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OBČINSKI SVET          PREDLOG 

 

Številka: 032-8/2019-2 

Datum: 23. 5. 2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

5. seje Občinskega sveta občine Medvode, ki je bila v sredo, 22. 5. 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, 
Danica Tršan, Ulanec Stanislav, Verovšek Darinka, Židan Valjavec Cvetka 
 
Ostali prisotni: župan Nejc Smole, direktorica Silvana Markič, Sonja Rifel, Sanja Malej, Katarina 
Blažič, Martina Kutnar, Katja Gomboši Telban, Matej Osolnik, Gregor Rozman, Franci Jeraj in 
Katarina Snoj iz občinske uprave, Feliks Strehar – komandir Policijske postaje Medvode, Barbara 
Semen in Klemen Pirc iz podjetja Gorenjska gradbena družba d.d., Romana Epih – ravnateljica 
Vrtca Medvode, povabljeni novinarji  
 
Opravičeno odsoten: Vidmar Ladislav 
 
Začetek seje je bil ob 16.35 uri. 
 
Predsedujoči je povedal, da se seja snema v skladu s 63. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Medvode. 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predsedujoči je predlagal, da se glede na to, da razlagalec za 4. točko dnevnega reda še ni 
prisoten, da se 4. in 5. točka zamenjata. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. seje občinskega sveta 
3. Poročilo o realizaciji sklepov 4. seje občinskega sveta 
4. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest za 

leto 2018 
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5. Poročilo o varnostnih razmerah na območju Občine Medvode za leto 2018 
6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi proračuna Občine Medvode za leto 2019 
7. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2018 
8. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v občini Medvode 
9. Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah  
10. Predlog Odloka o ureditvi javne tržnice v Občini Medvode 
11. Osnutki Odlokov o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena: 

a) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Florijana na Tehovcu za kulturni spomenik lokalnega 
pomena 

b) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Petelincu za kulturni spomenik lokalnega 
pomena 

c) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba v Brezovici pri Medvodah za kulturni spomenik 
lokalnega pomena 

d) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Preski za kulturni spomenik lokalnega 
pomena 

e) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine na Topolu pri Medvodah za kulturni spomenik 
lokalnega pomena 

f) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Marjete v Žlebeh za kulturni spomenik lokalnega pomena 
g) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela v Dolu pri Medvodah za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 
h) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mohorja in Fortunata na Osolniku za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 
i) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Jeprci za kulturni spomenik lokalnega pomena 
j) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Ladji za kulturni spomenik lokalnega pomena 
k) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Sori za kulturni spomenik lokalnega pomena 
l) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Trojice na Golem Brdu za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 
m) Odlok o razglasitvi gradu Goričane, Parka gradu Goričane in Grajske kašče v Goričanah 

za kulturni spomenik lokalnega pomena 
12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini 

Medvode 
13. Predlog Sklepa o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz poslovnih knjig Občine Medvode na 

dan 1. 1. 2019  
14. Predlog delne povrnitve stroškov organizacije volilne kampanje za redne lokalne volitve dne 

18. novembra 2018 
15. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin 

v Občini Medvode  
16. 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 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Darinka Verovšek je v zvezi z zapisnikom 3. seje občinskega sveta povedala, da je bila pri točki 
pobude in vprašanja napaka, in sicer je dala pobudo za ureditev enosmernega prometa po 
Kalanovi ulici in ne Bizantovi, vendar je napaka sedaj že popravljena.  
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Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP:   
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 4. seje občinskega sveta. 
 
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 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Stanislav Ulanec je podal proceduralno pripombo, in sicer je želel podati pripombe na odgovore na 
vprašanja, ki so bila podana na prejšnji seji. Predsedujoči ga je opozoril, da lahko pripombe na 
odgovore poda pri zadnji točki »Pobude in vprašanja članov občinskega sveta«. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov 4. seje občinskega 
sveta 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
POROČILO O POSLOVANJU IN IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST ZA LETO 2018 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da je bilo na željo Odbora za komunalne dejavnosti poročilo 
dopolnjeno s poročilom o stroških za leto 2018, s pogodbeno vrednostjo in s proračunskimi 
postavkami. 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Barbara Semen in Klemen Pirc iz podjetja Gorenjska gradbena 
družba d.d. Klemen Pirc je povedal, da je bilo največ stroškov na sanaciji makadamov, na sanaciji 
asfaltov, nekaj makadamov je bilo na novo asfaltiranih. Prevzeli so tudi nekaj manjših del, in sicer 
sekanje in košnjo, za cca. 83.000 EUR pa je bilo raznih manjših del. 
 
Župana Nejca Smoleta je zanimalo, kaj opažajo, sedaj ko zaključujejo dvoletno koncesijo, je 
največja problematika na cestah v občini Medvode.  
 
Klemen Pirc je odgovoril, da so najbolj problematične makadamske ceste, še posebej na območju 
Topola, kjer dež izpira ceste. Problematične so tudi asfaltirane lokalne ceste, ki so v slabem stanju 
(npr. cesta od Tacna proti Golf igrišču). Slaba je tudi cesta od Papirnice Goričane proti Jeprci, kjer 
je veliko tovornega prometa. 
 
V razpravi so sodelovali Stanislav Ulanec, Mirko Javeršek, Darinka Verovšek, Ivan Špenko, 
Stanislav Marn, Dragan Djukić in Dominik Bradeško.  
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Stanislava Ulanca je zanimalo, ali so se poškodbe, ki so nastale zaradi izvajanja zimske službe (npr. 
rondo na Senici je bil zelo poškodovan), upoštevale pri kakšnem računu. Dodal je še, da Jeprška 
cesta ob gramozni jami ni sanirana. Zanimalo ga je, kako je s prehodom med koncesionarjema ter 
kakšne poškodbe so nujne za sanacijo. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da je do samega prevzema koncesije koncesionar GGD. Teče 
prehodni rok v katerem bo izvedena primopredaja.  V zvezi z izvajanjem koncesije v zadnjih dveh 
letih je dodal še, da smo imeli ugodno ceno asfalta, zato se je občina odločala, da smo asfaltirali 
več cest, iz tega razloga je poraba na asfaltih večja. Trend bo, da bomo še asfaltirali, saj je največ 
stroškov nastaja na račun vzdrževanja makadama. 
 
Franci Jeraj je v zvezi s krožiščem na Senici povedal, da, kar je bilo javljenih poškodb, smo jih 
skušali rešiti. 
 
Mirko Javeršek je povedal, da smo od 458.000 EUR, kolikor so znašali stroški vseh del, smo 
147.000 EUR porabili za sanacijo makadamov, kar je ogromen del. Vzdrževanje makadamov ne 
pomeni samo nasipanje, temveč tudi grediranje in utrjevanje s težkimi valjarji, zato so stroški tako 
visoki. Predlagal je, da kar smo v zadnjih dveh letih asfaltirali, da bi se s tem nadaljevalo, da 
zmanjšamo stroške. Predlagal je, da bi v prihodnje asfaltirali najbolj problematične odseke cest. 
 
Stanislav Ulanec je podal repliko, in sicer je povedal, da ni bilo nič sanirano ter dodal, da ga 
zanima, ali je to kaj vplivalo na ceno. Franci Jeraj je odgovoril, da v ceni ta primer ni bil 
upoštevano; cena zato ni bila znižana. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da se izvaja spomladansko čiščenje cestnih in odtočnih jaškov ter 
da so od prebivalcev ob lokalni cesti Žlebe 13 A – Žlebe 4 v zadnjih dveh letih prejeli vsaj deset 
klicev, da so jaški sicer bili očiščeni, odtoki pa ne. Zanimalo jo je, čigav bo ta strošek čiščenja, 
glede na to, da odtoki niso bili očiščeni in stari koncesionar sedaj odhaja. Nadalje je povedala, da 
je lokalna cesta LC 251111 Seničica – Žlebe  - Seničica v prvem prednostnem razredu. Udarne 
jame v zadnjem mesecu so take, da se ne ve, kdo bo to uredil. 
 
Klemen Pirc je odgovoril, da so čistili jaške ob lokalnih cestah, zamašene cevi so izpirali (kateri 
odseki se perejo, je bilo dogovorjeno za občino). V zvezi s cesto čez Žlebe je povedal, da je bil 
podan predlog, da se občina loti večje sanacije, ker samo s krpanjem lukenj, se ne bi naredilo nič. 
Darinka Verovšek je povedala, da ima občina v pripravi projekt za drug odsek te ceste. Zanimalo jo 
je, kaj bo do takrat, ko se bo to saniralo. Klemen Pirc je odgovoril, da za trajnejšo rešitev v poštev 
pride popolna rekonstrukcija. 
 
Ivan Špenko je povedal, da je v Hrašah nekaj makadamskih cest, ki so slabo vzdrževane. Dodal je, 
da se nadzorna služba GGD veliko vozi okoli, vendar bi raje videl, da bi prišli s kombijem in tudi 
nasuli. 
 
Stanislav Marn je opozoril na zadnji in predzadnji odstavek poročila, kjer je navedeno, da pritožb 
na izvajanje pluženja in posipanja v letu 2018 ni bilo ter da ni bilo prijavljenih škodnih primerov 
oziroma poročilo ni zaznalo teh poškodb, hkrati pa poslušamo o poškodbah. Dodal je, da se tukaj 
postavlja vprašanje izvajanja nadzora nad izvajanjem koncesionarja, kar je stvar občine. Nadzor 
nad izvajanjem zimske službe je treba okrepiti in zagotoviti, da do teh razhajanj v prihodnje ne bo 
prihajalo.  
 
Franci Jeraj je odgovoril, da nadzora pri izvajanju gradbenih del ni nikoli dovolj. V zvezi z 
nadzorom izvajanja zimske službe je povedal, da je takrat, kadar se izvaja zimska služba, tega 
veliko v zelo kratkem času, zato je težje. 
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Dragan Djukić je povedal, da se po koncu sezone zimske službe pometajo ceste. Zanimalo ga je, 
ali so bil letos pometene ter kdo je to izvedel. Pripomnil je, da gre pesek v meteorno kanalizacijo in 
čez nekaj let bo pesek do konca zamašil te kanale. Dodal je, da se strinja s predlogom, da se 
asfaltirajo vse makadamske ceste. V zvezi s cesto od Rakovnika do Sore je povedal, da ne vidi 
nobene postavke, ki bi urejala to cesto od začetka do konca. Predlagal je, da bi se o tem 
razmišljalo pri sprejetju rebalansa. 
 
Franci Jeraj je odgovoril, da so bile ceste pometene, prav tako tudi pločniki ter da pripomb, da je 
bilo slabo izvedeno, ni bilo. Dodal je, da bi bilo dobro, da bi se jaški čistili trikrat letno. Nadalje je 
povedal, da upa, da bo nov koncesionar izvedel naročena dela. V zvezi s cesto od Rakovnika do 
Sore je Katja Gomboši Telban odgovorila, da je v proračunu za leto 2019 postavka 4.3.2.1.052 
Sanacija LC Medvode – Goričane – Rakovnik – Sora – jaški in zagotavljamo 55.000 EUR. Ista 
postavka je tudi v proračunu za leto 2020. Investicija se bo izvedla, čakamo na zaključek gradnje v 
sklopu kohezije, da ne bomo zapirali vseh cest oziroma, da ne bomo poškodovali novih cest s 
tovornimi vozili. Z Elektrom Gorenjska smo v dogovoru, da bo položil vode v cesto , tako bo del 
stroškov nosil tudi Elektro Gorenjska. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da bi želel občinski svet opozoriti na to, da ko sprejemajo proračun, 
zahtevajo, da je občina hipersocialna, vendar je samo en žakelj. Sam že štiri leta opozarja na to, 
da je občina komunalno podhranjena. Dodal je, da so vse naštete investicije nujne ter da povečan 
obseg naročil, pomeni tudi povečan obseg stroškov. V zvezi z izvajanjem zimske službe je dodal 
še, da se sedaj izvaja tudi GPS nadzor nad izvajalcem. 
 
Mirko Javeršek je podal repliko, in sicer je povedal, da drži to, kar je povedala Katja Gomboši 
Telban, da se bo cesta Rakovnik – Sora rekonstruirala. Nekatere »flike« so bile narejene zato, da 
se je dalo plužiti. 
 
Dragana Djukića je zanimalo, ali bo ta cesta narejena letos ali prihodnje leto ali v proračunu, ki ga 
še ni. Ponovno je zastavil vprašanje, ali so se ceste res pometale. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da smo se ob koncu zimske službe ubadali z idejo, da bi Režijski 
obrat kupil pometač, vendar smo ugotovili, da se ne izplača. Dodal je, da bi bila v prihodnjih letih 
pometanje cest ena prvih stvari, ki bi jih izločili iz koncesije. Pometanja ni izvajal GGD, ker smo to 
izvzeli iz koncesije in smo na trgu iskali ugodnejšega izvajalca. 
 
Darinka Verovšek je podala repliko, in sicer jo je zanimalo, ali je občinska uprava oziroma nadzor 
vzel na znanje njeno vprašanje glede udarnih jam. Franci Jeraj je odgovorilo, da bomo zadevo 
pregledali in novemu koncesionarju naročili, da jo sanira. 
 
Dominik Bradeško je v zvezi s pometanjem pripomnil, da so bili pločniki slabo očiščeni. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da bomo o izvajalca zahtevali natančnejše poročilo glede 
pometanja. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za komunalne dejavnosti. Predsednik odbora Stanislav Ulanec 
je povedal, da se je odbor seznanil z vsebino Končnega (letnega) poročila letnega vzdrževanja cest 
za leto 2018 in predlaga, da koncesionar do seje občinskega sveta pripravi še dopolnitve (navedba 
pogodbenega zneska, navedba proračunskih postavk). Dodal je, da ga veseli, da smo dobili 
izkušnjo novega koncesionarja ter da bi bilo dobro okrepiti nadzor nad izvedenimi deli. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
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Občinski svet Občine Medvode se je seznanil z vsebino končnega (letnega) poročila letnega 
vzdrževanja cest za leto 2018. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
  
    
K 5. točki dnevnega reda 
POROČILO O VARNOSTNIH RAZMERAH NA OBMOČJU OBČINE MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podal Feliks Strehar, komandir Policijske postaje Medvode. Povedal je, da 
so policisti Policijske postaje Medvode v letu 2018 obravnavali 366 kaznivih dejanj. Preiskanih je 
bilo 37,2%. Policisti so z lastno dejavnostjo odkrili 25 dejanj. S področja splošne kriminalitete so 
obravnavali 321 kaznivih dejanj, s področja gospodarske kriminalitete 45. Skupna premoženjska 
škoda znaša 603.000 EUR. Ovadili so 99 fizičnih oseb in 4 pravne osebe. V nadaljevanju je 
predstavil statistiko kaznivih dejanj po posameznih področjih kaznivih dejanj. Dodal je, da se je 
prometna varnost izboljšala ter da je cilj, da se zmanjša uporaba mobilnih telefonov in poveča 
uporaba varnostnega pasu med vožnjo. Povedal je, da si še naprej želijo sodelovanja z občani ter 
da si v sodelovanju z občinskim inšpektorjem želijo izboljšati stanje v mirujočem prometu. 
   
V razpravi so sodelovali Ivan Špenko, Uroš Medar, Stanislav Ulanec, Cvetka Židan Valjavec, Ines 
Iskra, Dragan Djukić, Darinka Verovšek, Marjeta Jamnik in Ivo Rep. 
 
Ivan Špenko je predlagal, da bi na cestah pred naselji večkrat merili hitrost ali postavili merilnike 
hitrosti. Dodal je, da upokojenci sodelujejo pri spremljanju otrok pri prečkanju ceste predvsem ob 
začetku šolskega leta ter da tudi pomagajo pri izvedbi kolesarskih izpitov. Predlagal je še, da bi se 
zarisal še kakšen dodaten prehod za pešce.  
 
Feliks Strehar je odgovoril, da ko izvajajo meritve hitrosti v Hrašah in v Zapogah, ugotavljajo, da je 
problem hitrost. Na ravnini med naseljem vozniki radi peljejo hitro in potem tako nadaljujejo tudi 
skozi naselje. Dodal je, da bodo meritve še izvajali ter da lahko občani javijo, da želijo, da se na 
določenem območju izvajajo meritev. Nadalje je povedal, da ga veseli odlično sodelovanje z 
upokojenci ter da si tudi policisti želijo kakšen prikazovalnik hitrosti več. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da bo treba »zagristi« tudi v postavitev stacionarnih radarjev. Le-ti 
niso nujno namenjeni samo pobiranju denarja. Dodal je, da smo lani povečali število 
prikazovalnikov hitrosti ter da so nekateri od njih tudi merilci, na podlagi kateri dobimo zanimive 
podatke. Te table pa imajo tudi preventivni učinek. 
 
Uroš Medar je povedal, da se mora še izvajati umirjanje prometa. Dodal je, da je glede prehitre 
vožnje postaja problematična tudi Finžgarjeva ulica. S tem v zvezi pozdravlja postavitev 
stacionarnih radarjev in predlaga odstranitev ležečih policajev. 
 
Stanislava Ulanca je zanimalo, ali policija kontrolira ljudi, ki oddajajo prenočitvene kapacitete. 
Opozoril je na poslabšanje prometa v Pirničah, Vikrčah, Sori,… Menil je, da se preveč del, za katera 
meni, da so v pristojnosti policije, nalaga inšpektorju. Veseli ga, da se varnost izboljšuje ter dodal, 
da ležečih policajev tudi v Senici ne podpirajo. 
 
Feliks Strehar je odgovoril, da preverjajo tudi kršitve Zakona o prijavi prebivališča. Nekatere 
zadeve s tem v zvezi tudi niso v pristojnosti policije, pri nekaterih zadevah pa jim pomaga FURS. V 
zvezi s pogostimi odrejenimi preizkusi alkoholiziranosti je povedal, da skušajo doseči, da bodo 
ljudje, ko sedajo za volan vedeli, da bodo lahko ustavljeni, zato ne bodo sedli za volan pod vplivom 
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alkohola. Povedal je še, da inšpektorju ne nalagajo obveznosti, temveč z njim odlično sodelujejo. 
Dodal je, da je na Policijski postaji Medvode zaposlenih 25 policistov ter da bi si želeli boljšo 
kadrovsko popolnitev. 
 
Cvetka Židan Valjavec je povedala, da se pridružuje splošnemu mnenju, da je varnostna ocena 
dobra. V zvezi s povečano uporabo električnih skirojev jo je zanimalo, na katero prometno 
površino sodijo. Dodala je, da se je občutek prometne varnosti poslabšal, kar je pereč problem, ker 
se je število vozil na cesti močno povečalo. Predlagala je, da se tudi v Pirničah postavi stacionarni 
radar. Nadalje je povedala, da v konicah tranzitnega prometa iz Gorenjskega konca proti Ljubljani, 
vozniki tovornih vozil naredijo »by-pass« čez Pirniče in so moteči. Predlagala je, da bi v 
sodelovanju s prometno policijo izvajali kontrole. Čestitala je komandirju za opravljeno delo. 
 
Feliks Strehar je v zvezi z električnimi skiroji odgovoril, da gre za vozila. Maksimalna dovoljena 
hitrost na pločnikih je 5 km/h. Povedal je, da so nekaj prijav že dobili. Z električnimi skiroji se 
lahko vozijo po pločnikih, maksimalna hitrost pa je 5 km/h. Pri vožnji na se uporablja čelada. 
Nadalje je povedal, da si dvakrat mesečno lahko izposodijo stacionarni radar v vozilu in takrat 
izvajajo kontrole. V zvezi s tovornimi vozili je povedal, da sodelujejo s strokovnjaki za nadzor 
prometa.  
 
Ines Iskra se je pridružila pohvalam na račun dela policije tudi v imenu Javnega zavoda Sotočje. 
Posebej je izpostavila hitro odzivnost policistov ter sodelovanje v primeru večjih prireditev. 
 
Tudi Feliks Strehar se je zahvalil sodelavcem Javnega zavoda Sotočje ter dodal, da odlično 
sodelovanje izhaja iz hitrega pretoka informacij. 
 
Dragan Djukić je povedal, da se strinja, da je poročilo dobro pripravljeno. Opozoril je na nevarnost 
za pešce ob glavni cesti čez Medvode, in sicer od Sajovca proti elektrarni je ozka stezica, ki jo 
dnevno uporabljajo pešci in je zelo nevarna. Podal je že pobudo občanke, da bi se uredil pločnik. 
Dodal je, da bi bilo dobro, da se to čim prej naredi. Opozoril je še na prehod za pešce na tem delu, 
ki je tudi nevaren ter dodal, da so že predlagali, da bi se naredil podvoz. 
 
Feliks Strehar je v zvezi s pločnikom na Gorenjski cesti na klancu povedal, da meni, da 
infrastrukturo postavlja lastnik in upravljavec ceste. Strinjal se je, da bi bilo dobro, da bi bil na tem 
delu pločnik. Če pločnika ni, je uporaba dovoljena tako, da je varno (po desni strani vozišča in v 
nasprotno smer vožnje, da lahko opazujemo). Povedal je še, da so tudi na delu, kjer je prehod za 
pešce, merili hitrost. 
 
Darinka Verovšek je izrazila pohvale policijski postaji in komandirju. Zahvalila se je tudi za pomoč 
prostovoljcem pri izvedbi prireditev. Pripomnila je, da v občini Medvode živimo varno. V zvezi z 
akcijo alkohol 0,0 je bil mnenja, da bomo Slovenci težko prišli do evropskega nivoja. Predlagala je, 
da bi policisti dali kakšen napotek organizatorjem prireditev, ki so prostovoljci. Zastavila je 
vprašanje, ali električni skiro sodi na pločnik ali na cesto. Nadalje jo je zanimalo, ali bi se omejitve 
hitrosti v okolici šol lahko vezale na čas, ko je največje število prihodov v šolo in iz šole. Izpostavila 
je še cesto Seničica, na Bergantovem klancu, kjer so omejitve hitrosti, kontrole prometa.        
 
Feliks Strehar je v zvezi z akcijo alkohol 0,0 povedal, da je na spletni strani Zavoda varna pot video 
posnetek, ob katerem se bomo vsi zamislili. Dodal je, da je alkohol problem slovenske družbe, 
njegov osebni moto pa je zgled. V zvezi s sodelovanjem z organizatorji prireditev je predlagal, da 
naj se oglasijo na Policijski postaji in se bodo dogovorili. V zvezi z električnim skirojem je odgovoril, 
da na hodnikih za pešce (pločniki) velja omejitev 5 km/h. Vozniki električnih skirojev naj 
uporabljajo čelade. Če bodo otroci prehitro vozili, lahko policisti ukrepajo zoper starše. V zvezi z 
omejitvami hitrosti pri šolah je pozval, da se jih držimo ter da naučimo otroke odgovornosti v 
prometu. V zvezi s cesto Seničica je povedal, da je zadeva aktualna. 
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Marjeta Jamnik je izrazila zahvalo. Izpostavila je problematiko ceste od krožišča oziroma izvoza iz 
Zgornje Senice na Jeprco ali pa proti Retečam, kjer skoraj nemogoče zaviti na cesto zaradi gostega 
prometa. Cesta proti Retečam je prometna, zato je otežen uvoz na to cesto. Glede na to, da so se 
na tem odseku že dogajale nesreče, jo je zanimalo, kaj bi se dalo narediti. Pripomnila je, da je ta 
cesta bolj obremenjena tudi zato, ker je na Senici enosmerni promet. 
 
Feliks Strehar je odgovoril, da bodo zadevo preverili na terenu z nadzorom in tako ugotovili 
dejansko stanje. Pripomnil je, da če je gostota prometa večja, je promet umirjenejši ter da lahko 
upravljavci ceste lahko predlagajo ukrepe. Izvajali bodo tudi kontrolno nad motoristi. 
 
Ivo Rep se je zahvalil za hiter odziv in sestanek na sami lokaciji (Seničica – Golo Brdo). Pripomnil 
je, da so nekatere omejitve toge. Zanimalo ga je, ali lahko skiro na akumulatorski pogon (25 km/h) 
vozi otrok, mlajši od 14 let.  
 
Feliks Strehar je odgovoril, da še ni sprejeta ureditev, da bi lahko homologirali take skiroje. Velja 
enako kot za kolesa – otroci lahko vozijo samostojno v prometu z opravljenim izpitom. Glede teh 
vprašanj se bodo obrnili tudi na Agencijo za varnost prometa. 
 
Stanislav Ulanec je podal repliko, in sicer je povedal, da je KS Senica že v preteklem mandatu 
razpravljala o problematiki tega križišča, ki ga je omenila Marjeta Jamnik. Podali so tudi pobudo na 
DARS, s stani katerega so dobili odgovor, da v kolikor bi vozniki spoštovani predpise, je to križišče 
varno. Dodal je še, da ga je zmotilo to, da Marjeta Jamnik trdi, da je za tako stanje na križišču 
kriva enosmerni promet na Senici. Enosmerni promet zagotavlja, da imajo otroci vsaj del poti v 
šolo varen.  
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji:  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o varnostnih razmerah na območju 
občine Medvode za leto 2018. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Ob 18.50 je predsedujoči odredil 15 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.10. 
 
K 6. točki dnevnega reda 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 
MEDVODE ZA LETO 2019 
 

Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej. Povedala je, da je občinski svet je na 4. seji, dne 

27. 03. 2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2019. Dne 11. 04. 2019 smo 
prejeli obvestilo Javnega Holdinga Ljubljana (v nadaljevanju JHL), da je potrebna dodatna 
vključitev zadolževanja družb JHL v Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2019. Tako v 18. 
člen dodajamo dolgoročna zadolževanja in sicer: 

- dolgoročno zadolžitev družbe Energetike Ljubljana v višini 4.139.520 EUR za financiranje 
izgradnje Plinsko parne enote PPE-TOL.  

- dolgoročno zadolžitev družbe LPP v višini 230.400 EUR za financiranje nakupa avtobusov.  
- dolgoročno zadolžitev družbe VO-KA v višini 192.000 EUR za financiranje izvedbe večjih 

investicij ter  
dodatno kratkoročno zadolžitev družbe Energetika Ljubljana v višini 384.000 EUR za zagotavljanje 
finančne likvidnosti. 
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Dodala je,da so to zadolžitve JHL, ki ne vplivajo na proračun Občine Medvode, morajo pa biti v 
našem proračunu, da se družbe JHL lahko zadolžijo. 
 
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi 
proračuna Občine Medvode za leto 2019 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in 
sprejeme. 
  
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi 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.   
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MEDVODE ZA LETO 
2018 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej. Povedala je, da moramo zaključni račun do konca 

meseca marca poslati Ministrstvu za finance in članom občinskega sveta kot gradivo. Zaključni 

račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 

drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem 

računu proračuna občine so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene 

med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na 

dejansko realizacijo proračuna. Zaključni račun proračuna vsebuje: splošni del, posebni del in 

obrazložitve zaključnega računa proračuna. V splošnem in posebnem delu zaključnega računa 

proračuna se prikažejo:  

- sprejeti proračun preteklega leta,  
- veljavni proračun preteklega leta,  
- realizirani proračun preteklega leta,  
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in  
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.  

Realizacija skupnih prihodkov je bila dosežena v višini 14.924.514 EUR ali 74,6% planiranih 

prihodkov. Skupni proračunski odhodki neposrednih proračunskih uporabnikov – občinske uprave, 

nadzornega odbora, občinskega sveta in krajevnih skupnosti so bili realizirani v višini 14.423.951 

EUR in so bili za 23,8% višji od preteklega leta. Dodala je, da kar je ostalo sredstev, smo jih 

prenesli v proračun za leto 2019. 

 

To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 

povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Odloka o zaključnem računu proračuna 

Občine Medvode za leto 2018 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejeme.   

  
Razprave pri tej točki ni bilo. 
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Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za 
leto 2018. 
 
Darinka Verovšek je podala obrazložitev glasu, in sicer je povedala, da bo zaključni račun podprla. 
Predlagala je, da naj občinska uprava za svete krajevnih skupnosti pripravi predlogo za poročilo, da 
bodo poročila enotnejša.  
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU 
 
Uvodno obrazložitev je podala Martina Kutnar. Povedala je, da koncesionar Comett oskrba d. o. o., 
v nadaljevanju koncesionar, od 1. 1. 2012 naprej v občini Medvode izvaja storitev pomoč družini 
na domu. Občinski svet Občine Medvode je na 25. seji, dne 29. 11. 2017, potrdil ceno izvajalca 
storitve in sicer na delovnik 20,11 evra, na nedeljo 27,64 evra in na praznik 29,65 evra.  
Po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se lahko cene, 
oblikovane po metodologiji, usklajujejo po elementih in sicer: 

- stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za določanje plač na 
državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost;  

- stroški materiala in storitev, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin. 
 
Koncesionar je dne 4. 2. 2019 občini posredoval v potrditev nov predlog cene storitve pomoči 
družini na domu. Preverili smo strukturo in elemente cene in ugotovili, da je koncesionar cene 
storitve oblikoval v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev. 
Ob pripravi predloga cene je upošteval 100 % subvencijo občine za pripravo, vodenje in 
koordiniranje neposrednega izvajanja storitve in subvencijo občine v višini 70 % stroškov za 
neposredno socialno oskrbo uporabnikov, kar je bilo določeno s sklepom občinskega sveta, 
sprejetim na 15. seji dne 20. 4. 2017. 
Iz obrazložitve je razvidno, da je sprememba cene storitve 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 (Uradni list RS, št. 80/18), Aneks št. 12 
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 80/18) in Aneks h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 80/18) določajo višje izhodiščne 
plačne razrede z veljavnostjo 1. 1. 2019. Izhodiščni plačni razred za socialne oskrbovalke je višji za 
en plačni razred (19.), za strokovnega vodjo/koordinatorja storitve pa za dva plačna razreda (32.). 
Javni uslužbenci na teh delovnih mestih pridobijo pravico do izplačila višje plače z dnem 1. 1. 
2019. 
Nova cena je oblikovana po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev, pri izračunu cene so upoštevane vse omejitve, ki veljajo po navedenem 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 
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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 %.  
Obrazložitev in predlog spremembe cene storitve pomoč družini na domu je bil v marcu 2019 
obravnavan na odboru za družbene dejavnosti in na komisiji za statutarno pravna vprašanja. 
Predlog novih cen na občinskem svetu 27. marca 2019 ni bil sprejet. 
Izvajalci socialne storitve Comett oskrba d. o. o. so 17. 4. 2019 članom odborov in komisij ter 
članom občinskega sveta podrobno predstavili oblikovanje cen in odgovorili na odprta vprašanja. 
Menimo, da je koncesionar ustrezno obrazložil predloge za oblikovanje cen pomoči družini na 
domu, zato občinskemu svetu ponovno predlagamo obravnavo in sprejem nove cene. Predlagana 
cena bi začela veljati s 1. 6. 2019. 
Zaradi veljavnosti dogovora o povišanju plač od 1. 1. 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 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 v višini do 4.620,00 evrov iz občinskega 
proračuna, saj uporabnikom teh stroškov za nazaj ni mogoče zaračunati.  
 
To točko je obravnaval 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. Prav tako 
je sprejel sklep, da naj 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. 5. 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. 
 
O tej točki je razpravljala 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. 
Prav tako je sprejela sklep, da naj 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. 5. 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. 
 
V razpravi so sodelovali Nada Prešeren, Uroš Medar in Mateja Kuhar-Bizjak. 
 
Nada Prešeren je povedala, da se zaveda, da nimamo dosti izbire, saj če cene ne bodo potrdili, 
izvajalci ne bodo več izvajali storitev. Povedala je, da ne bo glasovala proti, da pa tudi ne bo 
podprla sklepa. Dodala je, da je sklep lahko pripravljen po metodologiji, vendar jo moti razlika med 
ceno in tistim, kad so plačane izvajalke. Menila je še, da ta firma nima tako veliko materialnih 
stroškov v zvezi z izvajanjem te dejavnosti.  
 
Martina Kutnar je odgovorila, da je bila glede poslovanja podjetja temu namenjena predstavitev. 
Koncesionar je prevzel kader iz CSD, spoštovati moramo koncesijsko pogodbo, tako kot jo morajo 
tudi oni. Povprečni plačni razred je 23. Obrazci, s katerimi morajo prikazati ceno, so določeni z 
zakonom. 
 
Uroš Medar je povedal, da čeprav Odbor za družbene dejavnosti predlaga sprejem sklepa, vendar 
ostaja nek grenak priokus zaradi vsaj dveh razlogov, in sicer cena bo šla verjetno na možnost 
izbire te storitve, saj so pokojnine nizke in se dvig cene pri pokojnini nekaj sto evrov hitro pozna. 
Zato še enkrat predlagajo, da se celoten dvig cene prenese na občino. Odbor za družbene 
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dejavnosti je s terena s strani oskrboval prejel informacijo, da je delo oskrbovalk slabo 
koordinirano, zato predlagajo, da občina izvede nadzor nad delom koordinatorja. 
 
Martina Kutnar je odgovorila, da je bila dana možnost zastavljanja vprašanj glede koordinacije, 
dela, itd. izvajalcu na predstavitvi. Dodala je, da bomo izvedli predlagani nadzor.     
 
Mateja Kuhar-Bizjak je povedala, da se zaveda, da je občina stisnjena v kot. Glasovala bo proti, 
prvič zato, ker je iz poslovnih poročil podjetij Comett oskrba in Comett domovi težko razvideti tok 
denarja. Ima slab priokus, da mora občina plačati višjo ceno, oskrbovanci kljub temu pa nimajo 
boljšega nivoja storitev. Drugi razlog pa je, da naj bi zagotavljali oskrbo tudi ob nedeljah, pa je ne. 
Dodala je, da je slab odgovor, da so take razmere na trgu dela. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da je občina podpisala koncesijsko pogodbo in jo mora spoštovani. 
Izzval je člane občinskega sveta, da naj sprejmejo sklep, da razdremo koncesijo, ki traja do leta 
2022 (podpisana je bila za 10 let). Treba bi bilo zavihati rokave, da bi starejši potem imeli oskrbo.   
Martina Kutnar je dodala, da je oskrbovancev od 52 – 58. Pet je takih, ki imajo pomoč tudi ob 
nedeljah. 
 
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. 
 

Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 13 članov, PROTI je glasovalo 5 članov. 
Sklep je 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. 5. 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 je glasovalo 13 članov, PROTI so glasovali 4 člani. 
Sklep je bil sprejet.  
  
              
K 9. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH PROGRAMOV VRTCA 
MEDVODE IN REZERVACIJAH 
 
Uvodno obrazložitev sta podali Martina Kutnar in Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode. 
Martina Kutnar je povedala, da 31. člen Zakona o vrtcih določa, da cene programov, na predlog 
vrtca določi pristojni organ občine ustanoviteljice. 19. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo opredeljuje, da se uskladitev cen opravi enkrat 
letno, glede na letne rasti elementov, oz. tudi v vmesnem obdobju, če se bistveno spremenijo 
elementi, ki so podlaga za določitev cene. Vrtec Medvode je na podlagi omenjene zakonodaje 
pripravil izračun cene programov v vrtcu. Predlog novih cen je oblikovan v skladu s Pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki določa splošne 
elemente in način za oblikovanje cen programov, kar pomeni, da so v ceno programov vključeni 
samo zakonsko predpisani elementi: stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za 
otroke. Predlog cen je usklajen s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
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vzgoje, ki določa kadrovske pogoje in normative za sistemizacijo delovnih mest ter normative za 
oblikovanje oddelkov. Od 1. 6. 2012 dalje velja, da starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali 
več otrok, plačajo za mlajšega 30% plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca (dohodkovni 
razred v skladu z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev). Za vsakega nadaljnjega 
otroka pa so plačila oproščeni. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo, določa splošne, poenotene elemente za oblikovanje cen programov v vrtcih. 
Stroški dela v ceni programov v povprečju dosegajo 75 % vseh stroškov, vračunanih v ceno 
programa. Pri pripravi predlogov cen programov je upoštevana optimalna organizacija dela, ki 
vključuje združevanje oddelkov na začetku in na koncu poslovnega časa enot vrtca ter stroške dela 
in ostalih prejemki delavcev (117,5 delavca, skladno s potrjeno sistemizacijo delovnih mest za 
šolsko leto) glede na znane ukrepe na področju plač in prejemkov delavcev.  
Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), Aneks št. 12 
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 80/18) in Aneks h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/18) določajo višje izhodiščne plačne 
razrede v plačni skupini J in D z veljavnostjo 01. 01. 2019. Trenutno veljavne cene programov so 
bile sprejete 28. 2. 2018. V skladu z 2. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in glede na predstavljene stroške predlagamo nove 
cene programov Vrtca Medvode. Podrobna obrazložitev stroškov in cen je razvidna iz priloženega 
gradiva vrtca. V proračunu Občine Medvode je v proračunski postavki 9.1.1.8 Vrtec Medvode – 
dejavnost zagotovljenih 2.100.000 evrov in ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala. 
To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Predsednik odbora Uroš Medar je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih 
programov Vrtca Medvode in rezervacijah in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in 
sprejme. 
 
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih 
programov Vrtca Medvode in rezervacijah in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in 
sprejme. 
 
V razpravi sta sodelovala Uroš Medar in Nada Prešeren. 
 
Uroš Medar je povedal, da ga veseli, da se v javnem sektorju usklajujejo plače z rastjo cen in 
življenjskimi stroški. Dodal je, da je zadovoljen z vrtcem, saj tam res počnejo veliko različnih stvari. 
Pripomnil je, da je celotna metodologija na nivoju države slaba; delo izvajalk je podcenjeno. Na 
predlog Odbora za družbene dejavnosti bo ravnateljica vrtca ob koncu poslovnega leta podala 
poročilo o upravičenosti dviga cen, s čimer se je ravnateljica strinjala. Svetniška skupina LNS bo 
predlog sklepa podprla.  
 
Nada Prešeren je povedala, da je slišati veliko pohval na račun vrtca ter da bo predlog podprla. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da je na 10. strani gradiva, ki ga je pripravil vrtec, zelo plastičen 
prikaz, koliko več bodo plačali starši. Dodal je še, da gre za vrtec oziroma vrtce na  koncu leta cca. 
2,5 mio EUR. 
 
Romana Epih je povedala, da je razlog za dvig cen dvig plač. Konec poslovnega leta so imeli nekaj 
plusa, zato so sredstva racionalneje porabili. Za nazaj ne bodo uveljavljali dviga plač. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih 
programov Vrtca Medvode in rezervacijah. 
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Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
PREDLOG ODLOKA O UREDITVI JAVNE TRŽNICE V OBČINI MEDVODE  
 
Uvodno obrazložitev je podala Katarina Blažič. Povedala je, da je Občinski svet Občine Medvode je 

na 4. seji 27. 3. 2019 sprejel osnutek Odloka o ureditvi javne tržnice v Občini Medvode.  

Na osnutek odloka so bile na seji delovnega telesa in seji občinskega sveta podane pripombe, ki 

smo jih pri predlogu odloka upoštevali in sicer:  

 - dikcijo ustna pogodba smo spremenili v dikcijo ustni dogovor, 

 - v 8. členu smo spremenili stavčno zaporedje. 

Na osnutek odloka so bile na seji delovnega telesa in seji občinskega sveta podane tudi pripombe, 

ki jih pri predlogu odloka nismo upoštevali in sicer: 

- da naj se zaradi 2. alineje 2. odstavka 10. člena določi odškodnina za nastalo škodo pri 

poškodovanju tržne opreme, ki je v lasti občine; postopek določitve odškodnine je določen v 

splošnih predpisih, to je v Obligacijskem zakonu,  

- da smo s 15. členom onemogočili prodajo izven tržnice; prodajo izven tržnice urejamo na 

podlagi Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 

24/16). 

Predlagala je še, da je bilo na seji Odbora za komunalne dejavnosti predlagano, da se spremeni 

10. člen, da je prodaja možna samo na podlagi pisne pogodbe in ustnega dogovora. 

 

O tej točki je razpravljal tudi Odbor za komunalne dejavnosti. Predsednik odbora Stanislav Ulanec 
je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Odloka o ureditvi javne tržnice v Občini 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. Dodal je, da je odbor je 
podal pripombo, da določbi drugega odstavka 6. člena in prvega odstavka 10. člena nista usklajeni. 
   

To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Odloka o ureditvi javne tržnice v Občini 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejeme. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Župan Nejc Smole je predlagal v sprejem naslednji  
AMANDMA: 
 
»Prvi odstavek 10. člena Odloka o ureditvi javne tržnice v Občini Medvode se spremeni tako, da se 
glasi:  
 
(1) Na javni tržnici je možna prodaja izključno na podlagi pogodbe in ustnega dogovora med 
prodajalcem in upravljavcem.« 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
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Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o ureditvi javne tržnice v Občini Medvode 
s sprejetim amandmajem. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki dnevnega reda         
OSNUTKI ODLOKOV O RAZGLASITVI KULTURNIH SPOMENIKOV LOKLANEGA POMENA: 
 
a) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Florijana na Tehovcu za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 
b) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Petelincu za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 
c) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba v Brezovici pri Medvodah za kulturni 

spomenik lokalnega pomena 
d) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Preski za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 
e) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine na Topolu pri Medvodah za kulturni 

spomenik lokalnega pomena 
f) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Marjete v Žlebeh za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 
g) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela v Dolu pri Medvodah za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 
h) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mohorja in Fortunata na Osolniku za kulturni 

spomenik lokalnega pomena 
i) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Jeprci za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 
j) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Ladji za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 
k) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Sori za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 
l) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Trojice na Golem Brdu za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 
m) Odlok o razglasitvi gradu Goričane, Parka gradu Goričane in Grajske kašče v 

Goričanah za kulturni spomenik lokalnega pomena 
 
 
Uvodno obrazložitev je podal Gregor Rozman. Povedal je, da se nepremična dediščina, ki 
predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti, oziroma je 
pomemben del prostora v lokalni skupnosti oziroma predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih 
procesov, pojavov ter njihove povezanosti s sedanjo kulturo in prostorom, lahko zaradi svojega 
izjemnega pomena za občino razglasi za spomenik lokalnega pomena. Nadalje je povedal, da smo 
v občinski upravi mnenja, da je treba odloka o razglasitvi spomenikov lokalnega pomena iz leta 
1990 in leta 1991, ki sta bila sprejeta še v nekdanji Občini Ljubljana Šiška, posodobiti oziroma 
ustrezno novelirati, saj so v navedenih odlokih poleg medvoških spomenikov navedeni tudi 
ljubljanski spomeniki. Dodal je, da smo postopek novelacije izkoristili tudi za poziv občanom in 
organizacijam v občini, da predlagajo še druge spomenike v njihov prvo razglasitev. Zavod za 
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varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS) v skladu z 12. členom 
Zakona o varstvu kulturne dediščine pripravi predlog za razglasitev spomenika, zato smo zavod 
zaprosili za pripravo predlogov za novelacijo odlokov ter mu posredovali vse prejete predloge 
občanov in organizacij. Predloge za razglasitve spomenikov lokalnega pomena je pripravil ZVKDS, 
postopek razglasitve pa vodi pristojni organ občine, to je občinski svet. Pripravili smo osnutke 27 
odlokov, od katerih je 23 odlokov noveliranih, štirje pa prvič razglašajo štiri spomenike za 
spomenik lokalnega pomena, to so: kužno znamenje v Medvodah, grobna kapela rodbine Lazarini 
v Smledniku, kapelica na polju (kapelica Krvavega znamenja) v Valburgi in kapelica sv. Urha v 
Smledniku. Dodal je še, da so spomeniki, o katerih se bo odločalo danes, že razglašeni, zato v 
skladu z zakonodajo lastnikov ni bilo treba obveščati o razglasitvi ter da sprejetje odlokov ne 
predstavlja dodatnih obremenitev za občinski proračun.  
 
O tej točki je razpravljala tudi Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine. Namestnik 
predsednika komisije Dragan Djukić je povedal, da je komisija sprejela sklep, da je obravnavala in 
sprejela osnutke vseh trinajstih odlokov in predlaga občinskemu svetu, da jih obravnava in 
sprejme. Komisija je nadalje sprejela sklep, da naj občinski svet, v kolikor na osnutke odlokov ne 
bo podanih vsebinskih pripomb, osnutke prekvalificira v predloge in jih obravnava in sprejme. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela osnutke vseh trinajstih odlokov o razglasitvi 
kulturnih spomenikov lokalnega pomena in predlaga občinskemu svetu, da jih obravnava in 
sprejme. Komisija je nadalje sprejela sklep, da naj se osnutki odlokov prekvalificirajo v predloge. 
 
V razpravi so sodelovali: Dominik Bradeško, Miran Šušteršič, Stanislav Ulanec, Mirko Javeršek, Ines 
Iskra, Darinka Verovšek in Cvetka Židan Valjavec. 
 
Dominik Bradeško je opozoril, da je pod točko »j) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Ladji za 
kulturni spomenik lokalnega pomena« napaka, saj je cerkev na Ladji posvečena dvema 
apostoloma, in sicer sv. Petru in Pavlu. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da bomo odlok popravili in o predlogu glasovali, ko bo popravljen. 
 
Miran Šušteršič je povedal, da sama razglasitev teh objektov za spomenike lokalnega pomena ni 
sporna, so pa sporna vplivna območja. Zanimalo ga je, kdaj in kdo je določil vplivna območja, saj 
meni, da si pred določitvijo niso ogledali situacije na terenu. Na primer pri cerkvi na Tehovcu bodo 
ljudje, ki so v vplivnem območju, za izvedbo del sedaj potrebovali soglasje. Nadalje ga je zanimalo, 
ali so ljudje seznanjeni s tem, kaj pomeni vplivno območje. Menil je, da so bila vplivno območja 
določena površno, zato takega predloga ne more podpreti. 
 
Gregor Rozman je povedal, da je gradivi pripravljal ZVKDS, ki je pri določanju vplivnih območij 
sledil spremembam v prostoru. Dodal je, da zakonodaja jasno določa, da se le v primeru nove 
razglasitve spomenika obvesti lastnika. Podlage je izdelal ZVKDS in predstavljajo strokovne 
podlage. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da želijo strokovne službe z določitvijo vplivnih območij ohraniti 
krajino ter vedute, to so elementi v kraju, ki jih želimo varovati. Dodal je, da so bili lastniki 
spomenikov, ki jih razglašamo na novo, o tem obveščeni. 
 
Miran Šušteršič je podal repliko, in sicer je povedal, da bi morali vsako območje pogledati posebej 
(npr. pri Gradu Goričane je zarisan še en »zob«). Menil je, da ni osnove za tako zarisanje vplivnih 
območij in da tukaj ni bilo stroke. Dodal je, da z vsemi temi odloki samo obremenjujemo občane. 
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Župan Nejc Smole je odgovoril, da se s tem ne more strinjati, saj če da mnenje krovni 
soglasodajalec, temu ne moremo oporekati. S temi odloki varujemo kulturno krajino in okolje v 
naši občini. Dodal je, da se podobna vprašanja pojavljajo tudi pri sprejemanju občinskega 
prostorskega načrta ter da imamo preko določitve vplivnega območja vsaj hipotetično možnost, da 
sovplivamo na posege, ki se bodo dogajali na nekem območju. 
 
Stanislav Ulanec je povedal, da bi si želel ogledati grad Goričane. 
 
Mirko Javeršek je v zvezi s točko b) Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Petelincu za kulturni 
spomenik lokalnega pomena« povedal, da je v drugem odstavku 2. člena navedeno, da je bila 
cerkev barokizirana l. 1751. Nastanek cerkve sega v leto 1339, zato predlaga, da se v prvem 
stavku prvega odstavka 2. člena navede: »Cerkev je bila postavljena v strmem bregu sredi gozda v 
vzhodnem delu Polhograjskega hribovja leta 1339.« 
 
Ines Iskra je povedala, da je prejela sporočilo občana, v katerem navaja pomislek glede določitve 
vplivnih območij. Meni, da bi glede na to, da se vplivna območja glede na odlok iz leta 1990 
spreminjajo, bilo potrebno pridobiti soglasje lastnikov, navaja pa tudi sodno prakso. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da soglasje lastnikov ni potrebno, ker gre za novelacijo. Sodna 
praksa, ki jo navaja, je napačna, ker govori o kategorizaciji cest. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da bi v določenih primerih podprla mnenje Mirana Šušteršiča. 
Strokovnjaki so pripravljali podlage, vendar meni, da so vplivna območja ponekod logična (npr. 
cerkev sv. Marjete v Žlebeh), ponekod pa ne (npr. grad Goričane). Predlagala je, da bi še enkrat 
pregledali ta območja in pripravili navodila občanom, kako ravnati na vplivnih območjih. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da je v odloku jasno zapisano, kakšne so omejitve rabe prostora 
na vplivnih območjih. Razpravljavce Mirana Šušteršiča, Ines Iskro in Darinko Verovšek je pozval, 
da naj podajo predlog, kaj naj sedaj naredi z vplivnimi območji ter ali naj ustanovijo posebno 
komisijo, ki bo obravnavala vplivna območja. Komisija za varstvo naravne in kulturne dediščine kot 
pristojna za to področje, je odloke podprla.             
 
Darinka Verovšek je predlagala, da naj občinska uprava in pripravljavci povedo, da so preverili, kaj 
določa varstveni režim vplivnega območja ali smo samo slepo zaupali ZVKDS.  
 
Gregor Rozman je odgovoril, da smo zaupali ZVKDS kot pripravljavcu strokovnega gradiva. Župan 
Nejc Smole je dodal, da sta ZVKDS in Ministrstvo za kulturo tudi soglasodajalca pri sprejemanju 
OPN. Če preberete OPN in prostorske izvedbene akte (PIP-e) boste za mnoge od teh spomenikov 
vplivna območja našli že v OPN. Povedal je, da se bo glasovalo samo o osnutkih odlokov. 
 
Cvetka Židan Valjavec je občinski upravi zastavila vprašanje, ali drži, da gre za novelacijo odloka iz 
l. 1990 in da so bili ti spomeniki že razglašeni. Dodala je, da novelacija pomeni, da se v skladu z 
zakonom dopolni odlok. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednje  
SKLEPE: 
 
a) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 

Florijana na Tehovcu za kulturni spomenik lokalnega pomena.  
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov, PROTI  je glasoval 1 član. 
Sklep je bil sprejet. 
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b) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 

Jakoba na Petelincu za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
c) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Jakoba v Brezovici pri Medvodah za kulturni spomenik lokalnega pomena.  
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
d) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Janeza Krstnika v Preski za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
e) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Katarine na Topolu pri Medvodah za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
f) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Marjete v Žlebeh za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
g) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Mihaela v Dolu pri Medvodah za kulturni spomenik lokalnega pomena.  
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
h) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Mohorja in  Fortunata na Osolniku za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
i) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Nikolaja na Jeprci za lokalni spomenik kulturnega pomena.  
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Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
j) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Petra in Pavla na Ladji za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
k) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Štefana v Sori za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
l) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Trojice na Golem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
m) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o razglasitvi gradu 
Goričane, Parka gradu Goričane in Grajske kašče v Goričanah za kulturni spomenik 
lokalnega pomena.  
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
K 12. točki dnevnega reda 
OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OGLAŠEVANJU IN 
OBVEŠČANJU V OBČINI MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Silvana Markič, direktorica občinske uprave. Povedala je, da je 
občinski svet v septembru 2018 sprejel Odlok o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode, ki je 
začel veljati s 1. 1. 2019. Odlok predvideva šest mesečno prehodno obdobje, v katerem morajo 
tisti, ki že imajo postavljene oglaševalske objekte, le-ta urediti (bodisi jih odstraniti bodisi morajo 
pridobiti dovoljenja). Občinska uprava se je pripravila na izvrševanje odloka in bo po preteku teh 
šestih mesecev pričela z izdajo opozoril oziroma dovoljenj. Pri pripravi katastra smo zaobjeli 
zakonodajo, ki ni enotna temveč je razpršena po različnih področjih (prostorsko, gradbeno,…). Ker 
je potrebno obstoječi odlok smiselno preurediti in tudi dopolniti, smo natančneje opredelili 
oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, v 2. členu smo dodali definicijo uporabnika,v 5. členu smo 
natančneje opredelili turistično in drugo obvestilno signalizacijo, definirali smo letno najemnino za 
oglaševalske objekte, v 10. členu gre za spremembo, s katero nameravamo v GIS portalu 
oblikovati javen modul, ki ne bi samo teritorialno označeval lokacij, ki so dovoljene, ampak bi 
znotraj tega tudi vsebinsko sprejeli elaborat kriterijev, ki dovoljujejo oglaševanje, predvsem zato, 
da poenotimo sistem oglaševanja ter vzpostavimo red. Dopolnili smo 3. odstavek 12. člena, ki 
javnim zavodom, neprofitnim in humanitarnim organizacijam, katerih ustanovitelj je občina, ter 
društvom, ki imajo sedež v občini Medvode, omogoča možnost samonameščanja in 
samoodstranitev oglasnih objektov pod določenimi pogoji. Odlok opredeljuje, kdo je izvajalec 



- 20 - 

 
 

oglaševanja. Dopustili smo možnost, da je to občinska uprava, odnosno Režijski obrat, lahko pa 
podelimo koncesijo za izvajanje te dejavnosti. Nadalje je povedala, da je odlok kompleksen za 
izvrševanje ter da je dolžnost nadzora nad izvrševanjem nedavno z državnega prešla na občinski 
inšpektorat. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za komunalne dejavnosti. Predsednik odbora Stanislav Ulanec 
je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in 
sprejme.  
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za urejanje prostora in ekologijo. Predsednik odbora Mirko 
Javeršek je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, 
da ga obravnava in sprejme.  
 
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme.  
 
V razpravi so sodelovali Cvetka Židan Valjavec, Uroš Medar, Mirko Javeršek in Stanislav Ulanec.              
 
Cvetko Židan Valjavec je zanimalo, ali je po odloku mišljeno, da bodo oglasne deske na domovih 
krajevnih skupnosti lahko ostale. 
 
Silvana Markič je odgovorila, da bo lokacije nameščanja določal kataster, določal bo tudi oglasne 
deske na fasadah objektov in nekatere lahko ostanejo, nekatere pa niso dovoljene že po samem 
OPN. Oblikovalski kriteriji bodo opredeljeni znotraj elaborata. Nadalje je povedala, da lahko glede 
poenotenja oglaševalskih objektov sprejmemo odločitev, da bo občina zagotovila sredstva za 
nakup v proračunu ter nato oddajala objekte v najem, lahko pa predpišemo grobe oblikovalske 
kriterije, ki jih bodo tisti, ki bodo skrbeli za oglasno desko izvrševali sami. 
 
Uroš Medar je povedal, da je bilo omenjeno, da so bila izdana obvestila glede odstranitve tabel. 
Društvo, katerega predsednik je, ima v lasti pet takih tabel, pa obvestila niso prejeli. Silvana Markič 
je povedala, da so bila izdana obvestila ločena glede na odstopanja od dopustnega in so bila 
zaenkrat izdana obvestila tistim, ki morajo oglasne objekte odstraniti. 
 
Mirko Javeršek je predlagal, da to dejavnost izvajali v lastni režiji, v okviru Režijskega obrata. 
Dodal je, da če bomo iskali izvajalca na trgu, bo po le-ta postavil svoje objekte in v kolikor bomo 
zadovoljni z izvajanjem storitev, jih bo odpeljal. Glede na to, da nekatere objekte že imamo, bi 
lahko začeli postopoma izvajati dejavnost. 
 
Silvana Markič je odgovorila, da se strinja s predlogom, da bi to dejavnost izvajal Režijski obrat. 
Dodala je še, da bo elaborat kriterijev, ki bo sestavni del katastra živa stvar, ki jo lahko 
prilagajamo. Po Zakonu o urejanju prostora moramo do leta 2023 sprejeti uredbo o urejanju 
krajine, ki se tudi nanaša na oglaševanje. Župan Nejc Smole je dodal, da v kolikor bo izvajanje teh 
nalog prevzel Režijski obrat, bi se to poznalo tudi pri kadrovskem načrtu. 
 
Stanislav Ulanec je povedal, da so osnutek odloka obravnavali tudi na Odbora za komunalne 
dejavnosti in bili mnenja, da je treba ta dokument sprejeti ter da bi naloge izvajal Režijski obrat. 
Dodal je, da je bilo že v prejšnjem mandatu govora o tem, da bi se poenotile table na območju 
celotne občine. 
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Župan Nejc Smole je povedal, da je ta odlok glede izvajanja precej obsežen ter da je sistem tudi 
na državni ravni nedorečen. Dodal je, da so bila poslana obvestila prijazen opomnik, da je 
potrebno odstraniti oziroma urediti zadeve. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode s podanimi pripombami. 
 
Darinka Verovšek je podala obrazložitev glasu, in sicer je povedala, da v preambuli ni naveden 
Odlok o oglaševanju in obveščanju, ki se spreminja in naj se to do predloga popravi. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
 
 
K 13. točki dnevnega reda             
PREDLOG SKLEPA O IZREDNEM ODPISU OSNOVNIH SREDSTEV IZ POSLOVNIH KNJIG 
OBČINE MEDVODE NA DAN 1. 1. 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej. Povedala je, da je v gradivu seznam osnovnih sredstev, 
za katere predlagamo odpis. Popis je pripravila inventurna komisija, posebno pozornost je dala 
popisu opreme civilne zaščite. Vsa osnovna sredstva so bila na dan popisa izločena iz uporabe. 
Zunanja oprema in pisarniško pohištvo je poškodovano in je neuporabno, računalniška oprema ima 
zastarelo in odsluženo programsko opremo, mobilni telefoni so stri in neuporabni. Predlagamo, da 
se odpisana oprema komisijsko odstrani. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Sklepa o izrednem odpisu osnovnih 
sredstev iz poslovnih knjig Občine Medvode na dan 1. 1. 2019 in predlaga občinskemu svetu, da 
ga obravnava in sprejme.  
 
Ivana Špenka je zanimalo, ali bi se lahko katera od teh stvari, ki so predlagane za odpis, ponudila 
društvom v kraju.  
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da bi se tisto, kar je občinske opreme, ki je odpisana, lahko 
ponudilo društvom. Obrnejo naj se na Marka Koširja. 
 
Stanislava Ulanca je zanimalo, kaj pomeni to, da predmet še ima sedanjo vrednost je pa 
neuporaben. Župan Nejc Smole je pojasnil, da vrednost predmeta še vedno obstaja, ker osnovno 
sredstvo še ni iztrošeno, amortizacijska doba tega sredstva še ni potekla. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz poslovnih 
knjig Občine Medvode na dan 1. 1. 2019. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
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K 14. točki dnevnega reda 
PREDLGO DELNE POVERNITVE STROŠKOV ORGANIZACIJE VOLILNE KAMPANJE ZA 
REDNE LOKALNE VOLITVE DNE 18. NOVEMBRA 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Rifel. Povedala je, da so 18. novembra 2018 potekale redne 
lokalne volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Medvode. V skladu z Zakonom o 
volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK) so bile za namen izvedbe rednih lokalnih 
volitev s strani organizatorjev volilnih kampanj za posamezne liste kandidatov za člane občinskega 
sveta in kandidate za župana občine organizirane volilne kampanje. ZVRK v 16. členu določa, da je 
organizator volilne kampanje v roku štirih mesecev po dnevu glasovanja dolžan zapreti poseben 
transakcijski račun, ki je bil odprt za ta namen. Nadalje 19. člen ZVRK določa, da je organizator 
volilne kampanje v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa dolžan predložiti predstavniškemu 
organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za 
namen volilne kampanje. Rok za zaprtje transakcijskega računa se je iztekel dne 18. 3.2019, rok 
za posredovanje poročila predstavniškemu organu lokalne skupnosti pa dne 2. 4. 2019. Občinska 
uprava je v skladu z ZVRK in Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 
v Občini Medvode iz leta 2010 (v nadaljevanju: sklep) po pregledu prejetih poročil ugotovila, da je 
do vključno 2. 4. 2019, ko se je iztekel rok za posredovanje poročila, le-to oddalo 10 
organizatorjev volilnih kampanj (8 poročil o volilni kampanji za občinski svet in 3 poročila o volilni 
kampanji za župana). Po preteku roka za predložitev poročila o kampanji sta le-to predložila tudi 
Stranka modernega centra – SMC (dne 08.04.2019) in Socialni demokrati SD (dne 09.04.2019), 
zato do delne povrnitve stroškov volilne kampanje nista upravičeni. Poročilo je sicer pravočasno 
oddala tudi Slovenska ljudska stranka – SLS, vendar je občinska uprava ugotovila, da kot 
organizator volilne kampanje zaradi premajhnega odstotka dobljenih glasov do povračila stroškov 
ni upravičena. Preostala poročila so bila pripravljena skladno z veljavno zakonodajo, prav tako 
stroški organizacije volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana občine niso 
presegli zgoraj navedenih najvišjih dovoljenih zneskov za organizacijo in financiranje volilne 
kampanje, to je 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini za volilno kampanjo za 
občinski svet ter 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini za volilno kampanjo za 
župana. Na rednih lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 je bilo na območju občine Medvode 13.241 
volilnih upravičencev. Opozorila je na neskladje sklepa z ZVRK, in sicer sklep določa, da se stroški 
povrnejo glede na število volilnih upravičencev, ZVRK pa določa, da se stroški povrnejo glede na 
vsak dobljen glas. Pri izračunu je bila upoštevana določba zakona. Dodala je še, da smo za mnenje 
zaprosili tudi Službo za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo in v kolikor bo njihovo 
mnenje razlikovalo od našega tolmačenja, bomo razliko poračunali obema kandidatoma.  
Skladno s 24. členom ZVRK in 3. členom sklepa so do povračila stroškov volilne kampanje za 
volitve v občinski svet upravičeni tisti organizatorji volilnih kampanj, katerih liste so dobile mandate 
za člane občinskega sveta. Stroški organizacije v višini 0,33 EUR se jim povrnejo glede na število 
dobljenih glasov. Upravičenih do vračila je 7 list.  
Skladno 4. členom sklepa in upoštevajoč določbe 26. člena ZVRK so do delne povrnitve stroškov 
volilne kampanje upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, in sicer za kandidate, za 
katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 
Organizatorjem volilne kampanje za župana se povrnejo stroški v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni 
glas. Zadostno število glasov za delno povrnitev stroškov organizacije volilne kampanje sta prejela 
kandidata za župana Nejc Smole in Tomaž Kuralt. 
     
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije je povedala, da je 
komisija sprejela naslednje sklepe: 
1. Občinski svet Občine Medvode potrjuje poročila organizatorjev volilne kampanje za redne 

lokalne volitve dne 18. novembra 2018 v Občini Medvode, ki so prejeli mandate v občinskem 
svetu in za volitve župana.  



- 23 - 

 
 

2. Za organizacijo in financiranje volilne kampanje za volitve v občinski svet Občine Medvode se 
delno povrnejo stroški organizacije in financiranja volilne kampanje naslednjim organizatorjem in v 
naslednjih zneskih: 

- LNS – Lista Nejca Smoleta v višini 1.063,26 EUR; 
- Slovenska demokratska stranka – SDS v višini 209,55 EUR; 
- Nestrankarska lista Sotočje v višini 154,11 EUR; 
- DeSUS  - Demokratična stranka upokojencev Slovenije v višini 85,14 EUR; 
- Nestrankarska lista za napredek krajev Občine Medvode v višini 184,47 EUR; 
- Zeleni Slovenije v višini 102,63 EUR in  
- Nova Slovenija – krščanski demokrati v višini 132,33 EUR.  

3. Za organizacijo in financiranje volilne kampanje za volitve župana Občine Medvode se delno 
povrnejo stroški organizacije in financiranja volilne kampanje naslednjim organizatorjem in v 
naslednjih zneskih: 

-  Nejc Smole v višini 634,80 EUR in  
-  Tomaž Kuralt v višini 117,60 EUR. 

  
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednje  
SKLEPE: 
 
1) Občinski svet Občine Medvode potrjuje poročila organizatorjev volilne kampanje za redne 

lokalne volitve dne 18. novembra 2018 v Občini Medvode, ki so prejeli mandate v občinskem 
svetu in za volitve župana.  

 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
2) Za organizacijo in financiranje volilne kampanje za volitve v občinski svet Občine 

Medvode se delno povrnejo stroški organizacije in financiranja volilne kampanje naslednjim 

organizatorjem in v naslednjih zneskih: 

- LNS – Lista Nejca Smoleta v višini 1.063,26 EUR; 

- Slovenska demokratska stranka – SDS v višini 209,55 EUR; 

- Nestrankarska lista Sotočje v višini 154,11 EUR; 

- DeSUS  - Demokratična stranka upokojencev Slovenije v višini 85,14 EUR; 

- Nestrankarska lista za napredek krajev Občine Medvode v višini 184,47 EUR; 

- Zeleni Slovenije v višini 102,63 EUR in  

- Nova Slovenija – krščanski demokrati v višini 132,33 EUR. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
3) Za organizacijo in financiranje volilne kampanje za volitve župana Občine Medvode se delno 

povrnejo stroški organizacije in financiranja volilne kampanje naslednjim organizatorjem in v 

naslednjih zneskih: 

- Nejc Smole v višini 634,80 EUR in  

- Tomaž Kuralt v višini 117,60 EUR. 
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Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 15. točki dnevnega reda 
PREDLOG ODREDBE O SPREMEBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH 
PARKIRNIH POVRŠIN V OBČINI MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Rifel. Povedala je, da je občinski svet meseca junija 2017 
sprejel Odredbo o določitvi javnih parkirnih površin v občini Medvode (v nadaljevanju: odredba). V 
februarju 2018 je občinski svet sprejel spremembo odredbe, s katero je spremenil status 
posameznih javnih parkirnih površin (npr. parkirišče pri Donitu Tesnitu d.o.o. je bilo izvzeto iz 
evidence javnih parkirnih površin, parkirišče za Kulturnim domom je bilo izvzeto iz evidence javnih 
parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine,…).  Novo spremembo odredbe 
predlagamo, ker je odredba dokument, ki ga je treba stalno prilagajati dejanskim potrebam. Z 
odredbo, ki jo predlagamo v sprejem, med rezervirane parkirne površine, za katere so uvedene 
dovolilnice, v tem členu v točki 4.6. dodajamo parkirišče pri Športni dvorani Medvode. V službenem 
času bo parkirišče namenjeno zaposlenim v javnih zavodih (OŠ Medvode, ZD Medvode, Vrtec 
Medvode, JZ Sotočje), v času popoldanskih in večernih prireditev pa predvidevamo parkiranje brez 
dovolilnic, kar bo posebej označeno tudi na obvestilni tabli ob vstopu na parkirišče. Iz rezerviranih 
parkirnih površin, za katere so uvedene dovolilnice, na pobudo Društva upokojencev Medvode 
izvzemamo parkirišče ob stavbi na Gorenjski cesti 11, kjer ima društvo svoj sedež. Na teh 
površinah bo društvo vzpostavilo sistem internih dovolilnic. V tem členu prav tako ne navajamo več 
parcelnih številk, na katerih se nahajajo posamezne javne parkirne površine, ker se zaradi pogostih 
geodetskih postopkov parcelne številke spreminjajo in vsaka sprememba predstavlja osnovo za 
spremembo odredbe. Dodatni razlog je tudi dejstvo, da so parcelne meje v Geografsko 
informacijskem sistemu Občine Medvode (GIS), ki predstavlja informativno osnovo, nekoliko 
zamaknjene in prihaja do nepravilnosti oziroma netočnosti navedb. Menimo, da so opisane lokacije 
javnih parkirnih površin dovolj natančne, označene so in bodo tudi z ustrezno vertikalno in 
horizontalno signalizacijo. Predlagamo, da se peti odstavek uskladi z dejanskim stanjem, saj 
dovolilnice izdaja občinska uprava in ne župan.  Ker posamezna dovolilnica ne zagotavlja prostega 
parkirnega mesta tudi ni označena z registrsko številko avtomobila, zato smo v tem členu črtali 
šesti odstavek. V 10. členu smo dodali nov odstavek, in sicer, da je v času prireditev na 
rezerviranih parkirnih površinah, za katere so uvedene dovolilnice, parkiranje v popoldanskih in 
večernih urah dovoljeno brez le-te. V 11. členu dodajamo nov, drugi odstavek. Ker na parkirišču 
pri pokopališču v Preski in v Zavrhu pod Šmarno goro, na katerih je predvideno plačevanje 
parkirnine,  parkomata še nista postavljena, se izvajanje odredbe na teh dveh parkirnih površinah, 
odloži do vzpostavitve ustreznega tehničnega sistema. Sprememba odredbe ne bo predstavljala 
dodatne oz. nove obremenitve občinskega proračuna.  
  
To točko je obravnaval tudi Odbor za komunalne dejavnosti. Predsednik odbora Stanislav Ulanec je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe 
o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme.  
 
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisija Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah 
Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da 
ga obravnava in sprejme. 
 
V razpravi so sodelovali Stanislav Ulanec, Dominik Bradeško, Cvetka Židan Valjavec, Nada Prešeren 
in Darinka Verovšek. 
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Stanislav Ulanec je povedal, da so na Odboru za komunalne dejavnosti razpravljali tudi o tem, da 
je na parkirišču pri Športni dvorani kar nekaj avtomobilov parkiranih tudi čez noč. Verjetno jih 
parkirajo stanovalci bližnjih objektov, ki nimajo dovolj svojih parkirnih površin ob objektih. 
Zanimalo ga je, ali bi se dalo zagotoviti, da ne bi parkirali na tem parkirišču. Nadalje ga je 
zanimalo, zakaj z odredbo ni zajeto tudi zgornje parkirišče pri Lekarni. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da dovolilnice uvajamo samo v dopoldanskem času z namenom, da 
ne bi obirali aktivnosti, ki se v Športni dvorani izvajajo v dopoldanskem času. Dovolilnice v 
dopoldanskem času uvajamo zato, ker smo se z Zdravstvenim domom in šolo ter vrtcem 
dogovorili, da zaposleni parkirajo pri Športni dvorani. Pripomnil je, da bi bila najboljša rešitev za to, 
da na tem parkirišču ne bi več parkirali ponoči ta, da bi nekdo od zaposlenih po koncu prireditev v 
Športni dvorani, parkirišče zaprl. Pri Zdravstvenem domu so uvedene modre cone. Ker so se že 
začele pojavljati tendence, da stanovalci iz novogradenj parkirajo pri Zdravstvenem domu, bomo 
uredili zelenico in postavili ograjo. Dodal je še, da je odredba živ dokument, ki ga lahko po potrebi 
spreminjamo. 
 
Stanislav Ulanec je pripomnil še, da bo MOL v letošnjem letu začel graditi P+R parkirišče v 
Stanežičah in bo na ta račun morda manj parkiranih avtomobilov v občini. 
 
Dominika Bradeška je zanimalo, ali bo na tablah, ki bodo označevale parkiranje z dovolilnicami, 
navedena tudi ura, kdaj je dovoljeno parkiranje z dovolilnicami in kdaj brez dovolilnic. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da se bomo o tem dogovorili in uskladili. 
 
Cvetka Židan Valjavec je povedala, da je že na seji Statutarno pravne komisije izpostavila, da bi 
morala biti enakost za vse zaposlene v javnih zavodih. Zaposleni v javnih zavodih, kjer se dovoljuje 
parkiranje z dovolilnicami, so v neenakem položaju z ostalimi zaposlenimi v javnih zavodih, kot je 
npr. OŠ Preska, OŠ Pirniče. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da skušamo z izdajo dovolilnic priti naproti zaposlenim. Dodal je 
še, da se v npr. v Preski pri šoli se iz tega naslova najema zemljišče. Cvetka Židan Valjavec je 
dodala, da delodajalec ni dolžan zaposlenemu garantirati parkirnega prostora. Župan Nejc Smole je 
povedal, da je treba ločiti med mesečno karto in med dovolilnico. Dovolilnica samo dovoljuje, da 
parkiraš na določenem mestu in ne zagotavlja parkirnega prostora. 
 
Nado Prešeren je zanimalo, ali bodo vsi zaposleni v teh javnih zavodih dobili dovolilnice ali bo 
število omejeno. V letu 2018 je bilo število dovolilnic namreč omejeno in v Zdravstvenem domu se 
je zastavilo vprašanje, komu pripada dovolilnica. 
 
Župan Nejc Smole je pojasnil, da je število dovolilnic odvisno tudi od velikosti zavoda. Knjižnica 
ima npr. 10 dovolilnic, Zdravstveni dom je dobil 45 dovolilnic (65 zaposlenih, nikoli niso vsi hkrati 
na delovnem mestu). Občin ni nikoli dajala navodil, komu naj se dajo dovolilnice. 
 
Darinka Verovšek je zaprosila za pojasnilo, ali mesečna karta res zagotavlja parkirni prostor. Župan 
Nejc Smole je pojasnil, da ne zagotavlja parkirnega prostora. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o 
določitvi javnih parkirnih površin v občini Medvode. 
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Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
    
 
Ker je od začetka seje preteklo 5 ur, je predsedujoči v skladu s prvim odstavkom 43. člena 
Poslovnika predlagal v sprejem naslednji SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode nadaljuje s 16. točko 5. seje občinskega sveta. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
       
 
K 16. točki dnevnega reda 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Marjeta Jamnik: 
1. Posredovala je pobudo vaščanov Zg. in Sp. Senice, ki se glasi: »Vaščani Senice naprošamo 

Občino Medvode, da se v bližnji prihodnosti uredi križišče Jeprca – Reteče izvoz Zg. Senica. 
Omenjeno križišče je zelo nevarno. Kar nekaj oseb iz vasi, ko so zavijali v vas, so na 
omenjenem križišču že imeli nesrečo.  
Nevarnost je v tem, ker vozniki, ki vozimo iz smeri Jeprca – Reteče in zavijamo proti  domu 
(vas Zg. Senica), se moramo ustaviti na sredini glavne ceste. Prižgan je smerokaz za zavijanje 
v vas, a na tej cesti se avtomobili vozijo vsa 90 km/h in že tako obstaja velika verjetnost, da 
med tem, ko smo z vozilom v mirovanju sredi ceste, da nekdo z veliko hitrostjo prileti v nas.   
Druga nevarna situacija je ta, da se vedno najde neko vozilo, ki bo prehitevalo kolono. V 
trenutku, ko se vozimo proti križišču in želimo zaviti v vas, vozilo za nami tega ne opazi (niti 
našega smerokaza), ampak nas želi prehiteti med našim zavijanjem v vas.  
V omenjenem križišču je potrebna izredno velika previdnost, da ne pride do nesreče. V 
težavnih vremenskih razmerah, ko je megla, se pogosto ne vidi table za Senico, Goričane. Hitro 
se zgodi, da se pelješ mimo.  
Popoldan, če želimo iz Zg. Senice zaviti proti Škofji Loki, je to misija nemogoče. Na križišču se 
lahko v konicah čaka tudi 20 minut. Odkar je na Sp. Senici urejen enosmerni promet proti 
Jeprci, je omenjen izvoz proti Škofji Loki veliko bolj obremenjen. Težavo bi lahko rešili s 
semaforjem na senzor, tako kot je to urejeno v Retečah.  
Z željo in upanjem, da se čim prej poskrbi za varnost vseh nas, ki smo tudi prebivalci Medvod, 
vas lepo pozdravljamo.« 

2. Pohvalila je prireditev, ki je 12.5.2019 potekala v počastitev Mihu Gabru, velikemu Sorcu, ki je 
70 let kot glasbenik, zborovodja in organist deloval v Sorški cerkvi. Prireditev, na kateri je 
nastopalo šest zasedb iz Medvode, je bila lepa.  

3. Pohvalila je odprtje nadstreška za kolesarnico ob OŠ Medvode, ki je bilo pred štirinajstimi 
dnevi. Sredstva za postavitev so prispevali tudi učenci, ki so denar zbrali z zbiranjem starega 
papirja, večji del pa je prispevala tudi družina Kozamernik. 

 
Stanislav Ulanec: 
1. Povedal je, da je Radio 1 danes pohvalil Občino Medvode. Pohvalil je vse tiste, ki so pripomogli 

k temu, da je občina prejela priznanje za prostovoljce. 
2. Pohvalil je Režijski obrat, da so lepo uredili krožišče ter brežino ob Jeprški jami. Menil je, da se 

občinska uprava premalo potrudi za ureditev notranjosti Jeprške jame. Spekter vozi material. 
Ker se ne ve, kdo vse vozi noter material, predlaga, da se zamenja ključavnica in pripravi 
vpisna knjiga, da se bo vedelo, kdo in kaj vozi v jamo. 
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3. V odboru za komunalne dejavnosti manjka en član, ki je podal odstopno izjavo. Zanima ga, 
zakaj je odstopil ter ali bo imenovan nov član. 

4. Opozoril je, da na športnem igrišču v Pirničah ne dela pitnik. 
5. Opozoril je na to, da so prehodi za pešce pri Sparu oziroma Bencaku nevidni. Ko gredo ljudje 

od železniške postaje proti Bencaku, morajo iti precej naokrog oziroma hodijo čez cesto tam, 
kjer ni prehoda. Predlagal je, da bi se vrisala še ena zebra ter da se pobarvajo obstoječi 
prehodi. 

 
 
 
Dragan Djukić: 
1. Pripomnil je, da bodo prehode za pešce pobarvali takrat, ko bo boljše vreme. O tem je opozoril 

na pobudo, ki je bila dana že pred časom, in sicer da naj se avtobusno postajališče 25 zrcalno 
prestavi za eno dolžino naprej, da bodo izstopali tam, kjer so stopnice h krajevni skupnosti in 
Centru za socialno delo. 
Dve pobudi in vprašanje je posredoval že po elektronski pošti in je že prejel odgovore: 

2.  Vprašanje občanke iz Žleb: 
     Dne 5. 4. 2019 je bil objavljen javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za 
sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN na področju Medvode. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih 
sredstev je bil objavljen v Ur.l. št. 68/7.9.2012 s popravkom v Ur. L. št. 94/15.11.2013.  
Trenutni razpis zajema območje Studenčice, Topol, Katarina, Belo in še nekaj drugih KS.  
Lani smo vložili vlogo za sofinanciranje MKČN, pa je bila zavrnjena, češ da še nismo na vrsti – KS 
Žlebe, Golo Brdo, Seničica ... Zanima me, kdaj bomo na vrsti za sofinanciranje, ker se tudi letos ni 
nič premaknilo. 
  
Odgovor je pripravila Katja Gomboši Telban, vodja Oddelka za okolje, prostor in 
razvoj: 
Vlada RS je v letu 2010 sprejela Operativni program odvajanja in čiščenje komunalne odpadne 

vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017, ki vsebuje tudi seznam aglomeracij, ki so razvrščene 

glede na določene kriterije. Za posamezne kriterije so določeni tudi roki za izgradnjo javnega 

kanalizacijskega sistema. Program s sklepom Vlade ter zemljevidom območij je dostopen tudi na 

spletni strani Ministrstva za okolje in prostor za na spodnji povezavi: 

Na osnovi tega programa sta bila v letu 2012 sprejeta občinska predpisa Odlok o odvajanju in 

čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 61/2012) in 

Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode (Uradni list RS, št. 68/2012 in 94/2013). 

Na podlagi vseh teh dokumentov so naselja, kjer glede na velikost območij, kjer se javna 

kanalizacija ne bo gradila in so upravičene do subvencij za nakup MKČN naslednja (to gre za 

območja, kjer je obremenjevanje okolja manjše od 50 PE): 

 Belo,  

 Brezovica pri Medvodah,  

 Osolnik,  

 Setnica – del,                     

 Studenčice,  

 Tehovec,  

 Topol pri Medvodah in  

 Trnovec. 

Konec leta 2015 je bila sprejeta nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 

(Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), ki med drugim vsebuje tudi spodnjo določbo: 
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»Ne glede na prejšnji odstavek je lahko aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, 
zaradi izvajanja storitev javne službe na njenem območju opremljena z malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami za skupine objektov ali na način iz petega odstavka tega člena za posamezne 
objekte, če občina na podlagi ekonomske analize ugotovi, da bi opremljanje z javnim 
kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v 
skladu z 10. členom te uredbe za celotno aglomeracijo povzročilo več kot trikrat večje stroške 
glede na stroške opremljanja z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za skupine objektov ali na 
način iz petega odstavka tega člena za posamezne objekte.« 

Ta določba je bila med drugim sprejeta zato, ker se je izkazalo, da občine finančno ne bodo 

zmogle opremiti vsa območja, ki so sicer določena po Operativnem programu.   

V letu 2017 je Ministrstvo za okolje in prostor začelo s postopkom za spremembo mej aglomeracij 

in spremembo Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in nas o tem tudi 

obvestilo ter pozvalo k sodelovanju. V osnutku, ki je že bil javno predstavljen, je razvidno, da naj 

bi se spremenila merila za določitev aglomeracij in dopolnila skladno z napredkom znanja, 

razpoložljivih podatkov in tehnike, hkrati pa bodo tudi seznam aglomeracij uvrstil v samo uredbo, 

kar pomeni, da ne bodo več del OP. Ko bodo sprejete te spremembe in bomo dobili dokončne 

meje območij z lastnostmi, bomo lahko spremenili občinske predpise, ki bodo usklajeni z veljavnimi 

podatki. 

Po podatkih, ki jih imamo, naj bi bila sprememba Uredbe sprejeta v drugi polovici leta. To je 

pogoj, da bomo lahko šli v spremembo.  

Iz osnutka predloga sprememb je razvidno, da bodo aglomeracij, ki se nahajajo na območju naselij 

Seničica, Žlebe, Golo Brdo in Zavrh oblikovane tako, da bodo manjše od 500 PE. Zato bomo za te 

aglomeraciji po sprejetju sprememb izdelali ekonomsko analizo, na osnovi katere bomo sprejeli 

odločitev, da se območja ne opremljajo z javno kanalizacijo. To bo osnova, za spremembo 

občinskih predpisov in razširitev kroga upravičencev.  

Glede na to, da že sedaj Pravilnik vsebuje določbo, da je možno subvencijo za nakup MKČN 
uveljavljati tudi za nazaj, bo to ostalo tudi za naprej nespremenjeno. 
 
V zvezi s tem vprašanjem, je Dragan Djukić želel razjasniti nejasnost, in sicer meni, da je iz 
odgovora mogoče razbrati, da tisti, katerih območje sedaj ni zajeto, lahko postavijo čistilno 
napravo ter potem uveljavljajo subvencijo za nazaj. Zanimalo ga je, koliko časa bodo čakali, da 
lahko uveljavljajo. 
 
Katja Gomboši Telban je odgovorila, da bi to vprašanje morali nasloviti na Ministrstvo za okolje in 
prostor. Nadrejene akte naj bi pripravili v drugi polovici leta 2019. Takoj ko bo sprejeta uredba na 
državni ravni, bomo šli v spremembo odloka in pravilnika, ki bo razširil območje za male čistilne 
naprave.              
 
3. Vprašanje občanke iz Žleb: 
 
Zgodilo se je, da smo nujno morali klicati reševalno vozilo sredi noči. Glede na to, da je dolina 
Žlebov zelo razvejana sta se reševalca seveda izgubila, zato je bil temu primeren tudi odzivni čas. 
(Kljub vsem mogočim novodobnim navigacijam). 
  
Razmišljam v to smer, če je kakšna varianta da bi pri vhodu v Žlebe (to je tam kjer je tabla Žlebe 
Malenšek in Žlebe Cvajnar) postavili tablo s hišnimi številkami. Eno pa mogoče še pri kmetiji 
Malenšek, kjer se dolina spet razdeli. Številke so bile dodeljene v tistem času, ko so se hiše gradile 
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in je bilo vseeno na katerem bregu je kakšna številka. Tako obiskovalec ali rešilec išče hiše da 
skoraj obupa.  
 
Odgovor je pripravila Katarina Snoj, Urad župana: 
Trenutno še poteka postopek izbire novega koncesionarja za vzdrževanje in postavitev cestno 
prometne signalizacije. Po sklenitvi pogodbe bo novi koncesionar pregledal obstoječe stanje in v 
skladu s proračunskimi možnostmi pripravil terminski načrt postavitve usmerjevalnih tabel. Pobudo 
občanke bomo posredovali novemu koncesionarju. 
 
4. Pobuda občanke iz Medvod: 
 
Občanka daje pobudo da, se uredi pločnik od nekdanje trgovine Sajevec pa do Gorenjske ceste 32. 
Gre za stezo ob državni Gorenjski cesti na desni strani, ki jo občani dnevno uporabljajo in je za 
pešce izredno nevarna. Pobudo daje Občinskemu svetu Občine Medvode, županu in občinski upravi 
Občine Medvode, da se doseže dogovor z Direkcijo Republike Slovenije za infra strukturo o 
izgradnji varnega pločnika v centru Medvod zaradi boljše prometne varnosti udeleženih pešcev. 

  
Odgovor je pripravila Katja Gomboši Telban, vodja oddelka za okolje, prostor in razvoj: 
Ker se pobuda nanaša na izgradnjo pločnika znotraj naselja Medvode, je investitor izgradnje 
pločnika Občin Medvode in ne Direkcija RS za infrastrukturo, kar posledično pomeni, da mora 
občina zagotoviti vso potrebno projektno dokumentacijo, zemljišča, predvsem pa vsa potrebna 
sredstva za izgradnjo, ki pa jih v tem trenutku nima, niti niso predvidena v Načrtu razvojnih 
programov za obdobje 2019-2022. 
 
Ivan Špenko: 
1. Ob cesti Jeprca – vodice iz smeri Zapog proti Hrašam pred vasjo Hraše predlaga namestitev 

prikazovalnikov hitrosti, s katerimi bi izboljšali prometno varnost v kraju, saj prikazovalnik 
hitrosti podzavestno vpliva na voznika z rdečo utripajočo številko hitrosti, da ke to zmanjša na 
dovoljeno zeleno, s tem bi tudi izboljšali prometno varnost na šolski poti. Tak prikazovalnik je 
bil pred kratkim nameščen v Zapogah in po razgovorih s krajani so se hitrosti bistveno 
zmanjšale. 

2. Na cesti Jeprca – Vodice pred avtobusno postajo Hraše vzhod predlaga ureditev prehoda za 
pešce. ta del ceste je zelo nevaren predvsem za otroke, ko gredo na avtobus za Smlednik, 
kateri morajo prečkati zelo prometno cesto in je predvsem v prometnih konicah prehod zelo 
otežkočen in nevaren. 
 

Uroš Medar: 
1. Podal je pobudo, da bi se postavila prometna signalizacija, ki omogoča zavijanje na desno v 

primeru, če je cesta prosta, in sicer v križišču pri Sparu (v vse štiri smeri) in v križišču, kjer se 
zavija v Presko. 

2. Pohvalil je gradnjo športnega parka pri OŠ Medvode, moti pa to, da novi pump track postaja 
smetišče (koš za smeti je pri košarkarskem igrišču). Objekt je zelo lep, vendar pa bi bilo treba 
nekaj narediti glede tega.  

Župan Nejc Smole je odgovoril, da bo igrišče še lepše, saj je v zaključni fazi izbira izvajalca za 
postavitev otroškega igrišča. Že ob postavitvi so se pojavile težave z vandalizmom. Dodal je, da bo 
ta športni park s pogodbo prenesen v upravljanje OŠ Medvode. 
 
Ivo Rep:    
1. Podal je pobudo, da bi se proga 25 podaljšala tako, da bi peljala do krožišča Na klancu in v 

krožišču zapeljala na levo proti Zdravstvenemu domu ter se nato spustila nazaj mimo gostilne 
Na klancu na traso ob nogometnem igrišču (ne bi šla pod podvozom). Na ta način bi občanom 
omogočili dovoz do Zdravstvenega doma. 
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2. Občani, katerih otroci hodijo v šolo v Ljubljano, so se nanj obrnili s pobudo, da bi se uvedla 
podaljšana linija 15, ki bi obratovala vsaj do 0.30 (ob petkih, uvedla pa bi se tudi sobotna linija, 
ki bi lahko vozila redkeje).  

3. Ker so v zadnjem času vse bolj popularna kolesa na akumulatorski pogon, občana zanima, ali 
obstaja možnost, da bi se pri železniški postaji zgradila kolesarnica, ki bi bila hkrati tudi 
polnilnica – kolesar bi se pripeljal z dela Medvode, varno parkiral kolo in ga napolnil. Zanima ga 
tudi, ali obstaja možnost, da bi se pripeljal in prosto vstopil na vlak – to bi pomenilo, da bi 
Slovenske železnice imele kompozicijo, ki bi omogočala, da bi kolesar vstopil na vlak, se peljal 
do Ljubljane, se v Ljubljani vozil s kolesom in se nato z vlakom vrnil v Medvode. 

4. Občanka pozdravlja ureditev turistične poti okoli Zbiljskega jezera za kolesarje in sprehajalce. 
Ker gre za velik finančni zalogaj, ne pričakuje, da bo končana že v tem mandatu. Zanima pa jo, 
ali obstaja možnost uvedbe štipendij za profile izobraževanja, ki so splošno potrebni pri razvoju 
Medvod. 

 
Danica Tršan: 
Zastavila je vprašanje v zvezi s pokopališčem v Smledniku, na katerem je na razpolago samo še 
nekaj grobnih mest. Zanimalo jo je, kako potekajo načrti za širitev, predvsem, kako je z odkupom 
zemljišč.    
Župan Nejc Smole je odgovoril, da je občinska uprava, predvsem Režijski obrat in župan vložil kar 
nekaj naporov, da bi zagotovili zemljišča za širitev. Z lastniki 2/3 zemljišča smo že uspeli doseči 
dogovor in čakamo še z njihove strani podpisano pogodbo. Lastnikom preostale tretjine zemljišč 
smo poslali enako ponudbo in upamo, da se bodo odločili zanjo. Dodal je, da sledimo terminskemu 
planu, da letos odkupimo zemljišča, hkrati pa se pregledujejo idejne usmeritve. V kolikor finance 
ne bi dopuščale, si bomo prizadevali, da se zagotovi vsaj prvih 30 m, da se reši situacija za nekaj 
let. Zavedamo se, da utegne konec tega leta zmanjkati prostora na pokopališču za prebivalce 
Smlednika. 
 
Stanislav Marn:         
Prejel je vprašanje občana, ki ga zanima, kaj namerava občinska oblast v Medvodah narediti z 
vrtovi in barakami v Preski ob progi in Škofjeloški cesti. Ljudje si že leta lastijo zemljo, postavljajo 
barake in celo prodajajo vrtiček. Manjšina si lasti občinsko zemljo, ki bi lahko bila na voljo vsem. 
Del zemlje je lani vzela občina, pa ne vemo zakaj. 
 
Mateja Kuhar-Bizjak:  
Prosila je, da bi se na cesti od krožišča proti Jeprci v dve največji luknji nasulo nekaj lopat peska. 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da bomo, kot je povedal že Franci Jeraj, to skušali doseči še pri 
starem koncesionarju. V kolikor ne bo pripravljen na sodelovanje, bomo prosili novega 
koncesionarja, da vskoči. Dodal je še, da je več lokacij kritičnih zaradi velikih količin dežja v 
zadnjem času. 
 
Stanislav Ulanec je povedal še, da župan podpira krajevne skupnosti in ga žalosti, da krajani, 
katerih dopis je prebrala Marjeta Jamnik, le-tega niso naslovili na krajevno skupnost in bi krajevna 
skupnost skušala najti rešitev. 
 
Darinka Verovšek: 
1. Zanimalo jo je, ali bo pred dopusti še kakšna seja občinskega sveta.  

Župan Nejc Smole je odgovoril, da bosta verjetno še dve seji, in sicer bo poleg slavnostne seje 
predvidoma konec meseca junija še ena seja občinskega sveta. 

2. Pohvalila je dogodek, ki se je ta konec tedna odvijal v Športni dvorani in na katerem so se 
Medvoščani, prostovoljci izkazali kot dobri organizatorji. Veseli jo, da tudi oblast v Medvodah 
podpira takšne dogodke. Povedala je, da bo prihodnji konec tedna potekal festival Medvode v 
gibanju, na katerem bodo prisotni tudi naši prijatelji iz Ponte San Nicola. Povabila je občane, da 
se udeležijo katerega od dogodkov. 
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Župan Nejc Smole je povedal, da se je s kulturnim festivalom začelo dogajanje, ki bo trajalo skoraj 
dva meseca do občinskega praznika. Povabil je vse prisotne ter občane, da se udeležijo prireditev. 
       
 
Občinski svet je s sejo končal ob 22.02. 
 
 
Zapisala        Predsedujoči 
Katarina Snoj        župan Nejc Smole  
 


