagan naslednji
SKLEP:
Sprejme se Odlok o taksi za obravnavanje zasebnih pobud
za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilu
stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
5. Premoženjsko pravne zadeve:
a) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 689/3
k.o. Podlipa (1999)
b) Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1952/2
k.o. Zaplana (2000)
c) Prenehanje statusa javnega dobra pri parc. št. 2909/5,
k.o. Vrhnika (2002)
d) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra pri parc.
št. 1859/2 in 1859/3, obe k.o. Verd /2003)
Poročevalka točke je bila Aleksandra Rode Turšič, vodja
Oddelka za prostor.
Grajenemu javnemu dobu se status lahko odvzame smiselno po
postopku iz 245. člena ZUreP-2, ki določa, da se status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi/odvzame z
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta
po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinski svet sklep
izda na zahtevo, ki jo vloži župan.

Po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe občinska uprava
odločbo pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše
v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobrem oz. vknjiženo
zaznambo izbriše.
Točko od 5a do 5d je obravnaval Odbor za urejanje prostora ter
varstvo naravne in kulturne dediščine in jo v predlaganem
besedilu posredoval občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

elektronski naslov, bodo gradivo prejemali še vedno v
tiskani obliki kot do sedaj.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.

Vprašanj in razprave ni bilo.
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Za 5. točko se je izvedlo skupno glasovanje.
Pobude in vprašanja iz 4. seje OS
SKLEP 1
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o
prenehanju statusa grajenega javnega dobra na
nepremičnini, parc. št. 689/3 k.o. Podlipa (1999), ki je v
zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 16242420,
v predloženi vsebini.

Pavel Oblak je pokomentiral odgovor, ki se je nanašal na
zobozdravstveno oskrbo za otroke oz. mladostnike med
vikendi. G. Oblak je predlagal, da se preveri možnost
zobozdravstvene oskrbe, ki bi se izvajala v ZD Ljubljana in ne v
sklopu ZD Vrhnika. Občina bi pacientom torej otrokom
financirala storitev oskrbe.

SKLEP 2
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o
prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini,
parc. št. 1952/2 k.o. Zaplana (2000), ter vknjižbi
lastninske pravice pri nepremičnini, parc. št. 1952/2 k.o.
Zaplana (2000), v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta
1, 1360 Vrhnika, matična št. 5883407000, v predloženi
vsebini.

Viktor Sladič (pisni predlog)
Podjetje HUMANA d.o.o. ima na Vrhniki postavljeno precejšnje
število kontejnerjev za stara oblačila in obutev.
Zanima me, ali podjetje HUMANA d.o.o., ki je privatno
avstrijsko podjetje, plačuje občini oziroma JP KP Vrhnika
uporabnino - nadomestilo za uporabo javnih površin, ki jih
uporablja za izvajanje svoje dejavnosti ali ne?
Če jo plačuje, kje je pravna vez oziroma kje se nahajajo
sklenjene pogodbe? Ali so ji podeljene javne površine
brezplačno? In kdo jim je, če jim je, omogočil brezplačno
uporabo javnih površin v občini. Če o tem obstajajo ustrezne
pogodbe, prosim za njihovo predložitev, če pa ustreznih
pravnih podlag ni, prosim za odgovor, kdo je to odločitev
sprejel.
O tem vprašanju je bilo v zadnjem času v medijih precej
polemike. V Ljubljani so na primer uporabljali javne površine
brez kakršnega koli dovoljenja in so jih morali prestaviti na
zemljišča v zasebni lasti, izvedeni pa so bili tudi inšpekcijski
nadzori.

SKLEP 3
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o
prenehanju statusa javnega dobra pri nepremičnini,
parc. št. 2909/5, k.o. Vrhnika (2002), ki je v zemljiški
knjigi zaznamovan pod ID omejitve 12037110, v
predlagani vsebini.
SKLEP 4
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o
prenehanju statusa grajenega javnega dobra pri
nepremičninah, parc. št. 1859/2 in 1859/3, obe k.o. Verd
(2003), ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID
omejitve 16374991, v predlagani vsebini.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklepi so bili sprejeti
6. Predlog za finančno in okoljsko racionalizacijo tiska in
vezavo gradiva za sejo Občinskega sveta Občine
Vrhnika
Poročevalec točke je bil Matej Jakša, sistemski administrator
VII/1. Občina Vrhnika je do sedaj gradiva za seje OS pošiljala
svetnikom v tiskani obliki. Glede na to, da je občina Vrhnika prva
občina, ki je pridobila certifikat Zero waste, se zaradi tega tudi v
občinski upravi želi zmanjšati tovrstne odpadke. Eden izmed
ciljev je tudi zmanjšati število tiskanih kopij in spiralnih vezav, ki
se pipravljajo za seje OS.
Vprašanja so postavili in razpravljali so: Doman Blagojević,
Pavel Oblak, Valerija Mojca Frank
V sprejem je bil predlagan naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep, da se gradiva
Občinskim svetnikom občine Vrhnika pošilja na elektronski
naslov. Svetniki, ki ne želijo prejemati gradiva na

Pobuda št. 1:
Občina Vrhnika postaja rekreativni biser.
Imamo mnogo čudovitih točk, ki jih radi obiskujemo. Planina,
Star maln, Retovje, Močilnik, Mali plac, Drča, Bobrova pot ...
Ker območje Slovenije spada med najbolj izpostavljene države
sveta za nevarnost okužb z klopnim meningoencefalitisom,
dajem pobudo, da občina Vrhnika skupaj z Zdravstvenim
domom Vrhnika poišče način, ki bi občanom Vrhnike omogočil
cenejšo zaščito pred to nevarno boleznijo. Ker so za učinkovito
zaščito potrebna 3 cepljenja, je to lahko bodisi kot
subvencioniranje določenega števila, na primer enega ali dva
od teh cepljenj, ali pa kot procent subvencije v skupnem
znesku cene teh cepljenj.
Predlagam tudi, da se % oziroma način sofinanciranja prilagodi
proračunskim zmožnostim, po možnosti (v kolikor je smiselno)
že v tem, nedvomno pa v naslednjem letu.
Pobuda in opozorilo:
29. 3. 2019 je stopila v veljavo Uredba o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o
izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št.
20/19 in 30/19 – popr.), ki to področje v občini Vrhnika
postavlja precej »na glavo«.
Z dnem njene uveljavitve se prenehajo uporabljati Uredba o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS,
št. 80/07 in 61/17 – ZureP-2) in Pravilnik o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 –
ZureP-2), razen 6. Člena, ki se uporablja do uskladitve
veljavnih programov opremljanja ter odlokov o merilih in odmeri
komunalnega prispevka z določbami te uredbe.
Ker tako Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s
komunalno opremo na območju občine Vrhnika in Odlok o
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komunalnem prispevku v občini Vrhnika nimata jasne in
ustrezne preambule, ni povsem jasno, v katerem roku bo
morala občina Vrhnika ta dva odloka uskladiti z določbami te
uredbe. Ali je to najpozneje do 17. 11. 2019 (prvi odstavek 34.
člena uredbe) ali pa je to v dveh letih po uveljavitvi te uredbe
(drugi odstavek 34. člena uredbe).
V zvezi s tem predlagam, da občinska uprava pridobi ustrezno
pravno mnenje, iz katerega bo jasno razvidno, kateri rok
uskladitve obeh odlokov, to je Odlok o programu opremljanja
stavbnih zemljišč s komunalno opremo na območju občine
Vrhnika in Odlok o komunalnem prispevku v občini Vrhnika,
velja za primer občine Vrhnika.
Ob tem pa opozarjam občinsko upravo, da nekatere določbe te
uredbe že veljajo in jih mora do uskladitve občinskih odlokov
že upoštevati. To sta drugi odstavek 35. člena uredbe (način
določitev neto tlorisne površine stavbe za novo graditelje) in
tretji odstavek 35. člena uredbe (indeksacija obračunskih
stroškov na enoto mere ob uporabi povprečnega letnega
indeksa cen za posamezno leto).
Vsekakor predlagam, da občinska uprava prouči te obveznosti
in zagotovi izvajanje te uredbe na predpisan način, da ne bi
prihajalo do okoliščin, kot smo jim bili priča v prejšnjem
mandatu, ko so občani kljub javnim pozivom prejemali
nezakonite odločbe o odmeri komunalnega prispevka, zaradi
katerih so morali nekateri iskati pravico na sodišču, kjer so na
koncu tudi uspeli.
Nataša Rijavec je vprašala kdaj bodo pripravljeni odgovori, ki
jih je na predhodnih sejah zastavila Zavodu Ivana Cankarja
Vrhnika.
Vid Drašček (pisni predlog)
Prejšnji teden je prišlo do zamenjave direktorja Komunalnega
podjetja Vrhnika. Govoric zakaj je do tega prišlo je več. Že pred
leti (2017) je bilo govora o anonimni ovadbi zoper odgovornih
zaradi nasprotju ravnanj z določili Zakona o javnem naročanju.
Zato me zanima, ali je kaj resnice v teh trditvah in ali se mi
lahko pove v številkah, finančni sliki, koliko je bilo teh
dogodkov, gradenj1brezjavnega razpisa in kdo je to izvajal. In
seveda, kdo je to
omogočil. Pri tem se seveda sprašujem, ali sploh rabimo KP
Vrhnika, če izvajajo vsa dela
zunanji izvajalci.
2.
Kot član sveta ZD Vrhnika, me skrbi dokončanje izgradnje
prizidka, saj bi moral biti zgrajen že septembra 2018. Razmere
v zdravstvu nasploh nekateri opisujejo že kot izredne razmere,
zato se bojim, da težave pri izgradnji prizidka niso v korist
nastalim razmeram.
Občinski svet, Župan, Podžupan, Uprava smo dolžni zagotoviti
normalno delovanje ZD Vrhnika in to v čim krajšem času. Zato
me zanima ali smo tega zmožni in kakšna je do sedaj finančna
slika projekta in koliko bo projekt zaradi zapletov na katere je
NO pravočasno (oktober 2017)opozoril, stal občino dodatnega
denarja.
Pobude in vprašanja podane na 5. seji OS
Pobude Jošta Cankarja so se nanašale na povečano število
postavljenih prometnih znakov v občini Vrhnika. Izpostavil je
nekaj lokacij na katerih je na novo postavljena signalizacija in
sicer Drenov grič – Bevke, ob kamnolomu pri Podčelu proti
Horjulu, na Stari Vrhniki, pod gozdom proti Podlipi. Predlagal je
tudi tesnejše sodelovanje SPV z KS-ji in strokovnejša proučitev
postavitve nove signalizacije.
Zdravko Železnik je opozoril na nevaren odsek pri Podčelu,
postavitev znaka 60 km/h je nesmiselna, predlaga da se za
določen odsek pripravi strokovno študijo.
Andrej Podbregar je izpostavil problematiko tovornega
prometa po Robovi cesti, na cesti so vsakodnevni zastoji, g.
Podbregar je predlagal čimprejšnjo preusmeritev.
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Odgovor je podal župan Daniel Cukjati.
G. Podbregar je podal tudi pobudo, da občina poda predlog na
pristojno ministrstvo, da se zdravstvene kartice po
nepotrebnem ne menjajo.
David Kastelic je sprva povprašal po odgovoru na zastavljeno
vprašanje v zadevi adaptacije ceste na Dobovičnikovi in
možnost priklopa na optiko.
Odgovor je podal podžupan g. Grega Kukec.
Nato je opozoril na menjavo vodovodnih cevi, saj po
informacijah tamkajšnjih stanovalcev naj ne bi bile menjane od
leta 1960. Predlagal je, da se zadevo preveri in ustrezno
sanira tako cevi kot tudi asfalt na Dobovičnikovi od hišne št. 59
dalje.
V nadaljevanju je David Kastelic predlagal, da se na
naslednjo sejo povabi predstavnike Eko Vrha (zadeva Kemis).
Odgovor je podal župan.
Povprašal je tudi kakšni so možni pristopi k zmanjševanju
smradu, ki se širi iz kompostarne Saubermacher. Seznanjen je
bil tudi z delnim zaprtjem kompostarne, zanimalo ga je tudi, če
se bo šlo v spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
Odgovor je podal župan.
Edin Behrič je izpostavil problematiko parkiranja na Poštni
ulici in s tem morebitno uvedbo dovolilnic tamkajšnjim
stanovalcem. Podal je tudi pobudo za postavitev javne
razsvetljave (predvidoma dve luči) na Turnovšah od Novaka do
Malneršiča.
V nadaljevanju je še povedal, da se bo predvidoma v
prihodnjem letu poselila Švabičeva ulica, s tem se bodo
posledično obremenile ceste Idrijska, Ul. 6. maja in Tržaška
ceste. Smiselno bi bilo razmisliti o uvedbi krožnega prometa v
križišču Ul. 6. maja in Tržaška cesta.
Odgovore je podal župan.
Ema Goričan je podala predlog, da se na Tržaški cesti, kjer je
obvestilna tabla za Močilnik oz. izvire reke Ljubljanice odstrani
tabla »streženje hrane«. Povprašala je še, če se je poslal dopis
pristojni inštituciji, da se zopet omogoči zavijanje levo na delu
»Črnilo« (Stara Vrhnika)
Odgovora je podal župan.
Nataša Grom je želela, da se jo iz 1. izredne seje OS, ki je bila
dne 18.4.2019 pisno seznani s Poročilom o glasovanju
sosednih občin.
V nadaljevanju jo je zanimalo, če se je občinska uprava že
seznanila z delom novega v.d. direktorja JP KPV d.o.o.
Zanimalo jo tudi, kdo iz OS je sedaj prevzel mesto Nadzornega
odbora, katerega član je bil g. Antolović.
Doman Blagojević je podal pobudo, da se v bodoče občane
bolje obvesti o predvideni čistilni akciji, ki jo organizira Zero
waste (mediji, transparenti). Zanimal ga je tudi nakup in
izvedba porite tržnice. Krajani Vrhnike tudi opažajo, da so ob
koncu tedna na Jelovškovi cesti za bencinsko črpalko pogosto
parkirani šleparji na modrih conah in s tem onemogočajo varen
dostop v ulico. Predlagal je znak prepovedano parkiranje za
kamione.
Mojca Valerija Frank je podala pobudo, da se sanira cesta ki
vodi od Frtice za gričem proti Ligojni.
Odgovor je bil poda s strani predsednika KS Drnov grič –
Lesno brdo.
Edin Behrič je podal pobudo, da se zaradi selitve Depoja
prestavijo tudi označevalne table.
Seja je bila zaključena ob 19:53 uri.
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