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OBČINSKI SVET          PREDLOG 

 

Številka: 032-7/2019-2 

Datum: 3. 4. 2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

4. seje Občinskega sveta občine Medvode, ki je bila v sredo, 27. 3. 2019, ob 19.15 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, 
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,  
Helena Čampa in Matjaž Čampa iz podjetja Comett oskrba d.o.o., povabljeni novinarji  
 
Opravičeno odsotna: Danica Tršan 
 
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 3. seje občinskega sveta 
3. Poročilo o realizaciji sklepov 3. seje občinskega sveta 
4. a) Predlog Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2019 

b) Predlog Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2020 

5. Predlog Sklepa o Načrtu pridobivanja premičnega premoženja Občine Medvode za leto 2019 
6. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v občini Medvode 
7. Predlog Letnega programa športa za leto 2019 
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8. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode  
9. Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Medvode 
10. Osnutek Odloka o ureditvi javne tržnice v Občini Medvode 
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta   
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
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 3. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Cvetka Židan Valjavec je predlagala, da se na 8. strani pri njeni razpravi v prvem stavku doda  
beseda »na« (na seji odbora) in pred besedo projekt se črta »ta«. 
 
Darinka Verovšek je predlagala, da se na 3. strani v četrtem odstavku črta stavek »Komisija prosi, 
da se do naslednje seje najde rešitev s tem v zvezi.«, na 5. strani se zapiše »predlaga« namesto 
»predlagam«. Na 9. strani se pri njeni razlagi črta »glede na to, da je znano, kakšna je situacija«. 
V istem odstavku se za besedama »socialne pomoči« doda »Občini Medvode«. Na 11. strani se pri 
njeni razpravi zapiše, da podpira predlog razpolaganja z zemljišči na Škofjeloški.      
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP:   
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 3. seje občinskega sveta s podanimi pripombami. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov.  
Sklep je bil sprejet.  
      
 
K 3. točki dnevnega reda 
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 3. 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 3. seje občinskega 
sveta 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
a) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MEDVODE ZA LETO 2019 
b) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MEDVODE ZA LETO 2019 
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Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej. Povedala je, da je predlog proračuna za leto 2019 
zaradi zmanjšanja planiranih prihodkov iz naslova NUSZ nižji za 42.000 EUR tako na prihodkovni 
kot odhodkovni strani. Posledično so določene postavke na odhodkovni strani znižane. Deloma 
smo upoštevali tudi pripombe in predloge, dane na seji občinskega sveta. Na odhodkovni strani 
smo sredstva za ureditev mestnega jedra zmanjšali za 40.000 EUR upoštevajoč pridobljene 
ponudbe za izvedbo hortikulture in postavitev urbane opremo v sklopu urejanja mestnega jedra. 
Glede na predvideno realizacijo stroškov zimske službe 2018/2019 smo sredstva znižali na 235.000 
EUR. Sredstva na postavki občinske lokalne ceste in javne poti – nujne investicije smo znižali za 
42.000 EUR upoštevajoč tudi pridobljene ponudbe ponudnikov za izbiro koncesionarja. Prejeli smo 
že ponudbe za projektiranje kolesarske poti Preska – Medvode – Pirniče – Vikrče, zato sredstva na 
tej postavki zvišujemo za 40.000 EUR. Pri urejanju vrtičkov na Svetju bomo v letošnjem letu 
pristopili k postavitvi ograje in nasutju parkirišča ter dostopne poti. Na podlagi pridobljenih 
ponudb, smo sredstva na tej postavki zvišali za 20.000 EUR. Glede na dejstvo, da bosta Krajevna 
skupnost Zbilje in Turistično društvo Zbilje projekt sofinancirali v deležu 2/3, Občina Medvode 
pristopa k sofinanciranju projekta ureditev pešpoti, kategorizirane kot JP 751407 čolnarna – 
prireditveni prostor, v dolžini cca 400m. Sredstva se zagotavljajo na proračunski postavki Zbilje – 
turistično, športno in rekreativno središče, katero smo povečali na 25.000 EUR. Upoštevali smo 
pripombo glede povečanja sredstev za spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva in le-ta zvišali 
za 1.000 EUR. Na prihodkovni strani so spremembe naslednje: za letošnje leto imamo izbranega 
novega izvajalca za pripravo podatkov za odmero NUSZ. Glede na zadnje simulacije smo prihodke 
iz tega naslova za leto 2019 zmanjšali za 95.000 EUR. Upoštevajoč realizacijo januar – marec 2019 
smo za 3.000 EUR dvignili prihodke iz naslova davkov od premoženja. V prvih treh mesecih je 
visoka realizacija prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb, zato 
planiramo te prihodke višje za 40.000 EUR. Za 10.000 EUR povečujemo tudi prihodke od 
podeljenih koncesij za vodno pravico, saj smo prejeli poračun za preteklo leto. Proračun za leto 
2019 je usklajen, proračuna za leto 2020 pa nismo spreminjali, saj ni bilo podanih pripomb. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za komunalne dejavnosti. Predsednik odbora Stanislav Ulanec je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predloga Odlokov o proračunu Občine Medvode za leti 
2019 in 2020 in predlaga občinskemu svetu, da ju obravnava in sprejme.  
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predloga Odlokov o proračunu Občine Medvode za 
leti 2019 in 2020 in predlaga občinskemu svetu, da ju obravnava in sprejme. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za družbene dejavnosti. Predsednik odbora Uroš Medar je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predloga Odlokov o proračunu Občine Medvode za leti 
2019 in 2020 in predlaga občinskemu svetu, da ju obravnava in sprejme. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo.          
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja  
SKLEPA: 
 
a) Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 

2019. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
b) Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 

2019. 
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Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O NAČRTU PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
MEDVODE ZA LETO 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Rifel. Povedala je, da tretji odstavek 26. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju zakon) določa, 
da je odplačni način pridobitve lastninske pravice na premičnem premoženju v posamični vrednosti 
nad 10.000 EUR v breme proračunskih sredstev mogoč na podlagi veljavnega načrta pridobivanja 
premičnega premoženja. V skladu s 25. členom zakona mora načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem občine sprejeti občinski svet. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019 
sestavlja načrt pridobivanja premičnega premoženja v vrednosti nad 10.000 EUR, medtem ko 
občina prodaje svojega premičnega premoženja nad to vrednostjo ne načrtuje. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Sklepa o Načrtu pridobivanja premičnega 
premoženja Občine Medvode za leto 2019 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in 
sprejme. 
  
Župan Nejc Smole je pojasnil, da gre za nakup vozila, ki ga za svoje delo potrebuje Režijski obrat. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo.  
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji:  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o Načrtu pridobivanja premičnega premoženja 
Občine Medvode za leto 2019. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V 
OBČINI MEDVODE 
 
a) Poročilo o izvajanju storitve pomoč družini na domu v letu 2018 
  
Uvodno obrazložitev so podali Martina Kutnar ter predstavnika podjetja Comett oskrba d.o.o., 
Helena Čampa in Matjaž Čampa. Martina Kutnar je povedala, da koncesionar Comett oskrba d.o.o. 
od 1. 1. 2012 v občini izvaja storitev pomoč družini na domu. Občinski svet je ceno izvajalca 
storitve potrdil na seji dne 29. 11. 2017. Po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (v nadaljevanju: pravilnik) se lahko cene, oblikovane po metodologiji, 
usklajujejo po elementih in sicer po stroških dela in stroških materiala in storitev. Koncesionar je 
občini posredoval v potrditev nov predlog cene storitve pomoči družini na domu. Preverili smo 
strukturo in elemente cene ter ugotovili, da je koncesionar cene storitve oblikoval v skladu s 
pravilnikom. Ob pripravi predloga cene je upošteval 100 % subvencijo občine za pripravo, vodenje 
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in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve in subvencijo občine v višini 70 % stroškov za 
neposredno socialno oskrbo uporabnikov, kar je bilo sprejeto na seji občinskega sveta dn 20. 4. 
2017. Sprememba cene je predvsem posledica višjih stroškov dela, ki se posledično zvišujejo 
zaradi sprememb zakonodaje, ki ureja plače v javnem sektorju. Dogovor o plačah in drugih 
stroških dela v javnem sektorju, Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneks h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva določajo višje izhodiščne razrede z 
veljavnostjo od 1. 1. 2019. Nova cena je oblikovana po pravilniku, v kateri so upoštevani 
spremenjeni: strošek zaposlenih po Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju z 
veljavnostjo 01. 01. 2019, regres za letni dopust, premija kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, stroški prehrane in drugi stroški dela: odpravnina ob upokojitvi ter jubilejni nagradi. 
Pri znižanju cene so upoštevane vse omejitve, ki veljajo po pravilniku. Cena storitve na efektivno 
uro, ki jo predlaga koncesionar, in na katero mora soglasje izdati Občinski svet Občine Medvode, 
znaša na delovnik (ponedeljek – sobota) 21,21 evra na efektivno uro in je za 5,5 % višja od sedaj 
veljavne cene, od tega 1,5 % zaradi drugih stroškov dela. Ob upoštevanju Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 6/12-NPB) in 70 % subvencije občine ter oprostitvi plačila za strokovno 
pripravo storitve znaša subvencija iz proračuna občine Medvode 15,53 evra. Od tega predstavlja 
strošek priprave, vodenja in koordiniranja storitve 2,27 evra, strošek neposrednega izvajanja 
storitve pa 18,94 evra. Cena storitve za uporabnika tako znaša 5,68 evra. Na podlagi določil 16. 
člena pravilnika se cena na uro storitve, opravljene v nedeljo, lahko poveča za največ 40 %, cena 
za uro, opravljeno na dan državnega praznika in dela prostega dne, pa največ za 50 %. Zaradi 
veljavnosti dogovora o povišanju plač od 01. 01. 2019 dalje, je dodatni mesečni strošek za plače 
924,00 evrov. Predlagamo sprejem dodatnega sklepa o refundaciji tako nastalih dodatnih stroškov 
dela za čas od 01. 01. 2019 do 31. 03. 2019 v višini do 2.772,00 evrov iz občinskega proračuna, 
saj uporabnikom teh stroškov za nazaj ni mogoče zaračunati. V proračunu Občine Medvode je za 
izvajanje Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 
v Občini Medvode v letu 2019 v proračunski postavki 10.1.1.4 Pomoč na domu zagotovljenih 
171.000 evrov in ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala. 
 
Helena Čampa je predstavila poročilo o izvajanju storitve pomoč družini na domu za leto 2018. 
Povedala je, da je bilo v letu 2018 vključenih več uporabnikov kot v letu 2017. Povprečno so 
oskrbovali 59,6 upravičencev na mesec; realizacija efektivnih ur je bila višja za 22 %. Vsebina 
storitev predstavlja pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč pri gospodinjskih opravilih ter 
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Predstavila je starostno strukturo upravičencev ter 
financiranje (Občina Medvode je v letu 2018 za izvajanje javne službe pomoč družini na domu 
prispevala 166.679,02 EUR). 
 
V razpravi so sodelovali: Nada Prešeren, Stanislav Ulanec, Ivan Špenko, Darinka Verovšek, Uroš 
Medar in Mirko Javeršek. 
 
Nada Prešeren je povedala, da je poročilo korektno in da naj nima pripomb. Dodala je, da ima 
pripombe glede cene in jih bo podala, ko bo tekla razprava o spremembi cene. 
 
Stanislava Ulanca je v zvezi s povečanjem cene zanimalo, ali se cena povečuje zato, ker bodo 
zaposleni dobili več denarja ter ali bodo imeli tudi upravičenci kaj več ugodnosti na ta račun. 
 
Helena Čampa je odgovorila, da gre podražitev na račun povišanja stroškov plač, materialni stroški 
se ne povišujejo. 
 
Župan Nejc Smole je zaprosil za pojasnilo v zvezi s podatki navedenimi v tabelah na straneh 4 in 6. 
Helena Čampa bo pripravila odgovor in ga posredovala naknadno. 
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Ivan Špenko je povedal, da gre povečanje cene na račun povišanja plač, ki ga je določila država, 
plačevati pa mora to občina po uporabnikih. Nadalje je povedal, da je v proračunu na postavki 
zagotovljenih 171.000 EUR in ga je zanimalo, ali bodo ta sredstva zadostovala, če smo lani plačali 
176.000 EUR. Martina Kutnar je pojasnila, da smo v letu 2018 plačali 4.000 EUR poračuna za leto 
2017, plačano pa je bilo 162.000 EUR. Ob upoštevanem 5,5 % povečanju, je to 171.000 EUR. 
 
Darinka Verovšek je zaprosila za pojasnilo v zvezi s številom upravičencev, saj je enkrat govora o 
54 upravičencih, drugič pa o 82 upravičencih. Dodala je, da so občani večinoma zadovoljni s 
storitvami in tem, da občina sofinancira. Na Odboru za družbene dejavnosti je bilo zastavljeno 
vprašanje, zakaj se storitev ne izvaja tudi ob nedeljah zvečer. Zanimalo jo je, ali nima družba 
Comett še kakšnih notranjih rezerv glede plač, da se ti stroški nalagajo občini.  
 
Helena Čampa je odgovorila, da notranjih rezerv ni. Nadalje je pojasnila, da storitve izvajajo vse 
dni v tednu, vendar ni bilo izraženih potreb. Dodala je, da je potreba po kadru, ki izvaja te storitve, 
v Sloveniji zelo velika ter da imajo stalno odprt razpis, vendar ne dobijo kadra. Če bi izvajali 
storitve vse dni v tednu, bi kršili delovnopravno zakonodajo.  
 
Župan Nejc Smole je dodal, da je naloga tistega, ki mu podelimo koncesijo, da nosi riziko za to, da 
poskrbi za delo ob nedeljah. Helena Čampa je pripomnila, da riziko prevzemajo nase, vendar je 
stanje takšno, kot je.             
 
Uroš Medar je povedal, da je bil na Odboru za družbene dejavnosti izpostavljen očitek, da so 
nefleksibilni in da vse delajo samo po pogodbi, ne prijavljajo pa se na razpise, na katerih bi lahko 
pridobili sredstva ne samo za projekte temveč tudi za izboljšanje kvalitete izvajanja storitev za 
občane. 
 
Helena Čampa je odgovorila, da dejavnosti izvajajo na podlagi koncesijske pogodbe, v kateri ni 
zapisano, da morajo pripravljati obogatitev programov.  
 
Mirka Javerška je v zvezi z izvajanjem storitve »prinašanje enega obroka ali nabava živil in priprava 
enega obroka« (B-gospodinjska pomoč) zanimalo, ali hrano tudi pripravijo ali prinesejo že skuhane 
obroke. 
 
Helena Čampa je pojasnila, da kosil ne razvažajo, ker v občini Medvode to izvaja Dom starejših 
občanov ter dodala, da pri posameznem uporabniku skuhajo kakšen lažji obrok in tudi prinesejo 
živila iz trgovine, če je to potrebno.   
     
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o izvajanju storitve pomoč družini na 
domu kot socialna oskrba na domu za leto 2018. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
b) Predlog sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v občini Medvode  
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč 
družini na domu v občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.  
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O tej točki je razpravljal tudi Odbor za družbene dejavnosti. Predsednik odbora Uroš Medar je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini 
na domu v občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 
 
V razpravi sta sodelovala Nada Prešeren in Uroš Medar.  
 
Nada Prešeren je povedala, da je dolgo delala tudi na področju oskrbe starostnikov in da so ji cene 
poznane, vendar pa tukaj zadeve niso jasne. Cena socialne oskrbe v domu stane cca. 35 EUR na 
dan, kar zajema bivanje, hrano, elektriko, … K tej ceni se prišteje še 15 EUR/dan, ki jih plača ZZZS 
za zdravstveni del oskrbe. Glede na ceno ure oskrbe na domu in na število opravljenih ur, je velika 
razlika med tem, koliko dobi plače zaposlena oskrbovalka (uvrščene so v nižje plačne razrede in 
mesečno dobijo minimalno plačo) in tem koliko stane ura oskrbe na domu. Menila je, da bomo po 
taki ceni ure oskrbe težko obdržali starejše doma. Nadalje je v zvezi z navedbo, da podjetje nima 
notranjih rezerv, povedala, da je gledala podatke na AJPES in ugotovila, da gre za tri podjetja 
(Comett domovi d.o.o., Comett inženiring d.o.o. in Comett oskrba d.o.o.) ter da naj bi podjetje 
Comett oskrba d.o.o. imelo v letu 2017 cca. 165.000 EUR dobička, zato se ji ne zdi pošteno, da je 
govora o tem, da nimajo rezerv. Dodala je, da jo moti, da je v domu za starostnike, ki je draga 
institucija, možno dobiti medicinsko oskrbo za 15 EUR za cel dan in za 35 EUR celotno oskrbo za 
cel dan, tukaj pa je taka cena za 1 uro in 15 minut. Povedala je, da v zakonitost izračuna ne 
dvomi, dvomi pa v to, ali je taka cena pravična in poštena. 
 
Helena Čampa je odgovorila, da je cena pripravljena po metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev. Matjaž Čampa je povedal, da bi bil zelo vesel, če bi držala navedba, da ima 
družba Comett oskrba d.o.o. dobiček, vendar temu ni tako, podatki o stanju pa so razvidni na 
AJPES. Dodal je, da so cene oskrbe v domu za starejše in cene oskrbe na domu neprimerljive. V 
strukturi cene stroški dela predstavljajo cca. 85 %, stroški materiala in storitev so cca. 200 EUR. 
Pripomnil je, da ima Občina Medvode glede stroškov dela nekakšen »hendikep«, ker je družba 
Comett ob začetku izvajanja koncesije prevzela vse oskrbovalke, ki pa so bile uvrščene v višje 
plačne razrede. Pojasnil je, da je cena za nedeljo zakonsko dovoljena, in sicer je za nedeljo 
dovoljeno 40 % (v Medvodah je 33 %) in na praznik je dovoljeno 50 % povečanje (v Medvodah je 
44 %). 
 
Uroš Medar je povedal, da naj bi bile negovalke na minimalni plači in je tako do bruta 1.700 EUR 
kar precejšnja razlika. Nadalje je povedal, da če se v letošnjem letu cena dviguje tudi zaradi 
odpravnine, pričakujemo, da se bo v prihodnje znižala, saj odpravnine ne bo, plačni razred novega 
zaposlenega pa bo nižji. Dodal je še, da Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da v kolikor bo 
sprejeto povečanje cene, da to povečanje v celoti prevzame proračun občine in naj ne bi šlo na 
račun starostnikov, saj je bilo v razpravi ugotovljeno, da gre za starostnike precej manj denarja kot 
npr. za otroke. 
 
Matjaž Čampa je odgovoril, da je cena v primerjavi z letom 2018 višja za 5,5 %, od tega je zaradi 
odpravnine višja za 1,5 %. Dodal je, da če se od leta 2019 do 2020 ne bo spremenil noben 
parameter (nobeni ostali stroški – npr. regres, plačni razredi,…), se bo cena lahko znižala za 1,5 
%. Nadalje je povedal, da dikcija bruto – bruto govori o osnovni bruto plači, ki je 1083 EUR in je 
sestavljena iz plačnih razredov vseh 8 oskrbovalk (od 22. do 27. plačnega razreda) in ne 
predstavlja npr. regresa. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja  
SKLEPA: 
 
1) Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na 

domu v Občini Medvode.  
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Darinka Verovšek je podala obrazložitev glasu. Povedala je, da je argumenti, ki so bili podani 
danes o tem, zakaj in kako je povišana predlagana cena, niso prepričali, zato predloga ne bo 
podprla. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasoval 1 član, PROTI je glasovalo 16 članov. 
Sklep ni bil sprejet.   
  
2) Občinski svet Občine Medvode določa, da se izvajalcu storitve pomoč družini na domu izplača 
924 evrov mesečno za namen izplačila razlike v plačah od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 zaradi 
povišanja plač na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 80/18) ter aneksov h kolektivnim pogodbam. Izplačilo se izvede v breme proračunske 
postavke 10.1.1.4 Pomoč na domu. 
                   
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep sta glasovala 2 člana, PROTI je glasovalo 16 članov. 
Sklep ni bil sprejet.   
  
 
K 7. točki dnevnega reda 
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podala Ines Iskra, vodja športnih programov v Javnem zavodu Sotočje 
Medvode. Povedala je, da Letni program športa za leto 2019 omogoča in določa pogoje za razvoj 
programov športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto 
dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in razdelitev obsega sredstev, ki se zagotovi v 
proračunu lokalne skupnosti. Nadalje je povedala, da so se na podlagi pregleda poročil preteklih let 
odločili, da se sofinancirajo naslednji programi: interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, 
športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez, športna rekreacija, kakovostni šport, razvojne in strokovne naloge v 
športu (izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje kadrov v športu, športne prireditve in 
delovanje društev, zvez športnih društev in zavodov, povezanih s športom). Dodala je, da je 
pomemben 4. člen, ki določa izjeme oziroma omejitve sofinanciranja. Predvidene so finančne 
posledice za proračun v višini 119.500,00 EUR, procentualno pa so sredstva razdeljena enako kot v 
letu 2018. Nadalje je povedala, da se članstvo v zadnjih treh leti povečuje ter da je Športna zveza 
izdala soglasje k Letnemu programu športa.             
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Predsednik odbora Uroš Medar je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Letnega programa športa v občini Medvode za 
leto 2019 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.  
 
V razpravi sta sodelovala Miran Šušteršič in Darinka Verovšek. 
 
Miran Šušteršič je povedal, da je v poročilu navedeno leto 2015, ko so se sredstva precej znižala 
zaradi varčevanja. Zanimalo ga je, koliko časa bomo še varčevali na športu, otrocih in mladini, saj 
je po njegovem mnenju to zadnja postavka, na kateri bi se varčevalo. Pripomnil je, da je pohvalno, 
da se je število vadečih povečalo. Nadalje je povedal še, da imamo voljo in bomo sredstva na  
postavki dvignili, morda prihodnje leto. 
 
Ines Iskra je odgovorila, da težko odgovori, ali bomo postavko dvignili, saj oni skrbijo za razdelitev 
sredstev, ki jih prejmejo. Dodala je, da športa ne gleda vedno samo skozi denar ter da ogromno 
delajo tudi na promociji športa (npr. Mini olimpijada). Povedala je, da je nacionalno povprečje 
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glede sredstev za šport na prebivalca 75 EUR/prebivalca, v Medvodah je to povprečje 66 
EUR/prebivalca. Nadalje je povedala, da smo glede na vlaganja v infrastrukturo tudi visoko v 
povprečju tako glede kvadrature odprtih kot tudi notranjih športnih površin ter da šport v 
Medvodah ima potencial in se mu ne godi tako slabo. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da že nekaj let opozarja na anomalijo v LPŠ, in sicer v LPŠ niso 
navedena sredstva, ki se namenjajo za infrastrukturo, zato predlagala, da se v LPŠ za leto 2020 
vključijo tudi sredstva, ki se namenjajo za infrastrukturo, za šole te sredstva, ki so namenjena za 
delovanje javnega zavoda. Pripomnila je, da v LPŠ za leto 2019 ni omenjeno športno igrišče pri OŠ 
Medvode, ni omenjena kolesarska pot na Bonovec ter fit steza Bonovček. Dodala je, da se strinja, 
da je denarja za šport premalo. Apelirala je na Športno zvezo, da naj pregleda delovno gradivo 
strategije in poda pripombe oziroma mnenje, da bo potem občinski svet dokument lahko 
obravnaval. Predlagala je, da se v LPŠ za leto 2020 vključi vse, kar je prej navedla in bo tudi tabela 
6.4 drugačna. Dodala je, da je logično, da je sredstev na enega manj, če je več športnikov. 
Nadalje je pripomnila, da je nujna sprememba pravil o sofinanciranju, ker je trenutno veljavni 
pravilnik že zastarel. Nadzor, ki ga izvaja občinska uprava in javni zavod naj se preusmeri iz 
birokracije na teren in naj se nagradi tiste, ki dobro delajo. Dodala je, da naj se spremenijo 
prednostne panoge in naj se ne ozira toliko na kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije. 
Predlagala je še, da bi se za večje dogodke, ki so organizirali, pripravilo finančno poročilo, s 
katerim bi se seznanil občinski svet. 
 
Ines Iskra je odgovorila, da je finančno poročilo prireditev, ki so v organizaciji javnega zavoda, 
vedno podano. Društva podajajo poročila v skladu s pogodbo in v zaključnem poročilu, ki se 
pregleda na občini. Nadalje je povedala, da so prednostni športi pri nas badminton, tenis in 
košarka ter da si ne določimo sami, kateri so ti športi ter da morajo izpolnjevati veliko pogojev.  
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Letnega programa športa v občini Medvode za 
leto 2019. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Katarina Snoj. Povedala je, da je Občinski svet je na 3. seji, dne 6. 
3. 2019 sprejel osnutek Poslovnika Občinskega sveta s podanimi pripombami, ki so bile upoštevane 
pri pripravi predloga Poslovnika. Predstavljene so spremembe in dopolnitve po posameznih členih, 
ki so bile dodane od faze obravnave osnutka Poslovnika, in sicer tretjem odstavku 9. člena, ki 
določa besedilo slovesne prisege novoizvoljenega župana, je bila upoštevana pripomba, da naj se 
besedilo »z vsemi močmi« nadomesti z drugimi besedami, besedilo slovesne prisege spremenjeno, 
tako da prej navedeno besedilo ni več uporabljeno. V prizadevanju po čim večji digitalizaciji 
poslovanja ter zmanjševanju materialnih stroškov in skrbi za okolje, predlagamo, da se sklic seje 
članom občinskega sveta ter vabila članom odborov in komisij primarno pošljejo po elektronski 
pošti. Prejemnik, ki bi posamično ali vse gradivo želel prejeti tudi v fizični obliki, bi ga v taki obliki 
prejel naknadno na podlagi pisne izjave. Kot pisna izjava šteje tudi elektronsko sporočilo občinski 
upravi. Dodan je nov tretji odstavek, ki določa, da lahko predstavniki medijev lahko snemajo seje 
sveta v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje medijev. Nadalje 63. člen ureja zvočno in 
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slikovno snemanje sej sveta v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o 
varstvu podatkov ter priporočili Informacijskega pooblaščenca. V prvem odstavku je med nameni, 
za katere se snemajo seje sveta dodan še namen neposrednega prenosa sej, v kolikor bo v 
prihodnosti tak prenos mogoč. Dodano je novo besedilo tretjega odstavka, ki določa čas objave 
posnetka seje na spletni strani občine. V četrtem odstavku je dodano besedilo »ali strežniku 
pogodbenega izvajalca arhivske hrambe«. S predlaganim besedilo bo zagotovljena pravna podlaga 
za hrambo arhiva avdio-video posnetkov pri pogodbenem izvajalci arhivske hrambe, v kolikor na 
strežniku občine ne bo zagotovljena zadostna kapaciteta za hrambo posnetkov. V primeru hrambe 
pri pogodbenem izvajalcu bo z izvajalcem sklenjena tudi pogodba o varovanju osebnih podatkov, v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter GDPR. Ker smo besedilo člena s pooblaščeno 
osebo za varstvo osebnih podatkov uspeli uskladiti šele naknadno, župan predlaga amandma k 3. 
členu 63. člena Poslovnika: Tretji odstavek 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode 
se spremeni tako, da se glasi: »Posnetki sej so na spletni strani občine objavljeni za posamezno 
mandatno obdobje in se s spletne strani odstranijo v roku 30 dni od potrditve večine mandatov 
naslednjega občinskega sveta in župana.«   
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejeme.  
 
Alojzij Teršan je opozoril na napako v tretjem odstavku 9. člena. Župan Nejc Smole je povedal, da 
bomo to upoštevali kot redakcijski popravek.   
  
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
AMANDMA: 
 
Tretji odstavek 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode se spremeni tako, da se 
glasi: »Posnetki sej so na spletni strani občine objavljeni za posamezno mandatno obdobje in se s 
spletne strani odstranijo v roku 30 dni od potrditve večine mandatov naslednjega občinskega sveta 
in župana.«   
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode s 
sprejetim amandmajem. 

 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
              
 
K 9. točki dnevnega reda 
PREDLOG ODLOKA O PREDKUPNI PRAVICI OBČINE MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Rifel. Povedala je, da je Občinski svet Občine Medvode je na 
3. seji 6.3.2019 sprejel osnutek Odloka predkupni pravici Občine Medvode. Na osnutek odloka na 
seji delovnega telesa in seji občinskega sveta vsebinskih pripomb ni bilo; predlagana sta bila dva 
redakcijska popravka v novem 8. členu točke III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA. 
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To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Odloka o predkupni pravici Občine 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o predkupni pravici Občine Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
OSNUTEK ODLOKA O UREDITVI JAVNE TRŽNICE V OBČINI MEDVODE  
 
Uvodno obrazložitev je podala Katarina Blažič. Povedala je, da je pred pričetkom prodaje na novi 
tržnici potrebno sprejeti Odlok o ureditvi javne tržnice, ki bo osnova za določitev ureditve, 
vzdrževanja in upravljanja javne tržnice kot izbirne gospodarske javne službe. Podrobnejšo 
ureditev glede obratovalnega časa tržnice, tržnih površin in prodajnih mest, itd. bo določal tržni 
red in cenik, ki ju bo na predlog upravljavca tržnice sprejel župan. Glede na vprašanja, ki so bila 
zastavljena na sejah delovnih teles, je pojasnila, da bo na tržnici na voljo 32 prodajnih mest. Do 
sedaj je ob sobotah na tržnici prodajalo 17 do 22 prodajalcev, zato meni, da ni potrebno delati 
omejitev glede tega, kdo lahko prodaja na tržnici. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za komunalne dejavnosti. Predsednik odbora Stanislav Ulanec je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel osnutek Odloka o ureditvi javne tržnice v Občini 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme s podanimi pripombami.  
 
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in prejela osnutek Odloka o ureditvi javne tržnice v Občini 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme s podanimi pripombami. 
Pripombe so bile dana predvsem na uporabo določenih terminov v odloku ter na dostopnost 
prodajalcev v času obratovalnega časa ob sobotah. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da je bilo navedeno, da bo tržni red in cenik sprejel župan na 
predlog upravljavca tržnice, to je Režijski obrat. Pripomnil je, da tržnico verjetno ne bomo delali 
velikega dobička ter da je tržnica namenjena predvsem oživitvi mestnega jedra kot mesto za 
druženje in srečevanje ljudi. Prav tako ne moremo sprejeti predpisa, ki bi določal, da imajo lokalni 
prodajalci prednost pred ostalimi, ker bi to pomenilo diskriminacijo, si pa bomo prizadevali, da bo 
tržnica primarno namenjena prodaji hrane ter pridelkov. 
 
Ladislav Vidmar je v zvezi z 12. in 13. členom, ki govori, da bo nadzor izvajal inšpekcijski organ 
Občine Medvode, pripomnil, da bi bilo smiselno uporabiti bolj univerzalen izraz, saj ni nujno, da bo 
občina vedno imela svoj inšpekcijski organ. Dodal je, da je vesel, da bo tržnica zaživela ter ji je 
zaželel dobro popotnico. 
 
Stanislav Ulanec je povedal, da se pridružuje mnenju Ladislava Vidmarja glede tega, da ga veseli, 
da bo tržnica zaživela. Omenil je, da bo na tržnici deloval tudi lokal. 
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Župan Nejc Smole je pojasnil, da bo to manjši lokal, ki bo deloval sezonsko. Postopki glede izbora 
najemnika bodo razpisani. 
 
Cvetka Židan Valjavec je izrazila pomislek glede tretjega odstavka 6. člena, ki določa, da se 
prodajalec s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da se bo ravnal po tržnem redu in ceniku storitev 
tržnice. Pravna praksa o ustni pogodbi sicer govori, vendar je takšna pogodba lahko hitro nična. 
Prvi odstavek 10. člena določa, da je prodaja na tržnici možna izključno na podlagi pogodbe med 
prodajalcem in upravljavcem. Predlagala je, da bi se določilo, da mora biti pogodba pisna ter da bi 
se, kakor je bilo pojasnjeno na seji Statutarno pravne komisije, da bi se ustna pogodba uporabljala 
takrat, kadar ne bi bilo zadostnega števila zainteresiranih prodajalcev, v takem primeru prodajalcu 
dalo v podpis vzorec tipske najemne pogodbe za prodajo na tržnici. 
 
Ivan Špenko je povedal, da bo podprl osnutek odloka. Dodal je, da ga veseli, da se gradi ta objekt 
ter da bo ta prostor pridobitev za Medvode. Prostor bo namenjen tudi za druženje in srečevanje 
krajanov in ne samo za tržno dejavnost. 
 
Darinko Verovšek je zanimalo, kaj pomenijo zaprte stojnice, ki so določene v 5. členu. Župan Nejc 
Smole je odgovoril, da gre za stojnice, ki smo jih dobili v okviru projekta LAS. Stojnice bodo 
namenjene prodajalcem, ki prodajajo blago, ki ni tako hitro pokvarljivo in se bodo zapirale kot 
omara. Planiranih je šest takih stojnic. Dodal je, da si želimo, da bi jih nekaj postavili tudi drugje, 
npr. na turistično najbolj obljudenih krajih. Darinka Verovšek je nadalje povedala, da jo veseli, da 
se ureja to področje. Zanimalo jo je, kakšne bodo dopolnilne prodajne mize. Župan Nejc Smole je 
odgovoril, da trenutno niso predvidene tipske prodajne mize, da pa si puščamo odprte možnosti. 
Dodal je, da si z določitvijo upravljavca in ureditvijo osnovnega reda želimo narediti prožen okvir, 
na podlagi katerega bodo potekale dejavnosti na tem prostoru. 
 
Darinko Verovšek je nadalje v zvezi s točko 8., vzdrževanje reda in čistoče zanimalo, ali se bo 
občane in prodajalce spodbujalo, da ravnajo bolj ekološko (npr. uporaba ekološko razgradljivih 
vrečk, ločevanje odpadkov) ter kje bodo posode za odpadke. Katarina Blažič je odgovorila, da bo 
urejen prostor za ločeno zbiranje odpadkov. Na pomislek Ladislava Vidmarja glede poimenovanja 
inšpekcijskega organa Občine Medvode je pojasnila, da je pojasnila, da je tako poimenovanje 
ustrezno, ker bi tudi v primeru, če bi te naloge začel izvajati npr. medobčinski inšpektorat, to še 
vedno bil inšpekcijski organ Občine Medvode. 
 
Cvetko Židan Valjavec je zanimalo, ali bo glede na določbo 15. člena (prenehanje veljavnosti 
Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Medvode)  nosilec dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še lahko postavil stojnico in prodajal blago pred domom krajanov. Župan 
Nejc Smole je odgovoril, da se tovrstna prodaja lahko izvaja na podlagi Odloka o posebni in 
podrejeni rabi.  
 
Stanislava Ulanca je zanimalo, ali bo Režijski obrat zmogel izvajati še to dejavnost z zaposlenimi, ki 
so trenutno zaposleni. Župan Nejc Smole je odgovoril, da ne, ker sta dva novo zaposlena že odšla, 
ker za to plačilo nista bila pripravljena delati. Dodal je, da ima Režijski obrat ima veliko ter da 
bomo skušali s prodajalci doseči, da bodo že uporabniki tržnice sami čim več pospravljali.               
 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o ureditvi javne tržnice v Občini Medvode 
s podanimi pripombami. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
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ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki dnevnega reda         
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Ladislav Vidmar: 
Povedal je, da je bil v lanskem letu sprejet Odlok o oglaševanju, ki ureja tudi odstranjevanje 
nepravilno postavljenih oglasnih mest. Zanimalo ga je, kako daleč so postopki s tem v zvezi. 
 
Ines Iskra: 
Povedala je, da se je na Javni zavod Sotočje obrnilo Športno društvo Latino BIT, ki beleži velik 
porast članstva (imajo več kot 200 plesalcev, od tega 40 tekmovalcev) in se soočajo s prostorsko 
stisko. Prosijo za pomoč pri iskanju prostora v površini cca. 120 m². Podala je pobudo, da 
športnemu društvu priskočimo na pomoč pri iskanju prostora, da ohranimo te plesalce v občini 
Medvode.    
 
Stanislav Ulanec: 
1. Pohvalil je Javni zavod Sotočje in Režijski obrat za izvedeno čistilno akcijo. Pripomnil je, da je v 

KS Senica Jeprška jama, v zvezi s katero apelira, da se jo počisti. Dodal je, da so iz določenih 
krajevnih skupnosti vozili material v to jamo, ko so čistili svoje krajevne skupnosti. 

2. Povedal je, da imamo v občini Medvode dva šotora (pred oziroma v okolici TVD Partizan). 
Zanima ga, ali sta v občinski ali v privatni lasti ter ali ima občina od njiju tudi kakšno korist.   

3. V zvezi s kontejnerjem pri Jeprški jami ga je zanimalo, kam odlaga smeti, odpadno vodo, itd. 
ter kdo plačuje stroške zanj. 

4. V zvezi z vrtički na Svetju, kjer so se postavile vrtne lope, ga je zanimalo, kdo bo skrbel za red 
okoli vrtičkov (na vrtičkih se nahajajo sodi, marele,… Zanimalo ga je, ali se bo to odstranilo, ali 
bo stalo tako, kot je.). 

 
Dragan Djukić: 
1. Opozoril je na dve pokvarjeni igrali (tunel in vrtiljak) na igrišču pred knjižnico. 
2. Pripomnil je, da ni zadovoljen z nobenim odgovorom, ki jih je dobil na vprašanja, postavljena 

na prejšnji seji: 
- v zvezi z ekološkim otokom na Klanski ulici je povedal, da je na prejšnji seji podal opažanja 

in predloge ljudi ter da pričakuje boljše odgovore. Menil je, da če nekdo onesnažuje 
ekološke otoke, ga je treba najti in ga sankcionirati, saj imamo inšpekcijsko službo, ne pa 
ukinjati ekoloških otokov. 

- pripomnil je, da je odgovor glede Lekarne Ljubljana pavšalen in nekonsistenten. Glede na 
dokumente, s katerimi razpolaga in jih bo predložil, je prepričan, da je Občina Medvode 
upravičena do stavbe, v kateri je Lekarna Ljubljana in do zemljišč. To izhaja tudi iz 
odgovora, ki ga je podala MOL, v katerem se sklicuje na Dogovor o delitvi premoženja). 
Predlagal je, da se dokumenti ponovno pregledajo in naj občinska uprava poda ponoven 
odgovor ter pove, kaj je naredila, da bi se izpeljal postopek za vknjižbo lastninske pravice 
na teh parcelah. Pripomnil je še, da v kolikor občinska uprava razpolaga z dokumentom, ki 
dokazuje, da nima prav, naj mu ga predloži. 

Župan Nejc Smole je na seji odgovoril, da imamo v tem primeru dve težavi, in sicer občinska 
uprava že tretjič trdi enako in če nima prav, bo potrebno ukrepati. V kolikor pa je tisto, kar trdi 
občinska uprava prav, bo moral prenehati Dragan Djukić. Predlagal je, da naj občinski svet formira 
komisijo in naj preuči, ali je občina upravičena do teh nepremičnin. Dodal je, da bomo podali pisni 
odgovor, v katerem bodo predlagani nadaljnji postopki reševanja.    
Dragan Djukić je dodal, da dodatnega odgovora ni predlagal in zahteval zato, da bi bilo kdo iz 
občinske uprave sankcioniran, temveč zahteva, da se občinska uprava poglobi v zadevo in da 
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pridemo do tega, kar je predlagal, to je vknjižba lastninske pravice. Predlagal je, da bi člani 
občinskega sveta zadevo obravnavali na eni od prihodnjih sej. 
 
Ivan Špenko: 
Povedal je, da je že na 2. seji občinskega sveta podal pobudo za ureditev občinske ceste na parc. 
št. 694/1 k.o. Hraše. Prejel je odgovor občinskega inšpektorja, da v kolikor je cesta odmerjena in 
so ustrezno postavljeni mejniki, se lahko prične z investicijo. Nadalje je povedal, da si je inšpektor 
situacijo ogledal ter da so mejniki vidni. Cipresa je na sredi ceste in občani s kmetijsko 
mehanizacijo ne morejo do svojih parcel. Prosil je, da se pristopi k reševanju zadeve, saj zaenkrat 
ni bilo storjeno še nič (da se nasuje pesek in da se morebiti obreže cipresa). 
 
Miran Šušteršič: 
1. V zvezi s pobudo Darinke Verovšek, da bi se Bizantova uredila kot enosmerna cesta in bi se 

zarisala parkirišča, je povedal, da meni, da je parkirišč, kot jih je sedaj, dovolj in se mu ne zdi 
smiselno, da bi se urejala še dodatna parkirišča. V zvezi s kolesarskimi potmi je pripomnil, da je 
dobro, da ko se projektirajo ceste, že misliti na to. Dodal je še, da je klanec pod šolo v Preski 
sploh pozimi nevaren ter da tam veliko otrok hodi peš v šolo po tem klancu. 

2. V zvezi s pobudo za barvanje talnih označb je opozoril na prehod za pešce na koncu 
Rakovnika, ki se nahaja takoj za ovinkom. Predlagal je, da bi se prehod prestavil višje, bližje 
avtobusnemu postajališču. 

3. Opozoril je na drog javne razsvetljave, kjer so notri sponke in je odprt (od Slovina proti 
mostu). To bi bilo treba zapreti, ker je smrtno nevarno. 

 
Stanislav Marn: 
Povedal je, da so ga stanovalci Bogatajeve in Bernikove ulice v Preski, ki sta zaprti, opozorili na 
problem dostopa do zemljišča, kjer se nahaja trim steza. Pred leti je bil namreč dostop do 
zemljišča, kjer se nahaja trim steza, neoviran, sedaj pa so na zadnjih (končnih) parcelah lastniki 
postavili razne ovire. Prosijo, da se pogleda, ali obstaja možnost, da se prehod za sprehajalce in 
rekreativce iz teh dveh ulic ponovno odpre. 
 
                     
 
Občinski svet je s sejo končal ob 21.35. 
 
 
 
Zapisala        Predsedujoči 
Katarina Snoj        župan Nejc Smole  
 


