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OBČINSKI SVET          PREDLOG 

 

Številka: 032-5/2019-2 

Datum: 8. 3. 2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

3. seje Občinskega sveta občine Medvode, ki je bila v sredo, 6. 3. 2019, ob 16.30 v sejni dvorani 
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, direktorica Silvana Markič, Sonja Rifel, Sanja Malej, Katarina 
Blažič, Martina Kutnar, Katja Gomboši Telban, Matej Osolnik in Katarina Snoj iz občinske uprave, 
Katarina Pogačnik in Nejc Sirk iz podjetja Envirodual d.o.o., povabljeni novinarji 
 
Začetek seje je bil ob 16.40 uri. 
 
Predsedujoči župan Nejc Smole je uvodoma preštel oddana soglasja za snemanje seje. 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 2. seje občinskega sveta 
3. Poročilo o realizaciji sklepov 2. seje občinskega sveta 
4. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Vrtca Medvode 
5. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalnih skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra 

za socialno delo Ljubljana 
6. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet Območne enote Ljubljana 

pri Zavodu za gozdove Slovenije 
7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta 

Občine Medvode in njihovih učinkih  
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8. a) Osnutek Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2019 
b) Osnutek Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2020 

9. a) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Medvode za leto 2019 
b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Medvode za leto 2020 

10. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode  
11. Osnutek Odloka o predkupni pravici Občine Medvode 
12. Predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Medvode za mesec april 2019 
13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
  
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA dnevni red je glasovalo 21 članov.  
Dnevni red je bil sprejet.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Dragan Djukić je podal pripombo, da sta v njegovi razpravi pri 4. točki zapisana dva stavka in pol. 
Dodal je, da naj se njegovo razpravo vsebinsko povzame. Iz zapisanega se ne ve, kaj je točno 
povedal in kaj je razpravljal. Dodal je, da ne zahteva popravka, ker nima smisla, vendar le 
opozarja za naprej. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da naj se njena razprava na 8. strani smiselno povzame. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP:   
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 2. seje občinskega sveta s podanima 
pripombama. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov.  
Sklep je bil sprejet.  
      
 
K 3. točki dnevnega reda 
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 2. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov 2. seje občinskega 
sveta 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
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K 4. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O IMEVNOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITLEJA V SVET VRTCA 
MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Povedala je, da je Svet zavoda Vrtca Medvode ustanoviteljico z dopisom, z 
dne 29. 1. 2019, zaprosil za imenovanje novega predstavnika ustanovitelja v Sveta zavoda Vrtca 
Medvode, ker je predstavnik ustanovitelja g. Ivo Rep odstopil kot član sveta zaradi nezdružljivosti 
funkcije podžupana in člana sveta. Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja in v skladu s 7. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Medvode Občina Medvode kot ustanovitelj v svet vrtca imenuje tri 
predstavnike.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 5. 2. 2019 pozvala zainteresirano 
javnost ter vodje svetniških skupin in člane občinskega sveta, da podajo predloge za imenovanje 
predstavnika ustanoviteljice v Svet Vrtca Medvode. Do roka je prispel en predlog, ki ga je Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, obravnavala na svoji 4. seji, dne 4. 3. 2019. 
Svetniška skupina LNS – Lista Nejca Smoleta je predlagala, da se za predstavnika ustanoviteljice v 
Svet Vrtca Medvode imenuje Aljaža Židana, stanujočega Zgornje Pirniče 25, Medvode.    
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da razreši 
predstavnika ustanoviteljice v Svetu Vrtca Iva Repa ter predlaga, da za predstavnika ustanoviteljice 
v Svet Vrtca Medvode imenuje Aljaža Židana.   
 
Dodala je še, da se je komisija ukvarjala tudi z vprašanjem, ali naj se na vsako sejo povabi tudi 
kandidate, ki so predlagani za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zavodov. Komisija prosi, 
da se do naslednje seje najde rešitev s tem v zvezi. 
  
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja  
SKLEPA: 
 
1) Razreši se predstavnik ustanoviteljice v Svetu Vrtca Medvode Ivo Rep, stanujoč Zgornje Pirniče 

19 F, 1215 Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
2) Za predstavnika ustanoviteljice v Svet Vrtca Medvode se imenuje Aljaž Židan, stanujoč Zgornje 

Pirniče 25, 1215 Medvode 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA LOKALNIH SKUPNOSTI V SVET 
LOKALNIH SKUPNOSTI CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA 
 



- 4 - 

 
 

Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Povedala je, da je Center za socialno delo Ljubljana Občino Medvode pozval, 
da imenuje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Ljubljana. V skladu s 
Sklepom o ustanovitvi Centra za socialno delo Ljubljana se pri CSD Ljubljana namreč vzpostavlja 
nov organ – Svet lokalnih skupnosti. Sklep v 15. členu določa, da je Svet lokalnih skupnosti 
kolegijski posvetovalni organ centra, ki ga sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti z območja 
delovanja centra. Pristojnosti Sveta lokalnih skupnosti so določene v 16. členu Sklepa.      
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 5. 2. 2019 pozvala zainteresirano 
javnost ter vodje svetniških skupin in člane občinskega sveta, da podajo predloge za imenovanje 
predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Ljubljana. Do roka 
sta prispela dva predloga, ki ju je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
obravnavala na svoji 4. seji, dne 4. 3. 2019. Predloga sta bila naslednja: 

- Zvonka Hočevar – predlagatelj Občinski odbor DeSUS Medvode 
- Ajda Klinc – predlagateljica Urška Ziherl. 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela sklep, da občinskemu svetu 
predlaga, da za predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo 
Ljubljana imenuje Zvonko Hočevar.   
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji:  
SKLEP: 
 
Za predstavnico lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Ljubljana se 
imenuje Zvonka Hočevar, stanujoča Bogatajeva ulica 11, 1215 Medvode.   
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVNAJU PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET 
OBMOČNE ENOTE LJUBLJANA PRI ZAVODU ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja. Povedala je, da Zakon o gozdovih v 64. členu določa naloge in sestavo sveta 

območne enote.  

Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije v 22. členu določa, da v svet 

območne enote imenujejo ustanovitelj in lokalna skupnost po enega predstavnika, javni uslužbenci 

območne enote pa enega predstavnika izvolijo. V primerih, kjer je na območju območne enote več 

lokalnih skupnosti, se pri določitvi njihovih predstavnikov uporabi abecedni vrstni red imen lokalnih 

skupnosti.  

Območna enota Ljubljana pri Zavodu za gozdove Slovenije je Občino Medvode pozvala, da imenuje 

predstavnika lokalne skupnosti v Svet območne enote Ljubljana za 7. mandatno obdobje. Mandat 

traja 4 leta. 

Svet območne enote odloča o programu dela območne enote, o gozdno gospodarskih načrtih in 
lovsko upravljavskih načrtih za Zasavsko lovsko upravljavsko območje. Ker je glede na navedbe v 
pozivu Zavoda za gozdove zaželeno, da se imenovani predstavnik spozna na kmetijstvo in lovstvo, 
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predlagam, da se za predstavnika Občine Medvode v Svet Območne enote Ljubljana pri Zavodu za 
gozdove Slovenije imenuje Leona Merjasca, ing. gozdarstva in lovstva. Leon Merjasec je lovec, 
čebelar ter predsednik Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občina Medvode v Svet Območne enote Ljubljana pri Zavodu za gozdove Slovenije imenuje Leona 
Merjasca, stanujočega Spodnje Pirniče 60 A, 1215 Medvode.  
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA 
ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČINE MEDVODE IN NJIHOVIH UČINKIH 
 
Uvodno obrazložitev je podala Katarina Pogačnik iz podjetja Envirodual d.o.o. Povedala je, da so iz 
prve aktivnosti razvidni prihranki na področju energetske sanacije stavb. V preteklem letu so bile 
energetsko sanirane OŠ Simone Jenka, POŠ Topol in Vrtec Medvode – enota Ostržek. Občina je 
pristopila k energetski sanaciji objektov na podlagi energetskega pogodbeništva, nadaljuje se z 
izvajanjem energetskega knjigovodstva ter aktivnostjo delovanja občinskega energetskega 
upravljavca, kar je oboje zakonska zahteva po Energetskem zakonu. Nadalje je povedala, da je 
občina v letu 2018 pristopila k izdelavi novega lokalnega energetskega koncepta ter k vzpostavitvi 
energetskega atlasa. Nadaljevale so se aktivnosti zamenjave in prilagoditve svetilk javne 
razsvetljave, v okviru Celostne prometne strategije so bili izvedeni projekti, ki zagotavljajo 
trajnostno mobilnost, postavljena je bila električna polnilnica. Občina se je vključila v projekt 
SMART CITY, v sklopu katerega se bodo izvajale meritve črnega ogljika. Dodala je, da se bo v letu 
2019 nadaljevalo z izvajanjem aktivnosti energetskega pogodbeništva, dokončana bo izdelava 
lokalnega energetskega koncepta, nadaljevalo se bo z zamenjavo in prilagoditvijo svetilk javne 
razsvetljave, izvedla se bo izgradnja skoraj nič energijske stavbe Galerija Sora, za katero so bila 
pridobljena nepovratna sredstva EKO sklada, nadaljevalo se bo s projekti trajnostne mobilnosti 
(izgradnja avtobusnega postajališča v Rakovniku,…). 
 
O tej točki je razpravljal Odbor za urejanje prostora in ekologijo. Predsednik odbora Mirko Javeršek 
je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncepta Občine Medvode in njihovih učinkih in predlaga 
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.   
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da je bilo leto 2018 rekordno, saj so bili energetsko sanirani trije 
večji objekti, ki so v javni lasti. Dodal je, da se tako zaključuje krog, kjer je bilo mogoče pridobiti 
nepovratna sredstva. Zahvalil se je energetski upravljavki, ge. Katarini Pogačnik. V letu 2017 je 
občina prejela priznanje, da je energetsko najbolj prodorna občina v Sloveniji v naši kategoriji. 
Zahvalil se je tudi delu občinske uprave, predvsem Katji Gomboši Telban, vodji Oddelka za okolje, 
prostor in razvoj, ki potem projekte tudi izpelje. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 



- 6 - 

 
 

SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncepta Občine Medvode in njihovih učinkih. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
a) OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MEDVODE ZA LETO 2019 
b) OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MEDVODE ZA LETO 2020 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej. Povedala je, da sta proračuna za leto 2019 in 2020 
pripravljena v skladu z navodili in predpisi, ki obravnavajo proračunsko financiranje občin ter na 
podlagi Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2019 in 2020, ki ga je 
pripravilo Ministrstvo za finance. Dodala je, da država priporoča sprejetje dvoletnih proračunov. 
Nadalje je povedala, da je proračun sestavljen iz odloka, splošnega dela, posebnega dela in načrta 
razvojnih programov (NRP). Splošni del je pripravljen na podlagi ekonomske klasifikacije in daje 
odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Posebni del je pripravljen na podlagi na 
podlagi programske klasifikacije in daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. 
Načrt razvojnih programov predstavlja del, v katerem so odhodki prikazani v obliki konkretnih 
projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta (NRP 
za leto 2019: od 2019 – 2022 in NRP za leto 2020: od 2020 – 2023). V primeru, da je občina 
vključena tudi v programe državnih pomoči, uvrsti te projekte v NRP. Osnova za pripravo občinskih 
proračunov za leti 2019 in 2020 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za 
makroekonomske analize in razvoj. Pri vsem tem pomembno vlogo igra predvsem rast stroškov 
dela za leto 2019, ki so posledica napredovanj javnih uslužbencev. Od tod tudi tolikšna povečanja 
sredstev, ki so namenjena posameznim javnim zavodom, predvsem vrtcu. V nadaljevanju je 
povedala, da so se poleg navedenega, dvignile tudi vse postavke, ki so namenjene sofinanciranju 
na javnih razpisih, in sicer za 3 % glede na sredstva, ki so bila zagotovljena v lanskem proračunu. 
Pojasnila je, da je eden od prihodkov občine primerna poraba občine, ki predstavlja primeren 
obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog, ki jo Ministrstvo za finance ugotovi na 
podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalstva mlajšega 
od 15 let, povprečnine in ostalih dejavnikov. Omenila je, da je v proračunu za leto 2019 
upoštevana povprečnina v višini 573,50 EUR, za leto 2020 se predvideva dvig le-te v višini 2,6 %. 
Kot naslednji prihodek občine je navedla prihodke iz naslova dohodnine in pa možnost finančne 
izravnave, ki pa v prihodnjih dveh letih ni predvidena za nobeno občino. Povedala je, da se v 
proračunu za leto 2019 planira precejšen del transfernih prihodkov in iz naslova kohezijskih 
sredstev za izgradnjo kanalizacije, saj se ta investicija financira tudi iz kohezijskih skladov iz 
pripadajočega dela državnega proračuna. Planira se za 5.616.147 EUR prihodkov iz sredstev 
Evropske unije, največ, v višini 5.438.413 EUR za projekt kohezije. Za projekt kohezije bo tako v 
naslednjih dveh letih potrebo še cca. 11.000.000 EUR. Hkrati pa je poudarila, da na vključenih 
območjih, sočasno s projektom kohezije, poteka izgradnja tako fekalne kot meteorne kanalizacije, 
za potrebe katere se v naslednjih dveh letih dodatno potrebuje še cca. 5.600.000 EUR. 
V nadaljevanju je na kratko povzela načrtovane investicije za leti 2019 in 2020 (med drugim: 
ureditev mestnega jedra, sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Preska, gradnja vodovod na 
Žontarjevi ulici, gradnja vodovoda in kanalizacije ter rekonstrukcija cestišča in izgradnja pločnika 
Zbilje – Žeje, gradnja ceste Smlednik – Nova Dragočajna, gradnja pločnika ob LC Sora – 
Topol,nadaljevanje projektov LAS, gradnja kolesarske povezave Bonovec in kolesarske poti Preska 
– Medvode – Pirniče – Vikrče ter ostale investicije); nekatere od teh so bile pričete že v letu 2018 
in se v letošnjem letu pričakuje njihov zaključek, nekatere investicije pa se šele začenjajo. Za 
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izvedbo posameznih investicij se predvidevajo tudi sredstva EKO sklada, Fundacije za šport in 
države.  
Povedala je, da se v proračunu 2019 predvideva za 28.456.902 EUR odhodkov, medtem ko se 
prihodkov načrtuje za slabih 22.764.745 EUR. Pričakuje se torej proračunski primanjkljaj v višini 
6.452.282.000 EUR, ki se bo načrtno pokrival z zadolževanjem v višini 1.612.282 EUR in 
prenesenimi prihodki iz preteklih let oz. t.i. proračunskimi rezervami iz preteklih let, v višini 
4.840.000 EUR. Za leto 2020 se v proračunu predvideva za 2.323.500 EUR prenesenih prihodkov, 
tj. namenskih sredstev okoljskih dajatev, ki so namenjene financiranju izgradnje kanalizacije na  
območjih, ki so izvzeti iz projekta kohezije. V proračunu za leto 2020 se načrtuje za 21.821.628 
EUR prihodkov in za 23.681.081 EUR odhodkov, kar pomeni tudi veliko manjši proračunski 
primanjkljaj, in sicer v višini 2.438.700 EUR. Proračunski primanjkljaj se načrtovano pokriva z 
novimi povratnimi sredstvi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s prenosom 
namenskih sredstev okoljskih dajatev v višini 2.323.500 EUR. Predložena proračuna, tako za leto 
2019 kot za leto 2020 sta usklajena in uravnotežena; za leto 2020 dodatna zadolževanja niso 
predvidena.  
   
To točko je obravnaval tudi Odbor za razvoj občine. Predsednik odbora Ivo Rep je povedal, da 
odbor obravnaval in sprejel osnutka Odlokov o proračunu Občine Medvode za leto 2019 in za leto 
2019 in predlaga občinskemu svetu, da oba osnutka odlokov obravnava in sprejme. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za gospodarstvo, podjetništvo in obrt. Predsednica odbora 
Mateja Kuhar-Bizjak je povedala, da je odbor obravnaval in sprejel osnutka Odlokov o proračunu 
Občine Medvode za leto 2019 in za leto 2019 in predlaga občinskemu svetu, da oba osnutka 
odlokov obravnava in sprejme s pripombami.  
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo. Predsednik odbora Leon Merjasec 
je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel osnutka Odlokov o proračunu Občine Medvode za 
leto 2019 in za leto 2019 in predlaga občinskemu svetu, da oba osnutka odlokov obravnava in 
sprejme.   
 
To točko je obravnavala tudi Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine. Predsednik 
komisije Ladislav Vidmar je povedal, da je komisija obravnavala in sprejela osnutka Odlokov o 
proračunu Občine Medvode za leto 2019 in za leto 2019 in predlaga občinskemu svetu, da oba 
osnutka odlokov obravnava in sprejme. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za urejanje prostora in ekologijo. Predsednik odbora Mirko 
Javeršek je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel osnutka Odlokov o proračunu Občine 
Medvode za leto 2019 in za leto 2019 in predlaga občinskemu svetu, da oba osnutka odlokov 
obravnava in sprejme.  
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za komunalne dejavnosti. Predsednik odbora Stanislav Ulanec je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel osnutka Odlokov o proračunu Občine Medvode za leto 
2019 in za leto 2019 in predlaga občinskemu svetu, da oba osnutka odlokov obravnava in sprejme  
 
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela osnutka Odlokov o proračunu Občine Medvode za 
leto 2019 in za leto 2019 in predlaga občinskemu svetu, da oba osnutka odlokov obravnava in 
sprejme. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za turizem in gostinstvo. Predsednica odbora Cvetka Židan 
Valjavec je povedala, da je odbor obravnaval in sprejel osnutka Odlokov o proračunu Občine 
Medvode za leto 2019 in za leto 2019 in predlaga občinskemu svetu, da oba osnutka odlokov 
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obravnava in sprejme. Dodala je še, da je pohvalno, da se pri tako zajetnem proračunu sredstva za 
turizem ne klestijo. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za družbene dejavnosti. Predsednik odbora Uroš Medar je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel osnutka Odlokov o proračunu Občine Medvode za leto 
2019 in za leto 2019 in predlaga občinskemu svetu, da oba osnutka odlokov obravnava in sprejme. 
 
V razpravi so sodelovali: Stanislav Ulanec, Cvetka Židan Valjavec, Ivan Špenko, Dragana Djukić, 
Matej Kuhar-Bizjak, Ladislav Vidmar, Mirko Javeršek in Darinka Verovšek. 
 
Stanislav Ulanec je povedal, da so se predstavniki Turističnega društva Zbilje in Krajevne skupnosti 
Zbilje obrnili nanj, in sicer predlagajo ureditev pešpoti ob Zbiljskem jezeru. Vrednost projekta je 
okrog 63.000 EUR. Predlagajo, da bi 1/3 sredstev zagotovila občina, 1/3 Turistično društvo Zbilje 
in 1/3 Krajevna skupnost Zbilje. Dobra volja občinske uprave in občinskega sveta bi bila, da se ta 
sredstva uvrstijo v proračun. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da se bo predlagatelj do predloga odloka o proračunu opredelil do 
podanega predloga.  
 
Cvetka Židan Valjavec je povedala, da je seji Odbora za turizem in gostinstvo član odbora Uroš 
Košir izpostavil ta projekt pešpoti okoli Zbiljskega jezera. V zvezi z vprašanjem, zakaj ta projekt še 
ni bil prijavljen na razpis, mu je na seji odbora Katja Gomboši Telban razložila, kakšni pogoji vse 
morajo biti izpolnjeni za prijavo na posamezen razpis.  
 
Ivan Špenko je povedal, da sta proračuna dobro pripravljena. Veseli ga, da je vključena osnovna 
šola v Smledniku in cesta Smlednik - Nova Dragočajna. V zvezi s kohezijo in gradnjo kanalizacije je 
povedal, da je treba upoštevati poseljenost in bi se lahko morda priključile Moše. Zanimalo ga je, 
ali obstaja možnost, da bi vsaj za del Krajevne skupnosti Smlednik izdelali čistilno napravo, saj je v 
Hrašah in Smledniku velik problem kanalizacija. Omenil je, da ima občina v Hrašah v lasti parcelo, 
ki je bila mišljena za ureditev ponikovalnice. Dodal je, da je proračun tudi socialno naravnan, saj so 
se sredstva dvignila po dolgih letih. Zanimalo ga je, ali je z nakupom poslovnih prostorov mišljeno, 
da gre za nakup stavbe nasproti občinske stavbe (4mačke). V kolikor to drži, meni, da je zelo 
pohvalno, če bo občina kupila ta objekt.  
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da bo do predloga proračuna podan odgovor glede kanalizacije. V 
zvezi z objektom ob Medvoški je povedal, da je bila razpisana javna dražba za prodajo. Gre za 
strateški objekt, zemljišče okrog objekta je v lasti občine. V proračunu smo namenili oziroma 
rezervirali sredstva, zato da lahko sodelujemo na dražbi. 
 
Dragan Djukić je povedal, da je prav, da ima občina proračun in ga mora imeti. Opozoril je na 
napako pri posebnem delu osnutka proračuna za leto 2019. Nadalje je povedal, da je v NRP-jih za 
leto 2021 predvidena ureditev Donove ceste. V zvezi s tem je povedal, da so se pogovarjali, da bi 
to cesto obnovili v letu 2020. Predlagal je, da bi se v letu 2019 zagotovilo 20.000 EUR za pridobitev 
dokumentacije, v letu 2020 pa bi se cesta obnovila. V zvezi s financiranjem KS Medvode - Center 
je povedal, da so imeli v preteklosti cca. 2.000 EUR manj sredstev kot KS Pirniče, sedaj pa je ta 
razlika močno narasla (100%) in je bilo KS Medvode - Center vzetih veliko sredstev. Predlagal je, 
da se sprejme odlok o mestu Medvode. Glede na število prebivalcev je v KS Medvode – center več 
prebivalcev kot v Pirničah. V zvezi s cesto v Sori (od Rakovnika do Sore) je povedal, da ni zasledil, 
da bi šlo za obnove te ceste, zato predlaga, da se dodajo sredstva še za to cesto. 
 
Sanja Malej je odgovorila, da je bilo že ugotovljeno, da je v tabeli splošnega dela za leto 2019 
napaka, in sicer je zapisano 2020, pisati pa bi moralo 2019. Nadalje je odgovorila, da je razlika v 
financiranju KS Medvode – Center in KS Pirniče nastala zaradi tega, ker so nekatere krajevne 
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skupnosti, med njimi tudi Medvode – Center, prenesle ceste v upravljanje Občini Medvode, KS 
Pirniče jih niso prenesle. V zvezi s cesto v Sori je Katja Gomboši Telban predstavila potek obnove 
in predvidenih del na navedeni cesti. 
 
Mateja Kuhar – Bizjak je povedala, so Medvode še ena redkih občin, ki namenja sredstva za razvoj 
malega gospodarstva in predlagala, da se postavka spodbude za razvoj malega gospodarstva 
dvigne na 27.000 EUR. Dodala je še, da če poraba sredstev ni prava, se le-ta vrnejo v integralni 
proračun.  
 
Ladislav Vidmar je pohvalil pripravljen proračun. Povedal je, da gre večina sredstev za kohezijo, je 
pa poleg kohezije še veliko drugih komunalnih investicij ter da bo vesel, če bodo vse točke 
izvedene. Pripomnil je, da so nekatere ceste, ki so še v relativno dobrem stanju in naj se ne 
popravljajo, ker je še veliko drugih cest, ki so v zelo slabem stanju ter dodal, da občina ni samo 
center. 
 
Mirko Javeršek je povedal, da je letošnji proračun rekorden ter da je vesel, da smo zadolženi pod 
zakonsko dopustno mejo. Menil je, da nam ta vnema ne sme pasti. Dodal je, da se je že pripravljal 
projekt kanalizacije v Dolu ter da za nadaljevanje tega projekta ni predvidenih sredstev. Predlagal 
je, da se naroči vsaj PGD in PZI. Predlagal je še, da se na cesti na Osolnik uredijo vsaj 
najnevarnejši odseki. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da je bil pri pridobivanju evropskih sredstev v zadnjih letih dosežen 
velik napredek, za kar je pohvalila Katjo Gomboši Telban. Predlagala je, da se do predloga 
proračuna pripravi kolikšen je odstotek evropskih sredstev, ki smo jih pridobili v zadnjih letih. 
Zanimalo jo je, kakšen je znesek zadolženosti na občana. Pohvalila je, da je v proračun vključena 
investicija OŠ Preska in Športni park Medvode ter 2. faza ceste Seničica – Malenšek – Cvajnar. V 
zvezi z vodohranom Žlebe, ki je vključen v NPR-je oziroma proračun za leto 2020, jo je zanimalo, 
kje se stvar zatika, glede na to, da je znano, kakšna je situacija. V zvezi z Aljaževo hišo na strani 
110 je navedeno leto 2018 in 2020, manjka pa 2019. Zanima jo, ali je to napaka ter ali bo Aljaževa 
hiša zaključena in odprta za javnost v skladu z nameni, ki so bili dogovorjeni. Nadalje je povedala, 
da so na strani 113 informacije o socialnem varstvu. Zanimalo jo je, koliko imamo v občini 
družinski pomočnikov ter ali bi se dalo zakonodajo prilagoditi tako, da najbolj ranljivim skupinam 
občanov ne bi bilo treba vračati socialne pomoči. Podala je pohvalo Javnemu zavodu Sotočje v 
zvezi z Nordijskim centrom Bonovec ter da so dodatni programi pokazali, da je obisk velik, vendar 
pa so naprave (zunanji fitnes) namenjene predvsem odraslim, zato predlaga, da bi se namestile 
tudi naprave, ki bi bile primerne tudi za otroke. 
 
Martina Kutnar je odgovorila, da imamo trenutno v občini dva družinska pomočnika, izvaja pa se 
tudi program pomoči na domu. Pojasnila je, da je družinski pomočnik oseba, ki je blizu osebi, ki jo 
potrebuje. Postopek za dodelitev vodi center za socialno delo, izdana mora biti odločba ZPIZ-a 
glede invalidnosti.  
 
Mateja Kuhar-Bizjak je povedala, da v NPR-jih ni našla Krajevne skupnosti Senica – Ladja. Čeprav 
so bili v preteklosti deležni že precej sredstev, je še vedno ostalo nekaj nujnih projektov, in sicer je 
precej obremenjena cesta (s tovornim prometom), tako da krajani predlagajo izgradnjo pločnika 
od krožišča do cerkve na Ladji, aktualna pa je tudi problematika stare Ladje, predvsem peš 
prometa (predlog za izgradnjo pločnika na cesti ob tovarni). Zanimalo jo je, ali bi bilo možno 
upoštevati te predloge, da ne bi čakali naslednja štiri leta. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da bo verjetno v mesecu septembru podan predlog rebalansa 
proračuna. Proračun je zelo obsežen in nihče še ne ve, kakšna bo septembra realizacija. Dodal je, 
da tudi NRP-ji niso toliko dodelani kot takrat, kadar smo natančno vedeli, kaj bomo delali. Takoj za 
projektom kohezije prihaja projekt izgradnje OŠ Preska, kateremu bo tudi namenjen velik delež 
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sredstev. Nadalje je povedal, da so na strani 9 obrazložitev našteti projekti ter da bo v Medvodah 
treba pretehtati, kateri projekti glede komunalne opremljenosti so potrebni, saj je ponekod 
komunalna opremljenost dobra, ponekod pa je podhranjena. Izvajali se bodo projekti, za katere bo 
izdelana in pridobljena dokumentacija (npr. nekatere pobude za izgradnjo pločnikov se ustavijo, 
ker niso pridobljena vsa soglasja). Dodal je, da bo potrebno veliko trezne razprave, kaj lahko 
izpeljemo. Občinska uprava ugotavlja, da so ključni faktor za uspeh izvedbe tudi oziroma predvsem 
tudi krajevne skupnosti. Zastavljen proračun nam daje okvire za delo v letu 2019. Povedal je, da 
naslednja seja, na kateri bo obravnavan predlog proračuna predvidena za 27. 3. 2019 ob 19.15. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja  
SKLEPA: 
 
1) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 

2019 s podanimi pripombami. 
 
Obrazložitev glasu sta podala Dragan Djukić in Darinka Verovšek. 
 
Dragan Djukić je povedal, da po podprl osnutka obeh proračunov. Dodal je, da je do priprave 
predloga dovolj časa, da se vključijo vsi projekti, za katere imamo dokumentacijo (npr. pešpot 
okoli Zbiljskega jezera). 
 
Darinka Verovšek je povedala, da bo podprla proračuna. Dodala je še, da naj občinska uprava 
člane občinskega sveta seznani s planom B glede OŠ Preska, če ne bo mogoče pridobiti sredstev 
države. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
 
2) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 

2020 s podanimi pripombami. 
 

Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
              
 
K 9. točki dnevnega reda 
a) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE 

MEDVODE ZA LETO 2019 
b) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE 

MEDVODE ZA LETO 2020 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Rifel. Povedala je, da pravno podlago za sprejem načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem občine predstavljajo Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti ter 17. člen Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2019, ki določa, da načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Medvode v vrednosti nad 50.000 EUR sprejme 
občinski svet. Nadalje je povedala, da se postopek pridobivanja nepremičnega premoženja i 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v 
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je 
sestavljen iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in iz načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem. V prilogi št. 1 (Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 
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2019) nepremičnine pod zaporedno številko 1 in 2 predstavljajo zemljišča v industrijski coni Jeprca, 
pod zaporedno številko 3 poslovni prostor (objekt, kjer se nahaja lokal 4mačke), za katerega bomo 
sodelovali na javni dražbi in pod številko 4 zemljišče za potrebe Športnega parka Medvode. v 
prilogi 2 (Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2019) nepremičnine pod zaporednimi številkami 1, 
2 in 3 predstavljajo zemljišča nasproti Tekstilne (območje prejšnjih vrtičkov), pod številko 4 in 5 so 
zemljišča v Vašah in pod številko 6 del parkirišč na Škofjeloški. 
 
Za leto 2020 v prilogi 1 (Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020) nepremičnina 
pod številko 1 predstavlja vrtičke v Preski (projekt urbanega vrtnarjenja), nepremičnini pod 
številkama 2 in 3 pa predstavljata zemljišči za potrebe Športnega parka Medvode. V prilogi 2 
(Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2020) nepremičnina pod številko 1 predstavlja drugi del 
parkirišč na Škofjeloški, nepremičnina pod številko 2 predstavlja zaključek Medvoške ceste 
(parkirišča), nepremičnine pod številkami 3, 4 in 5 predstavljajo zemljišča na Ulici Simona Jenka, 
nepremičnina pod številko 6 pa je zapisana pomotoma. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predloga Sklepov o Načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Medvode za leto 2019 in za leto 2020 in predlaga občinskemu svetu, da ju 
obravnava in sprejme.  
 
Pri tej točki so razpravljali Dragan Djukić, Darinka Verovšek in Stanislav Marn. 
 
Dragan Djukić je povedal, da bo predloga načrtov podprl, ker gre za priliv v proračun, ko bodo 
pravni posli izpeljani. Hkrati je predlagal, da naj se v bodoče, ko se bo razpravljalo o zemljiščih, 
priloži tudi orto foto posnetek in kataster, da je razvidno, kje se parcela nahaja. Včasih je bilo to že 
priloženo gradivu. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da podpira z razpolaganjem z zemljišči na Škofjeloški za namen 
parkirišč in funkcionalnih zemljišč. Dodala je, da bodo občani imeli možnost parkiranja, občina pa 
bo zemljišča, ki jih ne potrebuje, ponudila občanom v odkup. 
 
Stanislava Marna je zanimalo, kakšen je načrt občinske uprave s parcelo 301/2 k.o. Preska, katere 
sosed je in ki je že 30 let precej neurejena. Leta 2016 je bilo ukinjeno javno dobro, najprej je bila 
namenjena za prodajo, potem pa se je spremenil namen in naj bi bila namenjena za rezervno 
parkirišče. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da bo režijski obrat parcelo letos uredil, saj je res precej 
zaraščena. Povedal je, da je bila nekaj časa namenjena za prodajo, z razvojem Nordijskega centra 
pa je bila podana iniciativa, da bi se na njej uredilo dodatna parkirišča. Dodal je še, da čakamo še 
tudi, kakšna bo situacija vezana na gradnjo OŠ Preska (ureditev dovoza, parkirišč), zato letos ni 
bila uvrščena v načrt prodaje. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja  
SKLEPA: 
 
1) Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Medvode za leto 2019. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
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2) Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Medvode za leto 2020. 

 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ob 18.15 je predsedujoči odredil 15 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 18.40. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
OSNUTEK POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Katarina Snoj. Povedala je, da je občina s strani Informacijskega 
pooblaščenca prejela zapisnik o ogledu spletnih strani in zavarovanju dokazov, s katerim državna 
nadzornica za varstvo osebnih podatkov opozarja na neustrezno oziroma nezadostno pravno 
podlago za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta. Ker želimo še naprej zagotavljati 
javnost dela občinskega sveta tudi s snemanjem in javno objavo sej sveta, smo pristopili k pripravi 
sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode (v nadaljevanju poslovnik), ki bodo 
predstavljale ustrezno pravno podlago za izvajanje le-tega. Tekom uporabe poslovnika pri delu, je 
bilo ugotovljeno, da so potrebne še nekatere spremembe oziroma dopolnitve, ki bi omogočile lažje 
delovanje sveta, prav tako pa so v besedilo vključene tudi spremembe in dopolnitve, ki so bile 
sprejete na 26. seji občinskega sveta dne 28. 2. 2018. Zaradi preglednosti je predlagani osnutek 
besedila pripravljen kot novo besedilo poslovnika. Predstavila je predlagane spremembe po 
posameznih členih. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejeme s podanimi pripombami. 
Pripombe so bile naslednje, in sicer da se v tretjem odstavku 9. člena v besedilu slovesne prisege 
besedilo »z vsemi močmi« nadomesti z ustreznejšimi besedami, člani komisije so se strinjali s 63. 
členom, da se uredi snemanje sej ter zastavljeno je bilo vprašanje v zvezi z določitvijo časa 
arhiviranja avdio in video posnetkov. 
 
Pri tej točki so razpravljali Dragan Djukić, Cvetka Židan Valjavec in Darinka Verovšek. 
 
Dragan Djukić je povedal, da ga veseli, da se je pristopilo k spremembam. Zanimalo ga je, ali so 
zajete vse spremembe ter predlagal, da se dodajo vse dileme, s katerimi so se srečevali na sejah 
KMVI. Nadalje ga je zanimalo, ali je 63. člen sedaj res usklajen z zakonodajo, da ne bo nastopila 
situacija, ko bomo želeli snemati sejo, pa to ne bo izvedljivo. Predlagal je, da bi se dodal še en 
odstavek, ki bi določal, da bodo posnetki služili za predvajanje na TV Medvode, da se bodo občani 
seznanili z delom občinskega sveta ter da bo prenos predvajan v živo.   
 
Cvetka Židan Valjavec je predlagala, da se v tretjem odstavku 9. člena besedilo »z vsemi močmi« 
nadomesti z besedilom »v skladu z načeli morale in etike« oziroma nekaj v tem kontekstu. V zvezi 
s 63. členom je povedala, da jo moti, da se včasih zgodi, da ima posameznik intenco, da posname 
sejo delovnega telesa na svoj snemalnik in to potem morda predvaja. Predlagala je, da bi se v tem 
členu dodala tudi dikcija o tem. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da pozdravlja, da se bo poleg snemanja uredila tudi možnost sklica 
dopisnih sej ter hitri postopek od osnutka do predloga. Predlagala je, da bi do priprave predloga 
Poslovnika pridobili mnenje informacijske pooblaščenke, ali besedilo 63. člena vsebuje vse, kar je 
potrebno. Dodala je, da se ji ne zdi smiselno, da bi se zapisalo, da se posnetki objavijo na TV 
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Medvode, ker se bo morda lahko v prihodnosti tudi drugače imenovala. Prav tako je bila mnenja, 
da ni potrebno, da se ureja snemanje sej s strani posameznika, saj že zakon ureja, kaj lahko 
posameznik snema. Dodala je še, da podpira ta osnutek.  
 
Župan Nejc Smole je povedal, da informacijska pooblaščenka ne bo podala mnenja, da pa se je 
naš pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov strinjal s predlaganim besedilom oziroma tolmači, 
da je taka dikcija prava. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode s 
podanimi pripombami. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki dnevnega reda  
OSNUTEK ODLOKA O PREDKUPNI PRAVICI OBČINE MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Rifel. Povedala je, da predlagani odlok predstavlja podlago, 
da občina lahko uveljavlja predkupno pravico. Pravno podlago za sprejem odloka predstavlja 
Zakon o urejanju prostora, ki določa, da se območje predkupne pravice občine določi z odlokom 
občinskega sveta. Povedala je, da kot območje uveljavljanja predkupne pravice predlagamo vsa 
območja, ki jih dovoljuje zakon. Občina predlaga uveljavljanje predkupne pravice tudi na 
kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih za namen graditve objektov gospodarske javne 
infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
predvsem zaradi pravne ureditve obstoječe infrastrukture in zaradi lažje izvedbe infrastrukturnih 
projektov. Glede na to, da se kot »gradnja« po Gradbenem zakonu šteje »izvedba gradbenih in 
drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta, 
vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev in spremembo namembnosti« je v 4. členu definirano, 
v katerih primerih lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nestavbnih zemljiščih. 
 
Glede samega postopka uveljavljanja predkupne pravice so zakonske določbe dopolnjene z 
določbo, da se občina opredeli, ali ne uveljavlja pravice zaradi tega, ker nima interesa za določeno 
zemljišče ali zaradi tega, ker je prodajalec ponudil previsoko ceno. Pojasnila je, da če občina nima 
interesa za nakup, prodajalcu ne bo potrebno ponovno zaprošati za izjavo, če nepremičnine ne bo 
prodal v dveh mesecih po dani ponudbi občini. Zakon določa tudi nekatere omejitve oz. prepovedi, 
saj občina predkupne pravice ne more uveljavljati v primeru, da lastnik proda ali podari 
nepremičnino solastniku, svojemu zakoncu ali drugi osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, 
oz. svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu, v primeru, če je kupec država, 
oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, ali investitor 
gospodarske javne infrastrukture ter v primeru prodaje etažne lastnine.    
 
Pred uveljavitvijo novega zakona je Občina Medvode v skladu s takratno zakonodajo izdajala 
potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice, skladno z novim zakonom pa mora Občina Medvode 
izdati ustrezno izjavo o sprejemu oz. ne sprejemu predkupne pravice na nepremičnini, katere cena 
je že določena s strani prodajalca.   
  
Občinskemu svetu Občine Medvode predlagamo, da podpre prizadevanja občinske uprave za 
določitev območij predkupne pravice, saj bo občina na ta način lahko prišla tudi do nekaterih 
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nepremičnin, ki jih za svoj razvoj oz. razvoj in vzpostavitev obstoječe infrastrukture na določenih 
območjih občine potrebuje, vendar pa do njih zaradi takih ali drugačnih razlogov, bodisi na strani 
občine ali na strani lastnikov, ne more priti. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela osnutek Odloka o predkupni pravici Občine 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme s podanimi pripombami. 
Dodala je, da so bile podane pripombe bolj v smislu vprašanj o izvajanju postopka predkupne 
pravice. 
 
Ines Iskra je opozorila, da je prišlo do napake pri številčenju členov, ker je dvakrat naveden 7. 
člen. 
 
Ladislav Vidmar je povedal, da je že skrajni čas, da obravnavajo ta osnutek odloka. Občina 
Medvode ima veliko komunalnih investicij in s pomočjo tega odloka se bomo izognili tudi 
špekulacijam pri preprodaji zemljišč. Dodal je še, da bodo investicije lažje in ceneje izvedene. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek odloka o predkupni pravici Občine Medvode s 
podano pripombo. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 12. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE MEDVODE ZA MESEC APRIL 
2019       
 
Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej. Povedala je, da se zaradi občinskih volitev proračun 
sprejema po izvedenih volitvah, kar pa pomeni, da ni bil sprejet v roku, ki omogoča njegovo 
uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se proračun sprejema. Če proračun ni sprejet pred 
začetkom leta, na katerega se nanaša, je potrebno uvesti začasno financiranje. Pojasnila je, da je 
na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah določeno, da je župan pristojen za odločanje o 
začasnem financiranju občine. Obdobje začasnega financiranja, za katerega sprejme sklep župan, 
lahko traja največ tri mesece. Če proračun občine ni sprejet v času začasnega financiranja, to je v 
prvih treh mesecih leta, se obdobje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta. 
Predlog proračuna bo sicer obravnavan na naslednji seji občinskega sveta, ki bo predvidoma 27. 
marca, vendar pa ni zagotovljeno, da bo uspela objava v Uradnem listu RS do konca meseca 
marca, zato predlagamo, da se začasno financiranje podaljša za obdobje enega meseca. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o začasnem financiranju Občine Medvode 
za mesec april 2019.           
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
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ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
  
K 13. točki dnevnega reda          
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Dragan Djukić: 
1. Povedal je, da se prebivalci pri ekološkem otoku, ki se nahaja pri trafo postaji na drugi strani 

Sore pritožujejo, da je velikokrat neurejeno in razmetano. Predlaga, da se na to opozori 
pristojne službe. 

2. V zvezi z ekološkim otokom na Klanski ulici 5, 7 in 9 prebivalci predlagajo, da bi se ekološki 
otok prestavil nasproti mesta, kjer stoji sedaj, to je na drugo stran, kjer se nahaja travnik, ki je 
v občinski lasti.  

V zvezi z ekološkimi je župan Nejc Smole povedal, da imamo zadnje čase več težav, saj se na 
ekoloških otokih pojavlja veliko smeti oziroma se odlaga kot kosovni odpad, česar pa Snaga 
dostikrat ni pripravljena odpeljati. Na sestanku s Snago je bilo dogovorjeno, da se bodo na 
ekoloških otokih, kjer so še rumeni zabojniki, le-ti v celoti odstranili. Snaga bo kot pilotni projekt 
uvedla, predvidoma prav KS Medvode-Center, to, da se bodo na ekoloških otokih odstranili tudi 
kontejnerji za papir in jih bodo imeli občani doma. Na ekoloških otokih se bodo poleg kontejnerja 
za steklo dodali zabojniki za oblačila in obutev. Dodal je še, da se ob sobotah zbirni center odpira 
ob 8.00.       
 
3. Zanimalo ga je, kako daleč je vknjižba nepremičnine (zemljišče in stavba), kjer svojo dejavnost 

opravlja Lekarna Ljubljana. Dodal je, da gre za pravico Občine Medvode po načrtu o delitvi 
premoženja iz nekdanje Občine Ljubljana – Šiška. 

 
Stanislav Ulanec: 
Povedal je, da bi Snaga morala enkrat letno prati zabojnike za odpadke, pa tega ne izvaja. 
Predlaga, da se poda pobuda na Snago, da naj to, kar plačujemo s položnicami, začne izvajati. 
 
Cvetka Židan Valjavec: 
1. Pohvalila je Javni zavod Sotočje in Turistično zvezo Medvode, ki sta konec meseca januarja z 

društvi in prostovoljci predstavljala Občino Medvode na sejmu Prosti čas na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. 

2. Podala je pobudo, da bi se v soboto, 23. 3. 2019, ko je planiran datum za izvedbo čistilnih akcij 
po občini, pričelo tudi s čiščenjem smeti pri obcestnih jaških (pesek, ogorki,…). 

3. V zvezi s poročilom o izvedenih ukrepih akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki 
smo ga poslušali danes, jo je zanimalo, glede na to, da se ob gradni kohezije v nabiralnikih 
pojavljajo ponudbe ponudnika ogrevanja na plin, kakšno je stališče občine, da bi se objekti, ki 
so v solasti mikro lokalne skupnosti in občine, priklopili na okolju bolj prijazen način ogrevanja 
(npr. toplotna črpalka). 

Župan Nejc Smole je odgovoril, da bi se kanilo priklopiti na plin, kjer je to mogoče. Dodal je, da 
kjer je smiselno, se priklapljamo na druge vire (npr. POŠ Topol, kjer je sedaj urejeno ogrevanje na 
sekance). Problem je pri objektih, ki niso stalno ogrevani in so prihranki relativno majhni. 
 
Darinka Verovšek: 
1. Podala je pobudo za postavitev protihrupne zaščitne ograje ob železnici ob Žontarjevi ulici, na 

Ladji in Senici. Evropska direktiva določa, da je treba do leta 2022 oziroma 2023 urediti 
prekomerni hrup. Na Ministrstvu za okolje naj bi bila na voljo sredstva za sofinanciranje 
menjave stavbnega pohištva za ta namen. Primer dobre prakse je Četrtna skupnost Ljubljana – 
Zalog, kjer so to uredili v leti 2017, 2018. 
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2. Podala je pobudo, da bi se v Krajevni skupnosti Preska – Žlebe zarisale talne označbe, ki v 
lanskem letu še niso bile zarisne. Predlagala je, da bi se morda objavilo program, kaj je v 
planu. 

3. Podala je pobudo, in sicer v zvezi z izvedbo projekta kohezije na Bizantovi ulici, je bil urejen 
enosmerni promet v okolici župnišča in šole. Predlagala je, da bi se preučila možnost ureditve 
enosmernega krožnega prometa v tem delu (na enosmerni ulici se lahko uredi prostor za 
kolesarje in pešce ter zarišejo parkirišča). 

 
Marjeta Jamnik:          
Povedala je, da je na 2. seji občinskega sveta dejala, da občinski svetniki odločajo o stvareh, ki 
krajanom omogočajo boljše življenje in ker so svetniki tudi zgled, se znajo obnašati po normah in 
po tem, kar imajo v sebi. Zato je kupila knjigo Veliki novi bonton (z dvema podnaslovoma: 
Primerno vedenje za vsako priložnost in z oliko do samozavesti, priljubljenosti in uspeha). Podala 
je pobudo, da se na seji na mizi pri Katarini Snoj nahaja poleg Statuta in Poslovnika tudi Bonton.      
 
 
Župan Nejc Smole se je vsem zahvalil za sodelovanje ter dodal, da bo prihodnja seja predvidoma 
27. marca ob 19.15. 
 
 
Občinski svet je s sejo končal ob 19.20. 
 
 
Zapisala        Predsedujoči 
Katarina Snoj        župan Nejc Smole  
 


