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OBČINSKI SVET          PREDLOG 

 

Številka: 032-4/2019-2 

Datum: 1. 2. 2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

2. seje Občinskega sveta občine Medvode, ki je bila v sredo, 30. 1. 2019, ob 16.30 v sejni sobi 
občinske stavbe občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 
 
Prisotni člani sveta: Barle Ana, Bradeško Dominik, Djukić Dragan, Iskra Ines, Jamnik Marjeta, 
Javeršek Mirko, Kogovšek Rok, Kolarič Špela, Kuhar-Bizjak Mateja, Kuralt Tomaž, Marn Stanislav, 
Medar Uroš, Merjasec Leon, Prešeren Nada, Rep Ivo, Špenko Ivan, Šušteršič Miran, Teršan Alojzij, 
Tršan Danica, Ulanec Stanislav, Verovšek Darinka, Vidmar Ladislav, Židan Valjavec Cvetka 
 
Ostali prisotni: župan Nejc Smole, Sonja Rifel, Sanja Malej, Katarina Blažič, Mateja Kovač Dragar, 
Matej Osolnik in Katarina Snoj iz občinske uprave, povabljeni novinarji 
 
Začetek seje je bil ob 16.40 uri. 
 
Predsedujoči župan Nejc Smole je uvodoma podal pojasnilo v zvezi z zapisnikom o ogledu spletnih 
strani in zavarovanju dokazov, ki smo ga dne 25. 1. 2019 prejeli s strani Informacijskega 
pooblaščenca. Ker vsi prisotni niso podali soglasja za snemanje in predvajanje seje, se seja ne bo 
predvajala ne na lokalni televiziji in na spletni stani občine, se bo pa, v skladu z 62. členom 
Poslovnika, snemala za potrebe priprave magnetograma in zapisnika.   
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta 
3. Predlogi Sklepov o imenovanju predsednikov in članov komisij in odborov Občinskega sveta 

Občine Medvode 
1. Komisija za pobude in pritožbe 
2. Statutarno pravna komisija 
3. Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine 
4. Odbor za razvoj občine 
5. Odbor za komunalne dejavnosti 
6. Odbor za družbene dejavnosti 
7. Odbor za urejanje prostora in ekologijo 
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8. Odbor za turizem in gostinstvo 
9. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 
10. Odbor za gospodarstvo, podjetništvo in obrt 
11. Odbor za mladino 

4. Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Medvode 
5. Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Medvode 
6. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svetu Javnega zavoda Sotočje 

Medvode 
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta   

 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA dnevni red je glasovalo 21 članov.  
Dnevni red je bil sprejet.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
POTRDITEV ZAPISNIKA 1. KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Dragan Djukić je povedal, da je bil v zvezi s 7. točko »Imenovanje komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja« kršen poslovnik, saj je podal predlog, ki pa ni bil dan na 
glasovanje. Dodal je, da verjame, da se predsedujoči ni mogel naučiti poslovnika v tako kratkem 
času, nekdo od strokovnih sodelavcev pa bi ga lahko opozoril.  
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP:   
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 1. konstitutivne seje občinskega sveta s podano 
pripombo. 
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov.  
Sklep je bil sprejet.  
      
 
K 3. točki dnevnega reda 
PREDLOGI SKLEPOV O IMENOVANJU PREDSEDNIKOV IN ČLANOV KOMISIJ IN 
ODBOROV OBČINSKEGA SVETA OBČINE MEDVODE 
 
Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju KMVI), je uvodoma predstavila postopek oblikovanja predlogov list. Povedala je, da 
je bil predlog dan vsem članom občinskega sveta na vpogled in da nanj ni bilo pripomb. KMVI je 
pripravila predlog list kandidatov. 
 
Razpravljali so Tomaž Kuralt, Darinka Verovšek, Dragan Djukić in Miran Šušteršič. 
 
Tomaž Kuralt je povedal, da so bili pozvani, da podajo predloge. Ko je podal predlog, je dobil 
odgovor, da bodo njihovi predlogi v največji možni meri upoštevani, nato pa je 17.1.2019 dobil 
elektronsko sporočilo, iz katerega je razvidno, da slednje ni bilo upoštevano. Nadalje je povedal, 
da si je ogledal sestavo komisij in odborov in ugotavlja, da bo Statutarno pravno komisijo vodila 
profesorica športne vzgoje, Komisijo za varstvo naravne in kulturne dediščine grafični tehnik, 
Odbor za turizem in gostinstvo policistka, Odbor za komunalne dejavnosti strojni ključavničar, 
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Odbor za družbene dejavnosti profesor matematike in fizike. Dodal je, da za tak predlog ne more 
glasovati.  
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da je sestavljanje odborov zoprna zadeva, ki so jo skušali sestaviti 
demokratično. Na 68 pozicij je težko imenovati kandidate v skladu z vsemi željami. Vsaka od strank 
oziroma list se je morala nečemu odpovedati. Dodal je, da nasprotno od Tomaža Kuralta meni, da 
so predlog sestavili dobro. Marsikdo se ne želi več javno izpostavljati in hvaležen je tistim, ki so 
pripravljeni sodelovati.  
 
Darinka Verovšek je odgovorila, da je bila pripomba o učinkovitosti KMVI mišljena v smislu, da so 
bili člani komisije soglasni in so za razliko od Tomaža Kuralta glasovali. Dodala je, da so pri 
kandidatih pomembne sposobnosti in aktivno dela ter da zna tudi profesorica športne vzgoje 
pogledati zakonodajo. 
 
Tomaž Kuralt je podal proceduralno pripombo. Povedal je, da naj ga. Verovšek govori resnico, in 
sicer da ni glasoval za Marna za podpredsednika KMVI. Župan Nejc Smole ga je opozoril, da to ni 
proceduralna pripomba. 
 
Dragan Djukić je povedal, da je hitro posredoval predlog. Menil je, da bodo Zeleni Slovenije dobili 
Odbor za urejanje prostora in ekologijo kot njihov matični odbor. Dodal je, da sprejme, kar so mu 
dali ter pripomnil, da Zeleni nimajo najslabšega volilnega rezultata, dobili pa so najslabši kolač. 
 
Miran Šušteršič je predlagal, da bi se Odbor za družbene dejavnosti razširil. Župan Nejc Smole je 
odgovoril, da bi tak predlog moral biti podan že prej. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednje  
SKLEPE: 
 
1) Komisija za pobude in pritožbe ima predsednika in štiri člane. 

Za predsednika komisije se imenuje: 

1. Dragan Djukić, stanujoč Cesta na Svetje 3, 1215 Medvode 

Za člane komisije se imenujejo: 

1. Nada Prešeren, stanujoča Spodnje Pirniče 36 B, 1215 Medvode 

2. Marjeta Jamnik, stanujoča Spodnja Senica 19 C, 1215 Medvode 

3. Vojko Bizant, stanujoč Štalčeva ulica 3, 1215 Medvode 

4. Zdravko Debeljak, stanujoč Smlednik 37, 1216 Smlednik    

Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
2) Statutarno pravna komisija ima predsednika in štiri člane. 

Za predsednico komisije se imenuje: 

1.  Špela Kolarič, stanujoča Finžgarjeva ulica 6, 1215 Medvode 

Za člane komisije se imenujejo: 

2. Cvetka Židan Valjavec, stanujoča Zgornje Pirniče 83 A, 1215 Medvode 
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3. Tomaž Kuralt, stanujoč Goričane 8 H, 1215 Medvode 

4. Zvonka Hočevar, stanujoča Bogatajeva ulica 11, 1215 Medvode 

5. Stanko Okoliš, stanujoč Verje 41, 1215 Medvode 
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3) Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine ima predsednika in štiri člane. 

Za predsednika komisije se imenuje: 

1. Ladislav Vidmar, stanujoč Žlebe 47 C, 1215 Medvode 

Za člane komisije se imenujejo: 

1. Alojzij Teršan, stanujoč Valburga 42 A, 1216 Smlednik 

2. Dragan Djukić, stanujoč Cesta na Svetje 3, 1215 Medvode 

3. Mojca Murnik, stanujoča Trnovec 27, 1215 Medvode 

4. Mirko Verovšek, stanujoč Žlebe 13 B, 1215 Medvode   

Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
4) Odbor za razvoj občine ima predsednika in štiri člane. 

Za predsednika odbora se imenuje: 

1. Ivo Rep, stanujoč Zgornje Pirniče 19 F, 1215 Medvode 

Za člane odbora se imenujejo: 

1. Dominik Bradeško, stanujoč Rakovnik 53, 1215 Medvode 

2. Miran Šušteršič, stanujoč Škofjeloška cesta 39, 1215 Medvode 

3. Anica Boštjančič, stanujoča Zgornje Pirniče 115 A, 1215 Medvode 

4. Danijela Jaklič, stanujoča Cesta komandanta Staneta 19, 1215 Medvode 

Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 

5) Odbor za komunalne dejavnosti ima predsednika in šest članov. 

Za predsednika odbora se imenuje: 

1. Stanislav Ulanec, stanujoč Spodnja Senica 37, 1215 Medvode 

Za člane odbora se imenujejo: 

2. Ladislav Vidmar, stanujoč Žlebe 47 C, 1215 Medvode 

3. Leon Merjasec, stanujoč Spodnje Pirniče 60 A, 1215 Medvode 
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4. Mirko Javeršek, stanujoč Sora 66, 1215 Medvode 

5. Mojca Murnik, stanujoča Trnovec 27, 1215 Medvode 

6. Metod Ferbar, stanujoč Smlednik 38, 1216 Smlednik 

7. Zdenka Bokal, stanujoča Zbiljska cesta 69, 1215 Medvode 

Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
    
 
6) Odbor za družbene dejavnosti ima predsednika in šest članov. 

Za predsednika odbora se imenuje: 

1. Uroš Medar, stanujoč Finžgarjeva ulica 16, 1215 Medvode 

Za člane odbora se imenujejo: 

2. Danica Tršan, stanujoča Hraše 28 A, 1216 Smlednik 

3. Stanislav Marn, stanujoč Bogatajeva ulica 17, 1215 Medvode 

4. Marjeta Jamnik, stanujoča Spodnja Senica 19 C, 1215 Medvode 

5. Tatjana Bizant, stanujoča Štalčeva ulica 3, 1215 Medvode 

6. Katarina Galof, stanujoča Škofjeloška cesta 26, 1215 Medvode 

7. Saša Rožič, stanujoča Škofjeloška cesta 38 B, 1215 Medvode 

 

Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta.  

ZA sklep je glasovalo 20 članov. 

Sklep je bil sprejet. 

 
7) Odbor za urejanje prostora in ekologijo ima predsednika in šest članov. 

Za predsednika odbora se imenuje: 

1. Mirko Javeršek, stanujoč Sora 66, 1215 Medvode 

Za člane odbora se imenujejo: 

2. Ivan Špenko, stanujoč Hraše 54 A, 1216 Smlednik 

3. Mateja Kuhar-Bizjak, stanujoča Ladja 1 B, 1215 Medvode 

4. Miran Šušteršič, stanujoč Škofjeloška cesta 39, 1215 Medvode 

5. Matejko Trampuš, stanujoč Studenčice 53, 1215 Medvode 

6. Anže Šilar, stanujoč Zbilje 1 A, 1215 Medvode 

7. Mojca Furlan, stanujoča Cesta talcev 13, 1215 Medvode   

Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8) Odbor za turizem in gostinstvo ima predsednika in štiri člane. 

Za predsednico odbora se imenuje: 
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1. Cvetka Židan Valjavec, stanujoča Zgornje Pirniče 83 A, 1215 Medvode 

Za člane odbora se imenujejo: 

2. Ines Iskra, stanujoča Zbilje 6 C, 1215 Medvode 

3. Danica Tršan, stanujoča Hraše 28 A, 1216 Smlednik 

4. Uroš Košir, stanujoč Zbilje 8 F, 1215 Medvode 

5. Anica Boštjančič, stanujoča Zgornje Pirniče 115 A, 1215 Medvode 

Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 

9) Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ima predsednika in štiri člane. 

Za predsednika odbora se imenuje: 

1. Leon Merjasec, stanujoč Spodnje Pirniče 60 A, 1215 Medvode 

Za člane odbora se imenujejo: 

2. Alojzij Teršan, stanujoč Valburga 42 A, 1216 Smlednik 

3. Ivan Špenko, stanujoč Hraše 54 A, 1216 Smlednik 

4. Žiga Kršinar, stanujoč Topol pri Medvodah 5 A, 1215 Medvode 

5. Jure Ogris, stanujoč Finžgarjeva ulica 13 C, 1215 Medvode   

Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 

10) Odbor za gospodarstvo, podjetništvo in obrt ima predsednika in štiri člane. 

Za predsednico odbora se imenuje: 

1. Mateja Kuhar-Bizjak, stanujoča Ladja 1 B, 1215 Medvode 

Za člane odbora se imenujejo: 

2. Ivo Rep, stanujoč Zgornje Pirniče 19 F, 1215 Medvode 

3. Dominik Bradeško, stanujoč Rakovnik 53, 1215 Medvode 

4. Uroš Oblak, stanujoč Cesta talcev 21, 1215 Medvode 

5. Roman Robas, stanujoč Donova cesta 8, 1215 Medvode 

Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
11) Odbor za mladino ima predsednika in štiri člane. 

Za predsednico odbora se imenuje: 

1. Ana Barle, stanujoča Barletova cesta 8, 1215 Medvode 
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Za člane odbora se imenujejo: 

2. Rok Kogovšek, stanujoč Gorenjska cesta 50, 1215 Medvode 

3. Miran Šušteršič, stanujoč Škofjeloška cesta 39, 1215 Medvode 

4. Luka Čukajne, stanujoč Zgornje Pirniče 120, 1215 Medvode 

5. Nataša Majetič, stanujoča Vaše 17, 1215 Medvode 

Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta.  
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA ODBORA OBČINE MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitev in imenovanja. Povedala je, da 54. člen Statuta določa, da občinski svet imenuje člane 
nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji, na podlagi javnega razpisa. V skladu s 
56. členom Statuta ima nadzorni odbor predsednika in štiri člane. Nadzorni odbor izmed svojih 
članov z večino glasov vseh članov vseh članov izvoli predsednika. Prvo sejo nadzornega odbora 
skliče župan.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija) je v skladu s 55. 
členom Statuta dne 12. 12. 2018 objavila javni poziv za predlaganje kandidatov za člane 
Nadzornega odbora Občine Medvode. Poziv je bil objavljen na spletni strani Občine Medvode, v 
glasilu Sotočje ter v drugih sredstvih javnega obveščanja. 
 
Do roka 15. 1. 2019 so prispele 4 ovojnice, ki jih je komisija odprla na svoji 1. seji, dne 21. 1. 
2019. Komisija je obravnavala štiri prispele vloge ter ugotovila, da sta dve vlogi nepopolni. Sprejela 
je sklep, da se oba vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Ker ima v skladu s 56. členom Statuta 
nadzorni odbor predsednika in štiri člane, je komisija, glede na to, da s prispele le štiri vloge, 
sprejela sklep, da podaljša rok za oddajo prijav na javni poziv za predlaganje kandidatov za člane 
Nadzornega odbora Občine Medvode do petka, 25. 1. 2019. Javni poziv se objavi na spletni strani 
Občine Medvode in v sredstvih javnega obveščanja. 
 
Komisija je na svoji 2. seji, dne 28. 1. 2019, obravnavala dopolnitvi obeh vlog ter odprla tri novo 
prejete kandidature, ki so prispele do podaljšanega roka. Po glasovanju o posamičnih kandidatih je 
komisija sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga v sprejem listo kandidatov za člane 
nadzornega odbora, in sicer Žana Marinkoviča, Mitja Starmana, Draga Perkiča, Marjano Avguštin in 
Marka Jakliča.    
 
Razpravljali so Tomaž Kuralt, Dragan Djukić in Stanislav Ulanec.    
 
Tomaž Kuralt je v zvezi z razpisom, ki določa pogoje glede delovnih izkušenj in izobrazbe, zastavil 
vprašanje, ali je kdo preveril na fakultetah in ZPIZ, ali kandidati res izpolnjujejo pogoje. Nadalje je 
izpostavil vprašanje, zakaj se je prijavilo tako malo kandidatov. V zvezi s postopkom je zastavil 
vprašanje, ali se bo tudi v tem mandatu delalo tako, da ko bo KMVI predlagala listo kandidatov, da 
se bo glasovalo o posameznih kandidatih. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da se kot kandidati za člane nadzornega odbora ne prijavljajo tisti, 
ki želijo prijateljevati z županom, ker nadzorni odbor opravlja nadzor nad zakonitostjo in 
transparentnostjo delovanja župana in občinske uprave. Vprašanje, zakaj se niso prijavili, pa je 
retorično vprašanje.   
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Dragan Djukić je povedal, da je bil podaljšan rok. Menil je, da bi morali glasovati na prvi seji KMVI 
glasovati o 4 kandidatih, ki so pravočasno dali vloge. 
 
Katarina Snoj je pojasnila, da je KMVI sprejela sklep, da se rok za prijavo podaljša, saj na 1. seji 
niso bili izpolnjeni pogoji za glasovanje o listi kandidatov za člane nadzornega odbora, ker sta bili 
dve od prejetih vlog nepopolni in je komisija prijavljena kandidata pozvala k dopolnitvi vlog. Da bi 
se nadzorni odbor lahko konstituiral, bi morala biti imenovana več kot polovica članov. 
 
Dragana Djukić je pripomnil, da ko so se kandidature odprle, bi morali o njih glasovati. 
 
Stanislav Ulanec je podal repliko na izvajanje Tomaža Kuralta, in sicer je povedal, da bi Tomaž 
Kuralt vse te predloge lahko podal na seji KMVI, pa jih ni. 
 
Darinka Verovšek je Dragana Djukića pozvala, da navede, kje v poslovniku je zapisano, da KMVI 
ne bi smela ravnati tako, kot je. Dragan Djukić je odgovoril, da naj pregleda zakonodajo. Ko se 
postopek konča, se ne sme več odpirati.        
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane. 

Za člane Nadzornega odbora Občine Medvode se imenujejo: 

1. Žan Marinkovič, stanujoč Kržišnikova 2 A, 1215 Medvode 

2. Mitja Starman, stanujoč Zbilje 1 D, 1215 Medvode 

3. Drago Perkič, stanujoč Kalanova ulica 5, 1215 Medvode 

4. Marjana Avguštin, stanujoča Spodnja Senica 34 A, 1215 Medvode 

5. Marko Jaklič, stanujoč Zgornje Pirniče 22, 1215 Medvode 

  
Prisotnih je bilo 23  članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU OBČINE MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Povedala je, da 15. člen  Statuta določa, da ima občina svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju svet).  
 
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode (Uradni list 
RS, št. 105/13) v 2. členu določa, da ima svet predsednika in sedem članov. Predsednika in člane 
sveta imenuje občinski svet za mandatno dobo štirih let na podlagi predlogov organov, organizacij 
in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer: 

- pet predstavnikov vzgojno izobraževalnih organizacij; 
- predstavnik policije; 
- predstavnik občinskega redarstva; 
- predstavnik občinske uprave s področja cestnega prometa.  
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Župan Občine Medvode je dne 4. 1. 2019 pozval vzgojno izobraževalne organizacije na območju 
občine Medvode ter Policijsko postajo Medvode, da predlagajo svoje predstavnike. Predlogi 
organov in organizacij so bili upoštevani pri oblikovanju sklepa o imenovanju Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode. 
 
Razpravljala sta Tomaž Kuralt in Ivan Špenko. 
 
Tomaž Kuralt je povedal, da je v prejšnjem mandatu eno leto predsedoval Svetu za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. V delovanje so skušali vključiti tudi upokojence. Predlagal je, da bi se  
delovanje Sveta razširilo in bi se vključilo čim več občanov oziroma da bi bili vsaj vabljeni k 
sodelovanju. Poudaril je, da bi bilo treba delovati predvsem na področju preventive. 
 
Ivan Špenko je povedal, da so upokojenci že vključeni v delovanje, saj sodelujejo pri spremljanju 
otrok v šolo, pri prečkanji cest,… Menil je, da ni korektno navajati, da upokojenci ne sodelujejo. 
 
Tomaž Kuralt je podal repliko, in sicer je povedal, da ne trdi, da upokojenci ne delajo. Dodal je, da 
bi se morali pogovarjati tudi o varnosti starejših v prometu ter da s tem v zvezi poteka na državni 
ravni več projektov.      
 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji:  
SKLEP: 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima predsednika in sedem članov. 

Za predsednika sveta se imenuje: 

6. Aleš Karba, stanujoč Volča 27, 4223 Poljane  

Za člane odbora se imenujejo: 

5. Jože Omerzu, stanujoč Zbilje 7 S, 1215 Medvode 

6. Jasna Jelen, stanujoča Zgornje Pirniče 11 C, 1215 Medvode 

7. Tatjana Kernič, stanujoča Pestotnikova 8, 1210 Ljubljana 

8. Stanka Grah, stanujoča Oretnekova pot 3, 4000 Kranj 

9. Romana Epih, stanujoča Stara cesta 9, 4220 Škofja Loka 

10. Jernej Mustar, stanujoč Žiganja Vas 79, 4294 Križe  

Martina Kutnar, stanujoča Dragočajna 6b, 1216 Smlednik 
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVETU JAVNEGA 
ZAVODA SOTOČJE MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Povedala je, da je Svet Javnega zavoda Sotočje Medvode ustanoviteljico z 
dopisom, z dne 11. 12. 2018, obvestil, da je zaradi smrti predčasno prenehal mandat članu sveta 
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zavoda g. Branku Kraljeviču, ki je bil imenovan za področje kulture. Odlok o ustanovitvi Javnega 
zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (v nadaljevanju Javni zavod Sotočje 
Medvode, Uradni list RS, št. 88/2015), v 10. členu določa, da  Svet zavoda sestavlja pet članov, od 
katerih so štirje predstavniki ustanoviteljice, ki jih izmed strokovnjakov oziroma poznavalcev s 
področja dela zavoda imenuje občinski svet na predlog zainteresirane javnosti, in sicer enega s 
področja športa, enega s področja turizma, enega s področja kulture in enega s področja 
mladinskih dejavnosti.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 20. 12. 2018 pozvala zainteresirano 
javnost da poda predloge za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Sotočje 
Medvode za področje kulture. Do roka so prispeli trije predlogi, ki jih je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, obravnavala na svoji 1. seji, dne 21. 1. 2019. Predlogi so bili 
naslednji: 

- Janez Vencelj, predlagatelj Kulturno umetniško društvo Fofite; 
- Uroš Medar, predlagatelj Svetniška skupina LNS – Lista Nejca Smoleta; 
- Janez Čadež, predlagatelj Kulturno umetniško društvo JaReM.  

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela sklep, da občinskemu svetu 
predlaga, da za predstavnika ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Sotočje Medvode imenuje Uroša 
Medarja.   
 
Razpravljali so Tomaž Kuralt, Uroš Medar, Ladislav Vidmar, Marjeta Jamnik in Nada Prešeren.  
 
Tomaž Kuralt je povedal, da na seji KMVI glasujejo o osebi, s katero niso spregovorili nobene 
besede. Če pošlješ prošnjo za zaposlitev, si vabljen na razgovor, tukaj pa odločamo na podlagi 
papirjev. Dodal je, da težko glasuje o nečem, česar ne pozna ter da si želi, da bi s kandidati 
spregovorili nekaj besed. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da se na KMVI dogovorijo, koga bodo vabili na sejo. 
 
Uroš Medar je Tomaža Kuralta povabil, da se v petek 1. 2.., udeleži prireditve, ki jo organizira KUD 
Fran Saleški Finžgar in bo lahko videl, kako profesor matematike in fizike deluje v kulturi. 
 
Ladislav Vidmar je povedal, da ga moti tak negativni pristop. Nadalje je povedal, da se je vsak sam 
odločil, za katerega kandidata bo glasoval, kandidate pa lahko spozna tudi iz njihovega javnega 
delovanja. 
 
Župan Nejc Smole je prebral določilo četrtega odstavka poslovnika, ki ureja pravico do odgovora 
na razpravo (repliko). 
 
Tomaž Kuralt je podal repliko, in sicer je povedal, da se o teh stvareh na seji KMVI ne pogovarjajo. 
Uroš Medar ni slab kandidat, vendar se o na seji KMVI ne pogovarjajo. 
 
Marjeta Jamnik je povedala, da je kandidaturo Uroša Medarja podprla celotna lista LNS in je 
njegova kandidatura utemeljena. Dodala je še, da člani občinskega sveta predstavljajo občane, 
Medvoščane in tudi kulturo obnašanja. Tomažu Kuraltu je predlaga, da si prebere bonton. 
 
Tomaž Kuralt je podal repliko Marjeti Jamnik, in sicer je povedal, da se prireditve v petek ne bo 
udeležil, ker takrat dela. Dodal je še, da se medvoških kulturnih prireditev ne bo udeleževal, ker 
mu gre na bruhanje, kam gre davkoplačevalski denar. 
 
Nada Prešeren je povedala, da Tomaž Kuralt na seji KMVI ni sodeloval v razpravi. V zvezi s 
kandidatom Janezom Vencljem je povedala, da je kandidat res iz Ljubljane, da pa se ji zdi bolj 
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prav, da je kandidat iz Medvod. Nadalje je povedala, da Tomaž Kuralt nima pravice soditi 
prireditev, če se jih ne bo udeleževal. Ljudje, ki se udeležujejo prireditev tudi poznajo kandidate, 
ker tako spoznajo njihovo delovanje. Dodala je še, da ni pomembno samo, kaj je človek po 
formalni izobrazbi, saj v prostem času lahko razvija svoje talente in kompetence. 
 
Tomaž Kuralt je podal repliko Nadi Prešeren, in sicer je povedal, da ne drži, da na seji KMVI ni 
govoril, saj je povedal je, da odklanja kandidaturo za namestnika predsednika KMVI. Dodal je še, 
da je vseh svetnikov 23 in da niso vsi enaki. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja  
SKLEPA: 
 
1) Občinski svet Občine Medvode ugotavlja, da je predstavniku ustanovitelja Branku Kraljeviču, ki 

je bil v Svet Javnega zavoda Sotočje Medvode imenovan za področje kulture, prenehal mandat 

zaradi smrti.  

 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
2) Za predstavnika ustanovitelja s področja kulture v Svetu Javnega zavoda Sotočje Medvode se 

imenuje Uroš Medar, stanujoče Finžgarjeva ulica 16, 1215 Medvode.    

 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Predsedujoči je prisotne seznanil z določili Poslovnika občinskega sveta (24. – 26. člen), ki urejajo 
vprašanja in pobude članov sveta. 
 
Dragan Djukić: 
Povedal je, da je vodotok Sore sedaj urejen. Prebivalci ob Savi, in sicer na desnem bregu Save pri 
nekdanji gasilski šoli so opozorili, da je del obale na tem delu urejen tako, da ob velikih padavinah 
poplavlja. Predlagal je, da bi se ustanovila tri članska komisija strokovnjakov iz občinske uprave, ki 
bi si to ogledala in predlagala ukrepe za zaščito, saj se tam nahajajo stanovanjski objekti. 
 
Stanislav Ulanec: 
1. Zanimalo ga je, ali bo participativni proračun del proračuna že v letu 2019.  
Župan Nejc Smole je odgovoril, da v letu 2019 še ne.   
2. Zanimalo ga je, kam se je treba prijaviti za urejanje vodotokov. 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da v kolikor gre za proračunsko postavko urejanje vodotokov, bi 
bilo dobro, da so prvi filter še vedno krajevne skupnosti, ki potem podajo predlog občinski upravi. 
Glede pobude kot jo je dal prej Dragan Djukić, pa se je potrebno obrniti na vodno gospodarstvo, in 
sicer v primeru Senice na Vodno gospodarstvo Kranj, v primeru pobude Dragana Djukića pa na 
Vodno gospodarstvo Ljubljana. 
3. Zanimalo ga je, ali sta dva sodelavca iz občinske uprave, ki bi bila pristojna za občinske ceste, 

že določena. 
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4. Predlagal je, da bi se v zvezi z novogradnjami sprejel pravilnik, ki bi določal, da so OPPN-ji, ki 
določajo pogoje za novogradnje, obvezni. 

5. Predlagal je, da se v proračunu za 2019 zagotovi denar za režijski obrat, za zbirni center ter za 
saniranje Jeprške jame. Podjetju Spekter so potekla vsa dovoljenja, zato predlaga, da inšpektor 
preveri stanje na terenu. 

 
Danica Tršan: 
V imenu svetniške skupine LNS Liste Nejca Smoleta je podala pobudo, da se sejnine prisotnim na 
sejah občinskega sveta, Nadzornemu odboru ter članom delovnih teles Občinskega sveta, ki niso 
člani Občinskega sveta ter drugih organov, ki jih imenuje Občinski svet, znižajo za 20%. Znesek, ki 
bi ga z znižanjem sejnin privarčevali, naj se prerazporedi na področje sociale oziroma se nameni za 
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov v občini Medvode. 
 
Ivan Špenko: 
Na občinski cesti parc. št. 694/1 k.o. Hraše so v lanskem letu Krajevna skupnost Smednik in 
uporabniki navedene ceste v dogovoru z občino Medvode pričeli s širitvijo in ureditvijo ceste, da bi 
mogli s kmetijsko mehanizacijo do svojih parcel. Ker so se pri tej sanaciji sporekli z lastnikoma 
sosednjih parcel so z delom prekinili in nadaljnjo sanacijo prepustili Občini Medvode. Po sklepu 21. 
seje Sveta Krajevne skupnosti Smlednik z dne 8.11.2018 je bilo vse gradivo s problematiko 
ureditve poslano na Občino Medvode. Z navedeno problematiko sta seznanjena tudi oba občinska 
inšpektorja, saj sta si situacijo vsak posebej ogledala na licu mesta. Cesta je za večje traktorje in 
ostalo kmetijsko mehanizacijo neprevozna zaradi ciprese, ki sega skoraj do sredine ceste, prav 
tako pa še ni izvedeno nasutje gramoza po celotni širni ceste. Predlagal je, da se ta del ceste čim 
prej sanira in uredi. 
 
Miran Šušteršič: 
1. Navezal se je na pobudi Dragana Djukića, in sicer je opozoril na ureditev iztoka Prešnice v 

Soro. 
2. Zanimalo ga je, kaj se je zgodilo s tablami za naselje Preska, ki jih ni več videti ob cesti. 

Gradilo se bo šolo v Preski, tabel za naselje pa ni več. 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da Preske ni več že od leta 2006, ko so Medvode postale mesto 
(Center, Svetje in Preska so se združile v mesto). Rjava tabla, ki je označevala naselje Preska, ni 
bila v skladu s predpisi, zato je bila odstranjena, osnovna šola v Preski pa ostaja.  
Uroš Medar:        
1. Zanimalo ga je, kako kaže s kanalizacijo na Senici. 
2. Zanimalo ga je, kako kaže z optiko na Senici. 
 
Tomaž Kuralt: 
Zanimalo ga je, ali župan dela in bo delal v skladu z akti in sklepi občine. 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da bo odgovor podan pisno. 
 
Župan Nejc Smole je prisotne obvestil, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 6. 3. 
2019, na kateri bo obravnavan osnutek proračuna.   
 
 
Občinski svet je s sejo končal ob 18.05. 
 
 
Zapisala        Predsedujoči 
Katarina Snoj        župan Nejc Smole  
 


