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OBČINSKI SVET          PREDLOG 

 

Številka: 032-9/2020-2 

Datum: 26. 5. 2020 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

9. seje Občinskega sveta občine Medvode, ki je bila v sredo, 22. 5. 2020, ob 16.30 v Športni dvorani  
Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode. 
 
Prisotni člani sveta: Barle Ana, 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, Danica Tršan, Ulanec Stanislav, Verovšek 
Darinka, Verovšek Mirko, Vidmar Ladislav. 
 
Ostali prisotni: župan Nejc Smole, v. d. direktorice Anita Mežek, Sonja Rifel, Sanja Malej, Katarina 
Blažič, Martina Kutnar, Nataša Špilak, Borut Gomboši, Matej Osolnik in Katarina Snoj iz občinske 
uprave, Gregor Gomboši, Katarina Pogačnik iz podjetja Envirodual d.o.o, Klemen Pirc iz podjetja 
Gorenjska gradbena družba, Aleš Pantar iz podjetja HNG d.o.o., Jure Ogris iz podjetja 
Avtoprevozništvo Katarina Trampuš s.p., Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode, Franc Jarc, 
poveljnik Civilne zaščite Občine Medvode, povabljeni novinarji  
 
Opravičeno odsotni: Dominik Bradeško, Alojzij Teršan in Cvetka Židan Valjavec. 
 
Začetek seje je bil ob 16.33 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 v sprejem naslednji  
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 8. seje in nadaljevanja 8. seje občinskega sveta 
3. Poročilo o realizaciji sklepov 8. seje in nadaljevanja 8. seje občinskega sveta 
4. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Medvode 
5. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Simona Jenka 
6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta Občine 

Medvode in njihovih učinkih 
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7. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest za leto 
2019 

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Medvode – kratek postopek 

9. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2019 
10. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev za del enote urejanja prostora ME_635 
11. Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode 
12. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - 

Vrtec Medvode 
13. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine ter predlog Sklepa o izbrisu 

zaznambe grajenega javnega dobra 
14. a) Poročilo poveljnika Civilne zaščite Občine Medvode o stanju in izvedenih ukrepih za 

preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 
b) Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Medvode za financiranje 

izdatkov povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19 in blažitev posledic 

razglasitve epidemije 

c) Predlog Sklepa o začasni oprostitvi plačila najemnin 

15. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA dnevni red je glasovalo 19 članov.  
Dnevni red je bil sprejet.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
POTRDITEV ZAPISNIKA 8. SEJE IN NADALJEVANJA 8. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Pripombe na zapisnik so podali Uroš Medar, Ivan Špenko in Darinka Verovšek.  
 
Uroš Medar je pripomnil, da naj se na strani 14 pri obravnavi Odloka o odmeri NUSZ pri njegovem 
razpravljanju, ali zapiše celotno njegovo izvajanje, ki je bistveno pri tem zapisniku ali pa naj se briše 
ta stavek. Na strani 23 je pri njegovi razpravi verjetno bilo rečeno »Pravilnik za športne dejavnosti, 
če je sploh potreben«. 
 
Ivan Špenko je pripomnil, da se zadnji odstavek na 18. strani zapisnika pravilno glasi: »Ivan Špenko 
je povedal, da ga veseli, da se ni posegalo v socialne transfere. Veliko sredstev se vlaga v kohezijo 
in projekte v centru. Zato pričakuje za naprej, da bi tudi za obrobje Občine, vasi v KS Smlednik, 
dobile nekaj več sredstev za ureditev cest in da bi se pričelo razmišljati o graditvi nujno potrebne 
kanalizacije.« 
 
Darinka Verovšek je pripomnila, da je na 5. strani pri nadaljevanju seje pri prisotnih verjetno 
pomotoma izpuščen novi član občinskega sveta Mirko Verovšek. V zvezi s sklepi, ki so zapisani na 7. 
strani je podala predlog, da glede na to, da občani berejo zapisnike seje, da bi se v sklepe napisali 
imena in priimki razrešenih oziroma imenovanih članov odbora. Meni, da je na 13. strani napaka, 
ker je Tomaž Kuralt govoril o podanih pripombah na OPN ter da je na 23. strani pri navedbah, ki jih 
je podal Uroš Medar, napaka, in sicer je Uroš Medar povedal, da je odbor obravnaval LPŠ.  
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP:   
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Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 7. seje občinskega sveta. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov.  
Sklep je bil sprejet.  
      
 
K 3. točki dnevnega reda 
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 8. SEJE IN NADALJEVANJA 8. SEJE OBČINSKEGA 
SVETA 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov 8. seje in nadaljevanja 
8.seje občinskega sveta. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta 
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET OSNOVNE ŠOLE MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.. Povedala je, da je Svet Osnovne šole Medvode je ustanoviteljico dne 5. 5. 
2020 obvestil, da bo Svetu Osnovne šole Medvode 20. junija 2020 potekel mandat. Na podlagi določil 
46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja ter 8. in 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Medvode Občina Medvode kot ustanoviteljica v svet imenuje 
tri predstavnike ustanovitelja. Člane sveta, ki so predstavniki ustanovitelja imenuje občinski svet. Za 
člana sveta – predstavnika ustanovitelja je lahko imenovana le oseba, ki ima v času imenovanja 
stalno bivališče v šolskem okolišu.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 8. 5. 2020 pozvala zainteresirano 
javnost ter vodje svetniških skupin in člane občinskega sveta, da do roka 15. 5. 2020 podajo predloge 
za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v Svet Osnovne šole Medvode. Do roka so prispeli štirje 
predlogi, ki jih je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, obravnavala na svoji 8. 
seji, dne 19. 5. 2020.  
 
Komisija je opravila razpravo in glasovanje o predlaganih kandidatih ter na podlagi izida glasovanja 
sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga, da se za predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne 
šole Medvode imenujejo Mihelina Žebovec, Vojko Bizant in Mateja Jenko Medar. 
        
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednje 
SKLEPE: 
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1) Za predstavnico ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Medvode se imenuje Mihelina Žebovec, 
stanujoča Zbiljska cesta 1, 1215 Medvode. 

 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2) Za predstavnika ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Medvode se imenuje Vojko Bizant, stanujoč 

Štalčeva 3, 1215 Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
3) Za predstavnico ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Medvode se imenuje Mateja Jenko Medar, 

stanujoča Finžgarjeva ulica 16, 1215 Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET OSNOVNE ŠOLE SIMONA 
JENKA  
 
Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Povedala je, da je Svet Osnovne šole Simona Jenka ustanoviteljico dne 5. 5. 
2020 obvestil, da bo Svetu Osnovne šole Simona Jenka 10. junija 2020 potekel mandat. Na podlagi 
določil 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 8. in 9. člena Odloka 
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka Občina Medvode 
kot ustanoviteljica v svet imenuje tri predstavnike ustanovitelja. Člane sveta, ki so predstavniki 
ustanovitelja imenuje občinski svet. Za člana sveta – predstavnika ustanovitelja je lahko imenovana 
le oseba, ki ima v času imenovanja stalno bivališče v šolskem okolišu.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 8. 5. 2020 pozvala zainteresirano 
javnost ter vodje svetniških skupin in člane občinskega sveta, da do roka 15. 5. 2020 podajo predloge 
za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v Svet Osnovne šole Simona Jenka. Do roka so prispeli 
štirje predlogi, ki jih je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, obravnavala na svoji 
8. seji, dne 19. 5. 2020.  
 
Komisija je opravila glasovanje o predlaganih kandidatih ter na podlagi izida glasovanja sprejela 
sklep, da občinskemu svetu predlaga, da se za predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne šole 
Simona Jenka imenujejo Leon Stare, Danica Tršan in Darja Špenko.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednje  
SKLEPE: 
 
Za predstavnika ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Simona Jenka se imenuje Leon Stare, stanujoč 
Dragočajna 9 A, 1216 Smlednik. 
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1) Za predstavnika ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Simona Jenka se imenuje Leon Stare, 
stanujoč Dragočajna 9 A, 1216 Smlednik. 
 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet.  

 
 
2) Za predstavnico ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Simona Jenka se imenuje Danica Tršan, 

stanujoča Hraše 28 A, 1216 Smlednik. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 18 članov. 
Sklep je bil sprejet.  

 

3) Za predstavnico ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Simona Jenka se imenuje Darja Špenko, 
stanujoča Hraše 54 A, 1216 Smlednik. 

 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
Ker poročevalka za 6. točko dnevnega reda še ni bila prisotna na seji, je predsedujoči v skladu z 38. 
členom Poslovnika predlagal zamenjavo točk dnevnega reda in dal na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: 
 
Pred obravnavo 6. točke dnevnega reda se obravnava 7. točka dnevnega reda. 6. točka dnevnega 
reda bo obravnavana, ko bo prisotna poročevalka. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
POROČILO O POSLOVANJU IN IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA 
OBČINSKIH CEST ZA LETO 2019 
 
Uvodno obrazložitev so podali Klemen Pirc iz podjetja Gorenjska gradbena družba d.d., Aleš Pantar 
iz podjetja HNG d.o.o. in Jure Ogris iz podjetja Avtoprevozništvo Katarina Trampuš s.p.  
 
Borut Gomboši je uvodoma pojasnil, zakaj je prisotnih več  poročevalcev, in sicer je povedal, da je 
v letu 2019 prišlo do spremembe koncesionarja – do 17. 5. 2020 je bila koncesijska pogodba 
sklenjena s podjetjem GGD, po tem datumu pa s podjetjem HNG in s Avtoprevozništvom Katarina 
Trampuš s.p. kot podizvajalcem. 
 
Klemen Pirc iz podjetja GGD je povedal, da so bili koncesionar do sredina maja 2019, kar je razvidno 
tudi iz prejetega poročila. Glavnina del je bila namenjena urejanju bankin, makadamskih cest, 
krpanju lukenj z vročo in hladno asfaltno maso, urejanju jaškov ipd. Glede zimske sezone je povedal, 
da so bili glede na milo zimo stroški nižji oziroma tudi ni bilo večjih težav v primerjavi z letom prej.  
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Aleš Pantar iz podjetja HNG je povedal, da je bilo v letu 2019 v dobrega pol leta za slabih 300.000 
EUR opravljenih vzdrževalnih del, od tega je bila za zimsko vzdrževanje cest porabljenih cca. 50.000 
EUR. Tudi zima 2019/2020 je bila mila, zato ni bilo večjih stroškov. Dodal je, da se vsako leto največ 
sredstev namenja za vzdrževanje makadamov, jarkov, odvodnikov ter strojno in ročno čiščenje 
jaškov.  
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za komunalne dejavnosti. Predsednik odbora Stanislav Ulanec je 
povedal, da je odbor sprejel naslednja sklepa, in sicer da se je odbor seznanil z vsebino Končnega 
letnega poročila letnega vzdrževanja cest za leto 2019, koncesionarja Gorenjska gradbena družbe 
d.d. s pripombo, da naj se v poročilu popravijo letnice ter sklep, da se je odbor seznanil z vsebino 
Končnega (letnega) poročila letnega vzdrževanja cest za leto 2019, koncesionarja HNG, 
Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje d.o.o. 
 
Pri tej točki so razpravljali Ladislav Vidmar, Ivan Špenko, Darinka Verovšek in Stanislav Ulanec. 
 
Ladislav Vidmar je povedal, da se pri vsakokratni obravnavi poročil koncesionarjev za vzdrževanje 
cest pojavlja problem vzdrževanja makadamskih cest. Menil je, da če se želimo izogniti tem 
stroškom, bi bilo treba urediti makadamske ceste. Predlagal je, da bi se kritične odcepe uredilo tako, 
da bi bili stroški vzdrževanja čim manjši. Sedaj se velikokrat dogaja, da ob vsakem prvem dežju 
odnese pesek, ki so ga vzdrževalci nasuli. 
 
Ivan Špenko je povedal, da je gradivo zelo podrobno. Nadalje je povedal, da se občinska uprava 
zelo trudi, da bi zadeve uredila. V zvezi s cesto Hraše 53 – Hraše 57, ki je v 2. prednostnem redu, 
je povedal, da ta cesta že nekaj let ni bila nasuta ter da je prejel veliko pripomb občanov. Menil je, 
da je nadzor zelo dober, vendar pa bi bilo bolje, če bi se pripeljali s tovornjakom in nasuli luknje. V 
poročilu ga moti navedba v zvezi s cesto Hraše 45 do Emone, ki je v asfaltu, tja pa so pripeljali 
pesek. Zanimalo ga je, ali je to napaka.  
 
Župan Nejc Smole je pripomnil, da glede na to, da ni jasno, na katero poročilo se to nanaša, da 
bomo podali pisni odgovor. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da ima koncesionar v Polhograjcih vzorno nadzorno službo ter da je 
bilo letošnje pomladansko čiščenje opravljeno zelo zgodaj in dobro. Dodala je, da so na Odboru za 
komunalne dejavnosti sprejeli sklep, da naj se za leto 2020, ko se bo pripravljalo poročilo, določi, 
kako naj se vsebinsko pripravi poročilo (kaj je bilo narejeno na posamezni cesti, koliko sredstev je 
bilo porabljenih) ali da se na spletni strani občine uredi vpogled po zgledu investicij. 
 
Stanislav Ulanec je povedal, da je bila letos mila zima in epidemija in predlagal, da naj občinska 
uprava da čim več denarja v komunalne dejavnosti oziroma naj se letos, če bo kaj viška denarja, le-
ta usmeri v komunalo, glede na to, da je med pobudami vedno veliko želja s tega področja. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja  
SKLEPA:  
 
1) Občinski svet Občine Medvode se je seznanil z vsebino Končnega letnega poročila letnega 

vzdrževanja cest za leto 2019, koncesionarja Gorenjska gradbena družba d.d. 
 

Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 18 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
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2) Občinski svet Občine Medvode se je seznanil z vsebino Končnega letnega poročila letnega 
vzdrževanja cest za leto 2019, koncesionarja HNG, Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje 
d.o.o. 

         
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 18 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA 
ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČINE MEDVODE IN NJIHOVIH UČINKIH 
 
Uvodno obrazložitev je podala Katarina Pogačnik iz podjetja Envirodual, d.o.o., energetska 
svetovalka. Povedala je, da so bile v preteklem letu izvedene aktivnosti s področij učinkovite rabe 
energije, izrabe obnovljivih virov energije ter oskrbe z energijo. Podrobneje je predstavila izvedene 
aktivnosti po posameznih področjih ter dodala, da Občina Medvode izpolnjuje vse cilje energetske 
politike tako na državni kot na evropski ravni. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za urejanje prostora in ekologijo. Predsednik odbora Mirko 
Javeršek je povedal, da se je odbor seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncepta Občine Medvode in njihovih učnikih in predlaga občinskemu 
svetu, da ga obravnava in sprejme.  
 
V razpravi so sodelovali Uroš Medar, Mateja Kuhar Bizjak in Ivan Špenko. 
 
Uroš Medar je pripomnil, da je na 7. strani poročila navedeno, da Občina Medvode v letu 2020 
načrtuje izgradnjo OŠ Preska. Prosil je, da naj se ta navedba popravi, saj temu ni tako. V letu 2020 
gre samo za izgradnjo dveh kontejnerjev. 
 
Mateja Kuhar Bizjak je povedala, da je ena od postavk tudi energetski atlas. Zanimalo jo je, kaj to 
predstavlja in čemu je namenjen. 
 
Katarina Pogačnik je pojasnila, da je Občina Medvode že v letu 2017 v sklopu razvojnega projekta 
pristopila k izdelavi energetsko–podnebnega atlasa. Energetsko-podnebni atlas je delujoč, vsako leto 
se podatki za preteklo leto posodobijo do 31.3. Energetsko-podnebni atlas je integracija vseh 
energetskih parametrov (vse infrastrukture, npr. kje potekajo plinovodi, poraba energentov, javna 
razsvetljava, svetilke, kje se uporabljajo toplotne črpalke, geotermalna energija, podatki za 
fotovoltaiko). Predstavlja inventar vseh podatkov na področju energetike in tem podatkom lahko 
sledimo. Nadalje pojasnila, da trenutno še ni na voljo javnosti zaradi delikatnosti z vidika varstva 
podatkov, saj so podatki opredeljeni na hišno številko natančno. Dodala je, da bi, ko bodo podatki 
na voljo tudi javnosti, z njimi spodbudili prehod na nizkoogljično družbo. Trenutno energetski atlas 
bolj predstavlja orodje občini in energetskim upravljavcem, postopno pa bi posamezne module dali 
na uporabo tudi občanom. 
 
Ivan Špenko je v zvezi z javno razsvetljavo izpostavil visok strošek tokovine ter postavko redno 
investicijsko vzdrževanje. Zanimalo ga je, kako je z menjavo sijalk. V zvezi z avtobusnimi postajališči 
je povedal, da je v občini veliko postajališč brez nadstreškov.  
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da je za avtobusna postajališča v letošnjem proračunu predvidenih 
20.000 EUR. Menjali se bosta avtobusni postajališči na Jeprci, kjer bomo dodali stojalo za kolesa. 
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Borut Gomboši je v zvezi z javno razsvetljavo povedal, da imamo dve proračunski postavki in sicer 
proračunsko postavko za električno energijo (tokovina) in proračunsko postavko za vzdrževanje. 
Postavka za električno energijo se spreminja in je odvisna od tega, kakšna je cena energije na trgu. 
V zvezi s postavko za vzdrževanje je povedal, da razsvetljavo, ki se postavlja na novo, predstavljo 
varčne sijalke. Župan Nejc Smole je dodal, da teh 120.000 EUR za vzdrževanje ni namenjenih za 
menjavo sijalk, temveč bolj za novogradnje, kjer se javna razsvetljava vgrajuje na novo. Izdelana je 
bila raziskava, kjer je bilo ugotovljeno, da bi bilo treba zamenjati še cca. 1300 sijalk. V preteklosti so 
se za to podeljevale koncesije, sedaj pa to ni več aktualno. V prihodnosti bi bilo potrebno na postavki 
zagotoviti pol milijona sredstev in zamenjati vse sijalke, potem bi dosegli tudi prihranke na računu 
za tokovino. Pohvalil je občinsko upravo, da se je odločila za izvedbo javnega naročila za javno 
razsvetljavo in bo tako sedaj dve leti en dobavitelj sijalk. Borut Gomboši je povedal, da ko se zamenja 
svetilka, bi bilo treba zamenjati tudi drogove, vendar pa nekemu javno zasebnemu partnerju t ni več 
dišalo, prav tako bi bilo treba določene kable, ki potekajo po zraku, položiti v pločnik oziroma zemljo. 
Župan Nejc Smole je pojasnil še, da vso tokovino, tudi tisto ob državnih cestah, plačuje občina.   
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncepta Občine Medvode in njihovih učinkih.  
  
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MEDVODE – KRATEK POSTOPEK 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Špilak. Povedala je, Občina Medvode (v nadaljevanju: Občina) 
je v juliju 2018 sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (v nadaljevanju: 
OPN), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 45/18, in je stopil v veljavo 11. julija 
2018. Po uveljavitvi OPN je bila v tekstualnem delu izvedbenega dela prostorskega akta ugotovljena 
napaka, ki je tehnične narave, zato je Občina pristopila k njeni odpravi po kratkem postopku priprave 
sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju: Kratki postopek). Zakonska podlaga za izvedbo 
Kratkega postopka je 1. alineja 1. odstavka 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/2017) (ZUreP-2). ZUreP-2 ta postopek dopušča v primerih takšnih sprememb OPN, ki ne 
predstavljajo vsebinsko novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja 
novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa (med drugim) 
potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem 
delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za urejanje prostora in ekologijo. Predsednik odbora Mirko 
Javeršek je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme.    
 
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme. 
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Razprave pri tej točki ni bilo.                 
   
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MEDVODE ZA LETO 
2019 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej. Povedala je, da je bil proračun izvršen na podlagi Odloka 
o proračunu Občine Medvode za leto 2019, ki je bil sprejet na 4. seji občinskega sveta, dne 27. 03. 
2019, Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2019, ki je bil 
sprejet na 5. seji občinskega sveta, dne 22. 05. 2019 in Odloka o rebalansu proračuna Občine 
Medvode za leto 2019, sprejetega na 8. seji občinskega sveta, dne 11. 12. 2019. Župan je med 
letom v skladu z zakonom in odlokom (38. in 39. člen ZJF in 6. člen Odloka o proračunu občine 
Medvode za leto 2019), prerazporejal proračunska sredstva. Skupni prihodki, v bilanci prihodkov in 
odhodkov, za neposredne proračunske uporabnike – občinsko upravo, občinski svet, nadzorni odbor 
in krajevne skupnosti so bili načrtovani v višini 17.762.345 EUR. Realizacija skupnih prihodkov je bila 
dosežena v višini 17.674.031 EUR ali 99,5% planiranih prihodkov. Ob upoštevanju vseh proračunskih 
načel ob koncu leta izkazujemo proračunski presežek iz preteklih let s krajevnimi skupnostmi v višini 
791.071 EUR in ga prenašamo v integralni proračun za leto 2020. V presežku je 56.554 EUR 
namenskih prihodkov – požarne takse, presežka krajevnih skupnosti je v višini 260.870 EUR – stanje 
na računu, ostalo so proračunska sredstva. Skupni proračunski odhodki neposrednih proračunskih 
uporabnikov – občinske uprave, nadzornega odbora, občinskega sveta in krajevnih skupnosti so bili 
realizirani v višini 22.577.085 EUR, kar predstavlja 96,3% plana in so bili za skoraj 62% višji od 
preteklega leta. Realizacija je, glede na pretekla leta, zelo dobra, predvsem pa so bili doseženi visoki 
investicijski odhodki. Razlog je gradnja kohezijskega projekta ČISTO ZATE in posledično sočasna 
gradnja - obnova vodovoda in meteorne kanalizacije. Dolgoročna posojila so bila odplačana v višini 
758.124 EUR. Znesek vsebuje vračilo glavnice na podlagi kreditov iz leta 2009, 2011, 2013, 2014, 
2016 in 2018/19 ter povratnih sredstev MGRT. Zaključnemu računu so priložena tudi poročila 
krajevnih skupnosti. 
 
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 2019 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.  
 
V razpravi so sodelovali Uroš Medar, Stanislav Ulanec in Mirko Javeršek. 
 
Uroš Medar je pohvalil občinsko upravo za lepo pripravljen dokument, ki je zelo obsežen, kar kaže 
na to, da se v občini veliko dela in dogaja. Apeliral je na člane občinskega sveta, da naj se v prihodnje 
vlaga tudi v družbene dejavnosti in ne samo v komunalo, čeprav se zaveda, da večina občanov vidi 
predvsem ceste, vendar pa imamo tudi dve težavi na področju družbenih dejavnosti. Povedal je, da 
bi se osredotočil na situacijo z OŠ Preska, in sicer bi polovico zneska, ki je bil namenjen za cestno 
infrastrukturo, zadostovalo za projektiranje OŠ Preska. V volilni program so vsi vključili, da bodo v 
tem mandatu zgradili OŠ Preska ali pa da bodo vsaj zelo daleč pripeljali ta projekt. Občinska uprava 
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je izpeljala javni natečaj, na katerem so izbrali dobro rešitev. Druga stvar je Galerija Sora. Dobrodošlo 
je, da se gradi infrastruktura v kulturi, vendar pa se mu zdi, da bodo sedaj še dolgo poslušali o tej 
pol milijonski investiciji, ki sedaj sameva. Ta objekt bo služil predvsem pogostitvam in ga bo bolj kot 
ne uporabljalo eno samo kulturno društvo. Podpira investicije, meni da so nujne, vendar bi bilo v 
prihodnje treba razmišljati o smotrnosti vlaganj, sploh ker v Medvodah nimamo kulturnega 
medgeneracijskega centra. Pozval je člane občinskega sveta, da naj razmišljajo o predlogih za 
proračun v letu 2021, da bodo v letu 2022 imeli še kaj, na kar bodo lahko ponosni, poleg cest. V 
zvezi z JZ Sotočje ga je zanimalo, zakaj je celoten strošek JZ Sotočje na programski postavki šport, 
če vemo, da ga sestavljajo štirje segmenti. 
 
Sanja Malej je pojasnila, da pretežni del JZ Sotočje predstavlja področje športa, zato je prikazano na 
tej programski klasifikaciji. Ko prijavljamo statistiko, se dejansko poroča kot šport in ne celotna 
sredstva. 
 
Stanislav Ulanec je pohvalil občinsko upravo za izčrpen prikaz proračuna. Zanimalo ga je, čemu je 
bil namenjen denar za elaborat ustreznosti oglaševalskih tabel. Pripomnil je, da je bilo veliko sredstev 
namenjenih za župnijski pločnik v Sori. 
 
Župan Nejc Smole je v zvezi z elaboratom ustreznosti oglaševalskih tabel odgovoril, da gre pri tem 
za Odlok o oglaševanju ter da je občinska uprava pripravila podlage za izvajanje tega odloka, pri 
pripravi pa je sodeloval tudi LUZ. Župan je dodal še, da smo imeli v preteklem letu realizacijo 
proračuna v višini 22 mio EUR, kar se verjetno ne bo več zgodilo. Stanislava Ulanca je zanimalo, 
zakaj je potrebno, da je to izvajal LUZ, če imamo strokovne službe.  
 
V zvezi s pločnikom v Sori je Sanja Malej pojasnila, da smo za to prejeli povratna sredstva MGRT. 
 
Mirko Javeršek je v zvezi z OŠ Preska povedal, da moramo biti izjemno objektivni. Štiri ob Ljubljanske 
občine želijo graditi šole, država pa na leto nameni 4 mio EUR za gradnjo šol. Vse te občine so bile 
pred nami. Brez države te investicije ne moremo izpeljati. Občina je naredila veliko – izpeljala je 
arhitekturni natečaj. Menil je, da je nerealno, da bi to investicijo realizirali v letu 2022. Dokler država 
na bo namenila več sredstev, je znanstvena fantastika, da bi izpeljali investicijo. 
 
Uroš Medar je podal repliko, in sicer je povedal, da je ena izmed stvari, ki jih občina še lahko naredi 
ta, da pripravi projekt. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za 
leto 2019. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O LKACIJSKI PREVERITVI ZA IDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD 
PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA ME_635 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Špilak. Povedala je, da je lokacijska preveritev je inštrument 
prostorskega načrtovanja, ki je bil uveden z Zakonom o urejanju prostora. Občina Medvode je 
skladno s 129. členom ZUreP-2, pristopila k postopku lokacijske preveritve za individualno 
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odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Medvode (Uradni list RS, št. 45/18) – v nadaljevanju OPN, za enoto urejanja prostora ME_635 (v 
nadaljevanju EUP ME_635). V postopku je bil izdelan Elaborat lokacijske preveritve s strani 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Pobuda se nanaša na dopolnitev 113. člena OPN za del 
EUP ME_635 in sicer za zemljišča ali dele zemljišč parc. št. 150/2, 151/1, 151/5, 163/3, 163/4, 164/1, 
164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/11, 164/13, 164/16, 164/17, 164/18, 164/19, 164/20, 
164/21, 164/22, 164/23, 164/25, 164/26, 164/27, 166/3, 166/4, 166/5, 166/12, 166/21, 166/25, 
166/26, 167/42, 167/47, 167/50, 170/1, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/8, 170/10, 170/12, 
170/23, 170/25, 170/29, 170/30, 170/33, 170/34, 170/35, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/38, 
172/39, 172/40, 1268/1, 1282/1, 1282/10, 1283/1, 1289/4 in 1298/6, vsa k.o. Preska. OPN za EUP 
ME_635 določa osnovno namensko rabo S in podrobnejšo namensko rabo SSv, ki je namenjena 
stanovanjskim površinam za večstanovanjske objekte. 
 
Obseg območja EUP ME_635, ki je določen v OPN, izhaja iz predhodno veljavnega prostorskega akta 
Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 – 2000 za območje Občine Medvode 
vendar se pri pripravi OPN ni upoštevalo, da je bilo del območja namenjenega tudi gradnji 
individualnih stanovanjskih objektov (enostanovanjskih in dvostanovanjskih objektov). 
 
Predmet lokacijske preveritve je torej individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
določenih v 113. členu OPN (Stanovanjske površine za večstanovanjske objekte (SSv)) in se nanaša 
na poglavja: 

- Dopustni objekti in naprave, 
- Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte, 
- Izraba prostora in velikost objektov. 

 
Osnova za lokacijsko preveritev je 129. člen ZUreP-2, na podlagi katerega lahko občina dopusti 
individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev v primeru, če investicijska namera zaradi 
objektivnih okoliščin ne zadosti posameznemu prostorskemu izvedbenemu pogoju. Elaborat je 
pregledal in potrdil pooblaščeni občinski urbanist. Po potrditvi je bilo objavljeno Javno naznanilo o 
javni razgrnitvi elaborata. Javna razgrnitev je potekala do 30. 4. 2020, v veliki sejni sobi Občine 
Medvode ter na spletni strani Občine Medvode. Z lokacijsko preveritvijo se bo s sprejetjem sklepa 
na obravnavanih zemljiščih v EUP ME_635 med drugim omogočila gradnja tudi eno in 
dvostanovanjskih stavb. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za urejanje prostora in ekologijo. Predsednik odbora Mirko 
Javeršek je obravnaval in sprejel predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev za del enote urejanja prostora ME_635 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 lokacijski preveritvi za individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del enote urejanja prostora ME_635 in predlaga 
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev za del enote urejanja prostora ME_635. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
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ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki dnevnega reda         
OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE MEDVODE  
 
Uvodno obrazložitev je podala Katarina Snoj. Povedala je, da Zakon o lokalni samoupravi v 64. členu 
določa, da statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine in pristojnosti 
občinski organov, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja 
skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon. ZLS v 61. členu določa, da občina zagotavlja 
opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim splošnim aktom, in javnih služb, 
za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Z Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode (Uradni 
list RS, št. 74/16) je bil ustanovljen Režijski obrat, ki opravlja strokovno tehnične naloge, ki se 
nanašajo na opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb in se ne zagotavljajo v drugih oblikah 
izvajanja gospodarskih javnih služb. Režijski obrat opravlja tudi druga dela in naloge, ki so določene 
s predpisi občine ali v interesu občine. Z namenom izvajanja tržnih dejavnosti Režijskega obrata 
Občine Medvode je treba dopolniti 10. člen Statuta Občine Medvode, ki določa dejavnosti, ki jih 
občina opravlja samostojno. Vpis dejavnosti v Statut občine je osnova za registriranje dejavnosti v 
AJPES, na podlagi katere bo Režijski obrat pričel s pridobivanjem vseh potrebnih dovoljenj za 
izvajanje dejavnosti.   
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.  
 
Župan Nejc Smole je povedal, da bo do predloga dodana še pogrebna dejavnost. 
 
Stanislav Ulanec je povedal, da podpira te predloge, moti pa ga, da se s to gramozno jamo v resnici 
dogajajo druge stvari. Zanimalo ga je, ali je smiselno sprejeti te spremembe, če pa so sedaj drugi 
nameni z Jeprško jamo.  
 
Župan Nejc Smole je povedal, da je podjetje Brinox ob izgradnji novih prostorov dobilo nalogo, da  
nadomesti najboljša obdelovalna zemljišča. Režijski obrat bo opravljal dela, ki jih je v preteklosti 
opravljalo podjetje Spekter. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
                   
Ob 18.10 je predsedujoči odredil 15 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 18.30. 
 
 
K 12. točki dnevnega reda 
OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGONO-
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA – VRTEC MEDVODE 
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Uvodno obrazložitev sta podali Martina Kutnar in Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode. Martina 
Kutnar je povedala, da je spremembo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
– Vrtec Medvode predlagal Vrtec Medvode, ker se je zaradi sprememb števila oddelkov po enotah 
posledično spremenilo razmerje v številu otrok oziroma staršev in številu zaposlenih. V enoti Ostržek 
se je delež staršev, glede na ostale enote, zmanjšal. V enoti Ostržek je trenutno 12 oddelkov, v 
ostalih enotah pa 26. Za predlog spremembe odloka smo se odločili, ker tudi trenutnim članom sveta 
zavoda 5. 10. 2020 poteče mandat. S spremembo odloka se predlaga sprememba načina predlaganja 
števila kandidatov za volitve predstavnikov delavcev in predstavnikov staršev. V odloku smo dodali 
tudi način volitev predstavnikov staršev v svet zavoda in opredelili predčasno prenehanje mandata 
članov sveta zavoda.  
 
Romana Epih je povedala, da se je vrtec v teh letih povečal in da je potrebno popraviti razmerja v 
svetu vrtca. Pojasnila je še situacijo glede sprejema otrok v vrtec v letošnjem letu. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Predsednik odbora Uroš Medar je povedal, 
da je odbor obravnaval in sprejel Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode ter 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 Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme.  
  
Razprave pri tej točki ni bilo. 
  
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 13. točki dnevnega reda             
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DRUŽBENE LASTNINE TER 
PREDLOG SKLEPA O IZBRISU ZAZNAMBE GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Rifel. Povedala je, da Občina Medvode ureja zemljiškoknjižno 
stanje objekta komunalne infrastrukture v Studenčicah, zato bo z lastnikom zemljišča, na katerem 
objekt stoji, sklenila menjalno pogodbo, predhodno pa je potrebno ukiniti status javnega dobra na 
nepremičnini parc. št. 1058/9. Nepremičnine parc. št. 1060/41, parc. št. 1060/42 in parc. št. 
1060/20, vse k.o. 1978 Studenčice, v naravi predstavljajo zelenico pred stanovanjskimi objekti v 
Studenčicah. Lastniki objektov so na občino podali predlog za zamenjavo zemljišč, saj je občina ob 
rekonstrukciji oz. izgradnji lokalne ceste (LC 251101 Preska – Tehovec – Suše) posegla na zemljišča, 
ki so v njihovi lasti. Podlage za zemljiškoknjižno ureditev stanja na tem delu je občinska uprava 
pripravila, predhodno pa je potrebno ukiniti status javnega dobra tudi na nepremičninah parc. št. št. 
1060/41, parc. št. 1060/42 in parc. št. 1060/20. Za realizacijo obeh nameravanih zamenjav je 
občinska uprava predhodno pridobila soglasje Vaške skupnosti Studenčice. 
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Občina Medvode je v načrt prodaje za leto 2020 uvrstila nepremičnine v katastrski občini Medvode. 
Ker mora biti pravno stanje nepremičnin pred pričetkom postopka razpolaganja po Zakonu o 
stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti urejeno, je potrebno pred sklenitvijo pravnih 
poslov urediti vpise v zemljiško knjigo, to je uskladiti zemljiškoknjižno stanje z dejanskim. Iz podatkov 
zemljiške knjige je namreč razvidno, da je pri navedenih nepremičninah lastninska pravica vpisana 
v korist » javnega dobra« oz. v korist »Občine Ljubljana – Šiška družbena lastnina«.  
Občina Ljubljana - Šiška je namreč prenehala obstajati 31. 12. 1994; na podlagi sklenjenega 
Dogovora o delitvi premoženja med Mestno občino Ljubljana in Občino Medvode, ki je deponiran pri 
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod opr. št.: Sup 25-7/01- 11 in Sup 25-7/01 – 42, je Občina Medvode 
njena pravna naslednica. Občina Medvode se vpiše kot lastnica.   
Nepremičnini v katastrski občini Preska sta vključeni v načrt prodaje po metodi neposredne pogodbe, 
ki ga je dne 31.7.2019 na spletni strani objavila občina. Kot je že bilo večkrat navedeno, gre za 
nepremičnine, ki v naravi predstavljajo zemljišča, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih 
projektov, jih pa uporabljajo lastniki večinoma sosednjih parcel, zato je smiselno in v skladu z 
zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nepremičninami, da se tem uporabnikom ponudijo v odkup. 
Lastnica nepremičnine v Spodnjih Pirničah je predlagala zamenjavo dveh nepremičnin v svoji lasti 
(parc. št. 1124/3 in parc. št. 1123/2), po katerih v naravi potekajo trase komunalnih vodov, z 
nepremičnino parc. št. 1048/2, ki jo dejansko uporablja. Na nepremičnini parc. št. 1048/2 je 
zaznamba grajenega javnega dobra, ki jo je predhodno potrebno izbrisati. Po realizaciji menjav bo 
občinska uprava na novo pridobljenih nepremičninah (parc. št. 1124/3 in parc. št. 1123/2, k.o. 1975 
Spodnje Pirniče) z odločbo predlagala vpis zaznambe grajenega javnega dobra.   
Občinska uprava je z nameravanim postopkom predhodno seznanila Krajevno skupnost Pirniče in 
pridobila njeno soglasje.  
Nepremičnine v katastrski občini Medvode in katastrski občini Preska so vključene v načrt prodaje  
po metodi neposredne pogodbe, ki ga je dne 31.7.2019 na spletni strani objavila občina. Kot je že 
bilo večkrat navedeno, gre za nepremičnine, ki v naravi predstavljajo zemljišča, ki jih občina ne 
potrebuje za izvajanje svojih projektov, jih pa uporabljajo lastniki večinoma sosednjih parcel, zato 
je smiselno in v skladu z zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nepremičninami, da se tem 
uporabnikom ponudijo v odkup. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela oba predlagana sklepa ter da predlaga občinskemu 
svetu, da ju obravnava in sprejme. 
 
Stanislav Ulanec je povedal, da se v Preski tudi ukinja status javnega dobra. Zanimalo ga je, ali ja 
KS Preska seznanjena s tem ali to ni potrebno. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da je KS Preska-Žlebe dala soglasje. KS Medvode-Center ni bila 
pozvana k izdaji soglasja, ker gre za večja zemljišča, ki bodo šla v neposredno prodajo.   
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja  
SKLEPA: 
 
1) Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah 

parc. št. 1058/9, parc. št. 1060/41, parc. št. 1060/42 in parc. št. 1060/20, vse k.o. 1978 
Studenčice; družbene lastnine na nepremičninah parc. št. 296/113, parc. št. 296/115, parc. št. 
296/116, parc. št. 296/112, parc. št. 295/70 in parc. št. 295/71, vse k.o. 1973 Medvode in na 
nepremičninah parc. št. 306/26, parc. št. 172/5 in parc. št. 177/17, vse k.o. 1976 Preska. 

 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 18 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
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2) Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra na 
nepremičninah parc. št. 1048/2, k.o. 1975 Spodnje Pirniče, parc. št. 296/122, parc. št. 296/124, 
parc. št. 106/22 in parc. št. 339/11, vse k.o. 1973 Medvode ter na nepremičninah parc. št. 303/8, 
parc. št. 302/4 in parc. št. 315/4, vse k.o. 1976 Preska.    

 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 18 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 14. točki dnevnega reda             
a) POROČILO POVELJNIKA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE MEDVODE O STANJU IN 

IZVEDENIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA EPIDEMIJE COVID-19 
 

Poročilo je podal Fran Jarc, poveljnik Civilne zaščite Občine Medvode. Podrobno je predstavil časovni 
potek ter vsebino ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Ob koncu predstavitve se 
je zahvalil vsem, ki so sodelovali  v tem sistemu zaščite in reševanja ter dodal, da upa, da so krajani 
začutili, da imajo na drugi strani nekoga, na katerega se lahko obrnejo.  
 
Kratko poročilo o tem, kako so sodelovali delavci iz Vrtca Medvode je podala tudi Romana Epih. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da je ponosna, da je njena občina poskrbela za to, da je bila 
zagotovljena pomoč za občane. Občina je pokazala, da je v teh mesecih znala stopiti skupaj. 
Hvaležna je, da živi v takih krajih, da so se lahko gibali v naravi. Hvaležna je, da je toliko 
prostovoljcev, ki delajo v društvih, ki jih financiramo iz občinskega proračuna. OŠ Preska je bila med 
prvimi petimi šolami na področju pouka na daljavo.   
 
Franc Jarc je pripomnil, da samo civilna zaščita brez ustreznega sogovornika na občinski strani, sama 
ne bi mogla nič. 
 
Nada Prešeren je povedala, da se lahko v imenu vseh občank in občanov zahvalimo občini, civilni 
zaščiti in vsem prostovoljcem in vsem, ki so sodelovali. Odziv občine je bil hiter, ustrezen in 
racionalen. 
 
Župan Nejc Smole se je zahvalil vsem in pripomnil, da je bilo te tri mesece lepo biti župan.         
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom poveljnika Civilne zaščite Občine Medvode 
o stanju in izvedenih ukrepih za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.  
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
b) PREDLOG ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE 

MEDVODE ZA FINANCIRANJE IZDATKOV POVEZANIH Z IZVAJANJEM UKREPOV 
PREPREČEVANJA ŠIRJENJA COVID-19 IN BLAŽITEV POSLEDIC RAZGLASITVE 
EPIDEMIJE 
 

Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej. Povedala je, Zakon o javnih financah v 49. členu 
opredeljuje namen proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva 
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proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, 
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, 
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Nadalje 49. člen Zakona o javnih financah določa, 
da v primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o 
proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom. Odlok o proračunu Občine Medvode 
za leto 2020 v tretjem odstavku 12. člena določa, da  na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. 
člena ZJF do višine 42.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
Na območju Republike Slovenije je od 12. marca 2020 dalje razglašena epidemija nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Minister za zdravje je na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o 
nalezljivih bolezni (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 
- ZIUZEOP-A) izdal Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na 
območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20), ki je pričela veljati 12. marca 2020 ob 
18. uri. Predlagani odlok bo omogočil, da bodo izvedeni vsi ukrepi in aktivnosti za preprečevanje 
okužb na območju Občine Medvode ter za blažitev posledic v času razglasitve epidemije do preklica. 
 
Občina Medvode je takoj po razglasitvi epidemije pristopila k nabavi materialno-zaščitnih tehničnih 
sredstev (zaščitni kombinezoni, zaščitne maske in ostale delovno zaščitne opreme) iz sredstev 
proračuna ter organizirala pripravo in kuhanje obrokov za potrebe oskrbe ranljivih skupin 
prebivalstva s toplimi obroki za čas razglasitve epidemije zaradi zaprtja vseh šol in vrtcev na 
območju Republike Slovenije. Prehrana se zagotavlja tudi dežurnim službam (pripadnikom civilne 
zaščite, prostovoljcem itd).  
 
Zaščitna sredstva smo namenili podjetjem, službam in organizacijam, ki v času COVID-19 izvajajo 
javne storitve ter zdravstvene in socialne storitve. Oskrba je vključevala: zaščitne maske, zaščitne 
rokavice, razkužila, dezinfekcijska sredstva ter zaščitna očala. Občina Medvode izvaja tudi vse 
druge ukrepe in aktivnosti, ki so potrebni za blažitev posledic na območju občine Medvode zaradi 
razglasitve epidemije. 
 
S predlaganim odlokom bo Občina Medvode sredstva proračunske rezerve namenila oz. namenjala 
za nadaljnje financiranje izdatkov pri izvajanju ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19 in za 
blažitev posledic razglasitve epidemije do preklica. 
 
Z izvedbo predlaganega odloka se bo iz sklada proračunske rezerve namenilo za preprečevanje 
okužb in blažitev posledic v Občini Medvode, zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-
2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, sredstva do višine 60.000 EUR. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske 
rezerve Občine Medvode za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja 
širjenja COVID-19 in blažitev posledic razglasitve epidemije in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine 
Medvode za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19 
in blažitev posledic razglasitve epidemije. 
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Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
c) PREDLOG SKLEPA O ZAČASNI OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNIN 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Rifel. Povedala je, da je zaradi razglasitve epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije dne 12. marca 2020, Republika Slovenija sprejela 
številne ukrepe za zajezitev širjenja epidemije nalezljive bolezni. Dne 16. marca 2020 je začel veljati 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji, ki v 1. členu določa, da se z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve 
in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, 
gostinske storitve, kulturne storitve, športnorekreacijske storitve, frizerske storitve, fotografske 
storitve in druge. Glede na te določbe odloka, najemniki poslovnih prostorov, v katerih opravljajo 
navedene dejavnosti, svoje dejavnosti niso smeli opravljati, sklenjene najemne pogodbe pa jih 
zavezujejo k plačilu najemnine in obratovalnih stroškov.  
Na podlagi interventnih ukrepov države je prepovedana uporaba poslovnih prostorov za izvajanje 
športnih dejavnosti tudi v Športni dvorani Medvode, programi se ne izvajajo v športnih objektih in 
na površinah, s katerimi upravljajo osnovne šole. 
 
Dne 1.5.2020 je začel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev 
posledic epidemije COVID-19, ki določa tudi začasni ukrep za omilitev posledic epidemije na področju 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 
79/18 in 61/20),  in sicer posega v bistveni element oddaje stvarnega premoženja v najem – v 
najemnino iz 62. člena tega zakona. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti do zadnje spremembe namreč ni omogočal oddaje nepremičnin v lasti države in občin v 
najem brez plačila najemnine, kar pa od 1.5.2020 začasno dovoljuje novo sprejeti t.i. »krizni« Zakon 
o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.  Zakon v 
34. členu namreč določa, da se najemnikom poslovnih objektov in poslovnih prostorov v lasti 
Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in 
zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno oteženo, v 
obdobju trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, 
to je od vključno 13. marca 2020 do preklica razglasitve epidemije te nalezljive bolezni, najemnina 
ali del najemnine ne zaračunava. 
 
Tem zakonskim določbam sledi tudi predlagani sklep, ki določa, da bodo najemniki poslovnih 
prostorov v lasti Občine Medvode in najemniki poslovnih prostorov v lasti ožjih lokalnih skupnosti, ki 
imajo veljavno najemno pogodbo, na podlagi vložene vloge, oproščeni plačila najemnine ali njenega 
dela, tako da se jim najemnina od 13.3.2020 do preklica razglasitve te epidemije, ne zaračunava ali 
se jim zaračunava delno. 
 
Vlogo za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine, iz katere so razvidni razlogi za delno ali 
celotno oprostitev, najemniki vložijo na lastnika poslovnega prostora ali poslovnega objekta, to je na 
Občino Medvode oz. krajevno skupnost, najkasneje v roku 1 meseca po objavi sklepa v Uradnem 
listu RS, pod pogojem, da so imeli na dan 12.3.2020 poravnane vse zapadle obveznosti do Občine 
Medvode oziroma krajevne skupnosti na območju občine. 
 
Po pripravi in objavi gradiva za 9. sejo Občinskega sveta Občine Medvode je Vlada Republike 
Slovenije dne 14.5.2020 izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-
19) (Uradni list RS, št. 68/2020), na podlagi katerega je z dnem 31.5.2020 preklicala epidemijo na 
območju naše države. Odlok o preklicu epidemije je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu RS, to je z dnem 15.5.2020.  
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Ker je datum preklica razglasitve epidemije torej določen in s tem znan, je smiselno, da se temu 
ustrezno uskladi tudi predlagani sklep. S sprejetjem predlaganega amandmaja bodo upravičenci že 
iz besedila sklepa razbrali, za katero obdobje lahko uveljavljajo oprostitev ali delno oprostitev plačila 
najemnine.   
 
Predlagamo tudi smiselno spremembo v 2. členu predloga sklepa, in sicer lahko upravičenci 
uveljavljajo oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine do 14.6.2020, kar je 1 mesec od objave 
Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v Uradnem listu RS. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Sklepa o začasni oprostitvi plačila najemnin 
in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
AMANDMA: 
 
V 1. členu se v predzadnji vrstici besedilo «do preklica razglasitve epidemije te nalezljive 

bolezni« nadomesti z besedilom »31. maja 2020«. 

V 2. členu se besedilo: »v roku 1 meseca po objavi sklepa v Uradnem listu RS« nadomesti z 
besedilom »do 14. junija 2020«.   
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
AMANDMA je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o začasni oprostitvi plačila 
najemnin s sprejetim amandmajem. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
SKLEP je bil sprejet. 
 
 
K 15. točki dnevnega reda 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Dragan Djukić: 
1. Povedal je, da se je na Medvoški cesti, potem ko je bila popravljena, križišče priti Klanski ulici 

posedlo in nastajajo luže. Na zahtevo občana je že poslal fotografijo na občino. Meni, da bi bilo 
treba uveljavljati reklamacijo. Zanima ga, ali se je že kaj naredilo na tem.  
Župan Nejc Smole je odgovoril, da bomo gotovo uveljavljali reklamacijo, saj je bila cesta zgrajena 
pred manj kot petimi leti. 

2. V zvezi s tržnico je podal predlog, da bi se mize obrnile tako, da bi kupci hodili naokrog, prodajalci 
pa bi bili na sredini. Predlagal je tudi, da bi se zaprla severna stran, ker vsem, ki so tam prisotni 
piha veter oziroma nosi dež, če dežuje. 

3. V zvezi z brvjo čez Savo (Vikrče – Medno) je povedal, da je bila le-ta zgrajena l. 1934 in je v zelo 
slabem stanju, predvsem streha, na kateri je verjetno še azbestno-cementna kritina (veliko plošč 
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je razbitih). Objekt je v polovični lasti MOL, druga polovica pa je v lasti Občine Medvode. 
Predlagal je, da naj se župana dogovorita za popravilo kritine ter morebitnih drugih popravil. 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da smo že stopili v kontakt z MOL glede popravila strehe. Hkrati 
bo treba pripraviti tudi statično oceno, če je objekt še varen.      

 
Stanislav Ulanec: 
1. V svojem imenu ter v imenu Nestrankarske liste Sotočje je pohvalil in se zahvalil vsem, ki so 

sodelovali v Civilni zaščiti ter vsem udeležencem, ki so pomagali v času epidemije korona virusa. 
2. Povedal je, da je Nestrankarska lista Sotočje že dne 2. 3. 2020 sporočila napake na tržnici, in 

sicer so elektro omarice še vedno dostopne obiskovalcem tržnice, fontana včasih deluje, včasih 
pa ne, trgovci in obiskovalci se pritožujejo nad prepihov, na dan otvoritve lokala je na tla padel 
grelnik za vodo (bojler). Zanima ga, ali obstaja kakšen projekt za dela na tržnici ter ali obstaja 
garancija in kdo bo plačal za sanacijo. Opozoril je še, da je po slabem letu od otvoritve objekta 
poškodovanih že veliko lesenih in betonskih klopi.  

3. Povedal je, da občane v zvezi s praznjenjem greznic zanima, ali obstaja pisni dogovor med Občino 
Medvode in VOKO glede praznjenja greznic pred rokom 3 let, kar VOKA pogojuje, da je 
praznjenje brezplačno. 

4. Povedal je, da se je začela sanacija Jeprške jame, kar pozdravljajo tudi kmetje, ki so lastniki 
sosednjih zemljišč. Zanima jih, ali ima izvajalec del okoljevarstveno dovoljenje in če se drži načrta 
aglomeracije. 

5. Povedal je, da je v pred časom v glasilu Sotočje prebral, da se bo gradil prizidek k Zdravstvenemu 
domu Medvode. Zanimalo ga je, v kateri fazi je trenutno ta projekt ter ali se bo z njim nadaljevalo, 
glede na to, da je v zadnji številki Sotočja prebral, da Zdravstveni dom Medvode v zvezi s 
presežkom sredstev noče sodelovati z Občino Medvode. 
 
 

Mateja Kuhar-Bizjak: 
1. Povedala je, da je za dobro delo potrebna pohvala, za nadaljnje delo pa je daj potrebna tudi 

konstruktivna kritika. Prva taka kritika je namenjena javnemu zobozdravstvu v Občini Medvode. 
Povedala je, da je vlada čez noč sprejela odločitev, da zobozdravstvo lahko prične z delom 9. 5. 
2020. Zasebni zobozdravniki so že takoj v soboto 9. 5. 2020 klicali svoje paciente ter z delom 
pričeli v ponedeljek 11. 5. 2020 z vso potrebno opremo, saj del te opreme uporabljajo tudi izven 
časa epidemije, ker jo potrebujejo pri njihovem delu. Nadalje je povedala, da je Zdravstveni dom 
Medvode s strani zobozdravstvenih delavcev začel klicati svoje paciente šele v 18. 5. 2020 in 19. 
5. 2020, prve paciente pa so naročali za 20. 5. 2020, torej so za to, da so se organizirali 
potrebovali 10 dni. Menila je, da je to nedopustno ter prosila, da bi se na to spomnili, ko bodo 
glasovali, če bo prišlo do morebitnega pokrivanja izgube v javnem zavodu Zdravstveni dom 
Medvode. Občino je prosila, da naj zaprosi zdravstveni dom za pojasnilo, zakaj je prišlo do tako 
dolgega zamika. Predstavnike ustanovitelja v javnem zavodu pa naproša, da naj posredujejo, da 
bodo zadeve v zdravstvenem domu potekale hitreje. 

2. Povedala je, da je občina koncesijo za izvajanje javne službe urejanja prometne signalizacije in 
prometne opreme podelila koncesionarju HNG d.o.o. oziroma CVO. Kadar se podeli koncesija in 
se od občanov zahteva uporaba te javne službe, po navadi na sejah občinskega sveta 
sprejemamo cenik teh služb, v tem primeru pa cenika nismo sprejemali in tudi ni javno objavljen. 
Menila je, da bi ga bilo treba vsaj javno objaviti. V odloku (Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje 
obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, podelitvi koncesije za 
urejanje zelenih javnih površin ter prometne signalizacije in prometne opreme na območju 
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/16), op. p.) je predpisano, da mora biti koncesionar 
ustrezno zavarovan za škodo. V računu, ki sta ga prejela z možem, je na dnu drobni tisk, da 
naročnik te signalizacije poravna vso škodo, tudi v primeru vandalizma, odtujitve,… Glede obsega 
in vsote zavarovanj je v 13. členu odloka določeno, da se le-ti določijo v okviru dokumentacije 
za izbor koncesionarja. Prosila je, da se pregleda dokumentacijo in da se v primeru, če 
zavarovanje res ni urejeno, to uredi, ker meni, da koncesionar tega ne more zahtevati. 
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Mirko Verovšek: 
1. Pridružil se je pohvalam vsem, ki so sodelovali pri delu civilne zaščite v času epidemije. 
2. Povedal je, da neprestano sprejemamo odloke, po katerih bi se morali ravnati. Eden takih je tudi 

Odlok o vaških in krajevnih skupnostih v Občini Medvode (v nadaljevanju odlok). Ko je po nekaj 
mesecih premora pregledoval spletne strani, je ugotovil, da je bila v KS Preska – Žlebe, v kateri 
živi, zadnja redna seja sveta 5. 2. 2019. Zanimalo ga je, kdo ne opravlja svojega dela, ki je 
podrobno opisano v odloku (zapisnik, ki je informacija javnega značaja, mora biti v 7 dneh po 
tem, ko je potrjen, objavljen). Ali krajevna skupnost ne funkcionira ali pa občina, ki je zadolžena 
za objavo teh informacij na spletni strani, ne opravlja svoje dolžnosti. Želi odgovor s tem v zvezi 
ter kako se bo ukrepalo. 

3. Povedal je, da je v sedmem odstavku 30. člena Statuta Občine Medvode določeno, da je članstvo 
v komisiji ali odboru občinskega sveta nezdružljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z 
delom v občinski upravi. Ko je pregledoval zaposlene v občinski upravi, je ugotovil, da so v 
odborih občinskega sveta tudi delavci občinske uprave, za kas smatra, da ni v redu, lahko pa se 
tudi moti. Prosi za odgovor s tem v zvezi ter informacijo, kakšni bodo ukrepi. 

 
Mirko Javeršek:    
Povedal je, da je ARSO, ki je pristojen za Občino Medvode, in sicer Enota zgornja Sava, oddelek, ki 
ga vodi Urban Ilc ter so zadolženi za ureditve vodotokov, zalednih voda, hudournikov (nihče drug ne 
sme tega urejati) in imajo renomirane izvajalce (na naše področje je to podjetje VGP), so na pisno 
prošnjo, s katero so se nanje obrnili v zvezi s težavami, ki jih imajo v Rakovniku z zalednimi vodami, 
odgovorili (zadevo je obravnavala posebna komisija), da je za reševanje tega pristojna občina. 
Župana je prosil, če lahko kaj več pojasni okrog tega konkretnega primera. 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da gre za meteorne vode v Rakovniku okrog št. 106. Na vodotokih 
nižjega ranga delo prepustijo občini. V Rakovniku gre za primer zalednih voda iz hriba, s projektom 
sočasne gradnje bomo četrtino te vode lahko odvedli v novozgrajeno meteorno kanalizacijo, ki teče 
po javni cesti, do hišne številke Goričane 57, ostalo pa bo teklo naprej do h. š. Goričane 59 a – d. 
Tam bi potrebovali soglasje za nadaljnje urejanje. Dodal je, da računamo, da bo šlo za dodatna dela 
sočasne gradnje. 
 
Ivan Špenko: 
1. Podal je pobudo, in sicer v spodnjem delu Hraš, pri avtobusnem postajališču Hraše vzhod in na 

nasprotni strani ceste ni urejeno odvodnjavanje. Ko mimo pripelje vozilo, pošprica potnike, ki 
čakajo na postajališču. Ve, da je to državna cesta, vendar naj se da pobuda na državne ceste, 
da se to uredi. 

2. V preteklosti so že potekali dogovori med županoma Občine Medvode in Občine Vodice, da bi se 
naredila povezava pločnika od Hraš proti Zapogam. Pločnik je na tem delu že napol izgrajen in 
bi bilo dobro, če bi se naredila povezava, saj se ljudje tam veliko sprehajajo. 

 
Darinka Verovšek: 
1. Na prejšnji seji je dala pobudo, da se uredi povezava med Bergantovo in Preško cesto oziroma 

če se da kaj narediti, pa ni prejela odgovora in jo zanima, ali je občinska uprava to zadevo 
pregledala. 

2. Na Krajevno skupnost Preska – Žlebe je prišla pobuda Šole zdravja, da bi se na asfaltni ploščadi, 
kjer telovadijo vsako jutro postavil nadstrešek, ki bi jih zaščitil med vadbo, kadar dežuje. 

3. Na spletni strani občine je zavihek organi občine, kjer je med bivšimi podžupani navedena samo 
ona. Predlagala je, da bi se zapisali vsi bivši podžupani, saj ona ni edina ter da bi se morda 
zapisali tudi vsi bivši člani občinskega sveta. 

4. Povedala je, da je Evropska komisija Odboru za mednarodno sodelovanje odobrila, da premakne 
projekt Lepota harmonije v maj 2021 in vabi vse člane občinskega sveta, da se aktivno vključijo 
v ta projekt, za katerega je odbor prejel skoraj 17.000 EUR evropskih sredstev, da se pridružijo 
in tako navežejo nove kontakte s predstavniki iz naših pobratenih mest. 
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Danica Tršan: 
Podala je pobudo, da se v KS Smlednik poveča število košev za pasje iztrebke glede na to, da se je 
povečalo število lastnikov psov, kar se kaže v onesnaženosti (obcestnih) zemljišč, problemi pa se 
pojavijo tudi če pridejo pasji v živalsko krmo. Predlagala je, da se postavijo trije dodatni koši v 
Hrašah, trije v Dragočajni, trije v Valburgi in en v Smledniku. Priložila je parcelne številke in soglasja 
lastnikov. 
 
     
 
 
Občinski svet je s sejo končal ob 20.20. 
 
 
 
 
Zapisala        Predsedujoči 
Katarina Snoj        župan Nejc Smole  
 


