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OBČINSKI SVET         PREDLOG 

 

Številka: 032-1/2018-2 

Datum: 4. 12. 2017 

 

 

ZAPISNIK 

 

25. seje Občinskega sveta občine Medvode, ki je bila v sredo, 29. 11. 2017, ob 16.30 v sejni sobi 
občinske stavbe občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 
 
Prisotni člani sveta: Štefan Čebašek, Dragan Djukić, Katarina Galof, Zvonka Hočevar, Mirko 
Javeršek, Mojca Jeraj, Luka Kajtna, Vito Klavora, Iztok Krasnik, Leon Merjasec, Stanko Okoliš, 
Roman Robas, Saša Rožič, Anže Šilar, Gorazd Šturm, Sašo Šulc, Franc Šušteršič, Matejko Trampuš, 
Stanislav Ulanec, Darinka Verovšek, Ladislav Vidmar, Alenka Žavbi Kunaver in Cvetka Židan 
Valjavec   
 
Ostali prisotni: župan Nejc Smole, Silvana Markič, Sanja Malej, Sonja Rifel, Katja Gomboši 
Telban, Katarina Blažič, Mateja Kovač Dragar, Matej Osolnik, Barbara Knific, Nataša Špilak in 
Katarina Snoj iz občinske uprave, Aleš Kalan – kandidat za v.d. direktorja JZ Sotočje Medvode, 
Ines Iskra – JZ Sotočje Medvode, Helena Čampa – Comett Zavod za pomoč in nego na domu, 
Primož Smerkolj – LUZ d.d., povabljeni novinarji   
 
Začetek seje je bil ob 16.37 uri. 
 
Sejo je po pooblastilu župana vodila podžupanja Darinka Verovšek.   
 
Predsedujoča je ugotovila, da je prisotnih 21 članov, da je seja sklepčna in da lahko pričnejo z 
delom.  
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji  
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 24. seje občinskega sveta 
3. Poročilo o realizaciji sklepov 24. seje občinskega sveta 
4. Kadrovske zadeve 
5. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode 
6. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode 
7. Predlog Letnega programa športa v občini Medvode za leto 2018 
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8. Predlog Sklepa o soglasju, da Občina Medvode postane ustanoviteljica javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka 

9. Predlog Sklepa o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz poslovnih knjig Občine Medvode na 
dan 1.1.2017 

10. a) Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode 
b) Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode   

11. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom 
Medvode 

12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
plansko celoto 9 Medvode (Sokolski dom) 

13. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
plansko celoto 9 Medvode (Pohištvo iskra d.o.o.) 

14. Osnutek Pravilnika o priznanjih Občine Medvode na področju kulture  
15. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
 
Pri tej točki sta prišla Luka Kajtna in Roman Robas. 
 
V razpravi je Alenka Žavbi Kunaver predlagala, da naj se z dnevnega reda umakne 14. točka 
»Osnutek Pravilnika o priznanjih Občine Medvode na področju kulture«, in sicer za to, ker meni, da 
to ni politična zadeva in ker je Občinska kulturna zveza (v nadaljevanju OKZ) začela s 
podeljevanjem teh priznanj in naj se tam tudi nadaljuje s tem. Občina podeljuje priznanja tudi na 
slavnostni seji, ta priznanja  pa naj ostanejo v okviru OKZ. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da je bilo na Odboru za družbene dejavnosti pojasnjeno, da se tudi 
priznanja, ki se podeljujejo na področju športa (Večer športa), podeljujejo na podlagi tako 
sprejetega pravilnika in po enakem postopku. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je pripomnila, da je pri športu stvar drugačna, saj so merila jasna. V tem 
primeru so sicer tudi pravila, vendar niso tako jasna (priznanje lahko dobi nekdo, ki deluje na 
kulturno umetniškem področju in je s svojimi umetniškimi dosežki zaznamoval kulturno umetniško 
ustvarjanje). Menila je, da to ne sme biti stvar politike.    
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Z dnevnega reda se umakne 14. točka »Osnutek Pravilnika o priznanjih Občine Medvode na 
področju kulture«.  
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep so glasovali 4 člani, PROTI je glasovalo 12 članov.  
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem prej prebrani dnevni red. 
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta.  
Dnevni red je bil sprejet z 18 glasovi. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
POTRDITEV ZAPISNIKA 24. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
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Dragan Djukić je v zvezi s svojo razpravo pri rebalansu povedal, da je razpravljal tudi o plazu na 
Katarini in da je razprava v tem delu, kot je zapisana sedaj, kontradiktorna. Prav tako bi bilo 
potrebno popraviti zapis razprave v zvezi z Donovo cesto. V zvezi s 17. točko Pobude in vprašanja 
članov občinskega sveta je pohvalil Aleša Karbo, saj sta bili prvi dve stvari (table in ogledalo) že 
realizirani. 
 
Stanko Okoliš je opozoril na tiskarsko napako na 4. strani pobud in vprašanja, in sicer pri njegovi 
razpravi pod točko drugič naj se beseda »se« nadomesti z »če«. 
 
Darinka Verovšek je opozorila na napako na 17. strani, in sicer naj se beseda »ni« nadomesti z 
»je«. Na 21. strani naj se v zadnjem stavku zadnjega odstavka  za besedo »da« dodata besedi »se 
za«.  
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 24. seje občinskega sveta s podanimi 
pripombami.  
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 23 članov.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 24. SEJE OBČINSKEGA SVETA  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji 
SKLEP:   
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov 24. seje občinskega 
sveta. 
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov.  
Sklep je bil sprejet.  
      
 
K 4. točki dnevnega reda 
KADROVSKE ZADEVE 
 
A) Predlog Sklepa o soglasju k razrešitvi direktorja javnega zavoda Zavod za šport, 

turizem, kulturo in mladino Medvode 
 
Uvodno obrazložitev je podala Cvetka Židan Valjavec, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Povedala je, da je Svet javnega zavoda Zavod za šport, turizem, 
kulturo in mladino Medvode na svoji 27. seji dne 13.11.2017 sprejel Sklep 105/17: »Direktor 
javnega zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, Gorazd Renko, stanujoč 
Cesta Ceneta Štuparja 28a, 1231 Ljubljana, se predčasno razreši. Ta sklep velja z dnem soglasja 
ustanoviteljice k temu sklepu o predčasni razrešitvi direktorja ter soglasja ustanoviteljice k sklepu o 
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imenovanju vršilca dolžnosti direktorja, oziroma z dnem, ki bo za razrešitev in imenovanje 
zakonitega zastopnika zavoda določen v navedenih soglasjih ustanoviteljice.« 
Svet zavoda je namreč ugotovil, da so izpolnjeni pogoji iz 2. odstavka 38. člena Zakona o zavodih 
3. in 4. alineje 2. odstavka 32. člena Statuta Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino 
Medvode, št. P1.32.1.16 z dne 30.03.2016, ter 3. in 4. alineje 1. odstavka 17. člena Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (Uradni list RS, št. 
88/2015), po katerem pristojni organ dolžan razrešiti direktorja, »če direktor pri svojem delu ne 
ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda 
ali ravna v nasprotju z njimi,« in/ali »če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči 
zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali 
bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda, kot je razvidno iz obrazložitve 
Sklepa o predčasni razrešitvi, št. 105/17, katerega vsebino je Svet zavoda sprejel s Sklepom 
106/17. 
 
Vlogo je obravnavala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je na svoji 22. 
seji dne 23.11.2017 sprejela naslednji sklep: 
»KMVI predlaga Občinskemu svetu, da poda soglasje k Sklepu 105/17 Sveta Javnega zavoda 
Sotočje Medvode o predčasni razrešitvi direktorja, ki se glasi: »Direktor javnega zavoda Zavod za 
šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, Gorazd Renko, stanujoč Cesta Ceneta Štuparja 28a, 
1231 Ljubljana, se predčasno razreši. Ta sklep velja z dnem soglasja ustanoviteljice k temu sklepu 
o predčasni razrešitvi direktorja ter soglasja ustanoviteljice k sklepu o imenovanju vršilca dolžnosti 
direktorja, oziroma z dnem, ki bo za razrešitev in imenovanje zakonitega zastopnika zavoda 
določen v navedenih soglasjih ustanoviteljice.« Predlagani sklep se dopolni tako, da mu z dnem 
sprejetja sklepa preneha tudi delovno razmerje.«  
 
Dodala je še, da sta bila na seji KMVI prisotna tudi Gorazd Čebulc in Brane Kraljevič, predstavnika 
ustanovitelja v Svetu JZ Sotočje, ki sta povedala, da v javnem zavodu ni sinergije in da direktor ni 
pokazal vodenja ter da odnosi med zaposlenimi niso na zavidljivi ravni.  
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Namestnica predsednice odbora Saša 
Rožič je povedala, da je odbor sprejel sklep, da podaja soglasje k Sklepu 105/17 Sveta Javnega 
zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode z dne 13.11.2017 o predčasni 
razrešitvi direktorja zavoda Gorazda Renka, Cesta Ceneta Štuparja 28a, 1231 Ljubljana, z dnem 
izdaje tega sklepa o soglasju. 
 
V razpravi so sodelovali Dragan Djukić, Stanko Okoliš, Alenka Žavbi Kunaver, Katarina Galof in Vito 
Klavora. 
 
Dragan Djukić je povedal, da je presenečen nad temi trditvami, da so odnosi med zaposlenimi v 
zavodu slabi. Pozval je k temu, da naj zavodu ne dajejo slabe popotnice, saj se mu jo daje že od 
samega začetka delovanja vse od pripojitve. Povedal je, da je zavodu v redu, da so odnosi v redu 
ter da je stvar Sveta zavoda, da razreši direktorja. Izpostavil je vprašanje, ali so zadevo pravno 
preverili, da res vse drži, da ne bi potem prišlo do kakšne tožbe in bi bilo potrebno plačevati 
odškodnino. Dodal je še, da se v zavodu naredi, kar se dogovorimo, pa tudi dodatne zadeve. 
Zavod s strani ustanoviteljice dobiva veliko novih obveznosti in s tem v zvezi je izpostavil 
vprašanje, kje je še tista mera, da zavod lahko vse opravi in se morda zaposli še nekoga, da bo 
delo pravočasno opravljeno.  
 
Stanko Okoliš je povedal, da stvari niso tako črno bele. V zvezi z direktorjem je povedal, da so 
obstajale nekatere okoliščine, ki mu niso bile naklonjene, prav tako pa ni imel podpore zaposlenih. 
Menil je, da bi pričakovali več razumevanja po človeški plati. Zanimalo ga je, ali je res smiselno, da 
se direktorja razreši preden je poteklo eno leto od imenovanja in preden imamo poročilo za to leto. 
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Dodal je še, da, če vršilec dolžnosti direktorja ne bo imel podpore, kot je ni imel Renko, tudi ne bo 
mogel delati. Apeliral je, da se ga podpre. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je povedala, da direktor kljub številnim opozorilom ni oddal plana dela in  
finančnega načrta več mesecev, zato je bil zavod financiran 85 % in tudi programi niso mogli teči. 
Zanjo je to zadosten razlog za razrešitev. Pozvala je predsednico Sveta zavoda, da pove, kako je 
bilo. 
 
Katarina Galof je povedala, da so ravno zaradi tega razloga tako ukrepali. Kljub vsem pobudam in 
spodbudam direktor ni deloval tako, kot bi moral. Ravno zato se je svet zavoda odločil, da ga 
razreši še preden bo podano poročilo. Dodala je še, da danes tega predloga lahko tudi ne 
izglasujemo, vendar ne bi želela slišati očitkov v smislu, da niso ukrepali, ko bi morali.  
 
Vito Klavora je povedal, da se je zgodilo pričakovano in na kar so opozarjali že ob imenovanju. Eno 
leto so potrebovali, da so ugotovili, da zadeve ne funkcionirajo. Pozdravlja pogum sveta zavoda in 
KMVI. Dodal je še, da je KMVI sprejel sklep z dodatkom, da direktorju z dnem razrešitve preneha 
tudi delovno razmerje; predlaga, da se razreši dilema, ali je ta dostavek potreben. Nadalje je dodal 
še, da se sprašuje o politični odgovornosti tega imenovanja, saj je imelo finančne posledice za 
zavod. 
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji  
SKLEP: 
        
Občinski svet Občine Medvode podaja soglasje k Sklepu 105/17 Sveta Javnega zavoda Zavod za 
šport, turizem, kulturo in mladino Medvode z dne 13.11.2017 o predčasni razrešitvi direktorja 
zavoda Gorazda Renka, Cesta Ceneta Štuparja 28a, 1231 Ljubljana, z dnem izdaje tega sklepa o 
soglasju. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
B) Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda 

Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode 
 
Uvodno obrazložitev je podala Cvetka Židan Valjavec, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Povedala je, da je Svet javnega zavoda Zavod za šport, turizem, 
kulturo in mladino Medvode, na svoji 27. seji dne 13.11.2017 je nadalje ugotovil, da so v skladu z 
18. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode ter 
in 27. členom Statuta Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode izpolnjeni pogoji za 
imenovanje vršilca dolžnosti direktorja, zato je sprejel Sklep 107/17: »V skladu z 18. členom 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode in 27. členom 
Statuta Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, se Aleša Kalana, rojenega 
15.11.1979, stanujočega Pod Plevno 2, 4220 Škofja Loka, imenuje za vršilca dolžnosti direktorja 
javnega zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, in sicer za čas do 
imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za eno leto.« 
 
Vlogo je obravnavala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je na svoji 22. 
seji dne 23.11.2017 sprejela naslednji sklep: 
»KMVI predlaga Občinskemu svetu, da v zvezi s Sklepom 107/17 Sveta Javnega zavoda Sotočje, ki 
se glasi »v skladu z 18. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in 
mladino Medvode in 27. členom Statuta Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, se 
Aleša Kalana, rojenega 15.11.1979, stanujočega Pod Plevno 2, 4220 Škofja Loka, imenuje za 
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vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, in 
sicer za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za eno leto.« izda sklep o soglasju k 
imenovanju.« 
    
Dodala je še, da je bil Aleš Kalan na seji KMVI prisoten tudi pri točki o razrešitvi direktorja in je 
povedal, da ni poznal celotne situacije v zavodu. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Namestnica predsednica odbora Saša 
Rožič je povedala, da je odbor sprejel sklep, da daje soglasje k Sklepu 107/17 Sveta Javnega 
zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode z dne 13.11.2017 o imenovanju 
vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, 
Aleša Kalana, stanujočega Pod  Plevno 2, Škofja Loka, z dnem izdaje tega sklepa o soglasju.  
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za turizem in gostinstvo. Predsednik odbora Luka Kajtna je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Sklepa o soglasju ki imenovanju vršilca 
dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode in 
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.   
 
V razpravi so sodelovali Cvetka Židan Valjavec, Zvonka Hočevar, Dragan Djukić, Alenka Žavbi 
Kunaver, Darinka Verovšek in Stanislav Ulanec. 
 
Cvetka Židan Valjavec je povedala, da glede na dejstvo razrešitve, meni, da je Aleš Kalan primeren 
kandidat za vršilca dolžnosti. Na seji KMVI jo je prepričal predlog ukrepov, in sicer bo najprej 
opravil individualne razgovore z zaposlenimi. Dodala je, da ga bo podprla. Prejšnjega direktorja ni 
podprla. 
 
Zvonka Hočevar je opozorila na to, da je v.d. lahko imenovan z naslednjim dnem. Predlagala je, da 
bi se Aleš Kalan predstavil. 
 
Dragan Djukić je povedal, da je Aleša Kalana podprl tudi na seji KMVI, da ga pozna in da sta bila 
sodelavca. Dodal je še, da Kalan pozna delovanje zavoda, oba pa sta pomagala Ines Iskra pri 
pripojitvi zavoda. Kandidata podpira in bo glasoval za. 
 
Zvonka Hočevar je podala repliko, da bi bilo lepo, če bi ga lahko imenovali od 1.1.2018, vendar pa 
zavod ne more biti brez zastopnika. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je povedala, da se je kandidat korektno predstavil na KMVI. Zanimalo jo je, 
zakaj je v njegovem življenjepisu toliko zaposlitev za določen čas oziroma za krajši čas. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da pozdravlja imenovanje Aleša Kalana, z njim je sodelovala še, ko 
je bil zaposlen v Zavodu za kulturo in mladino. Pripomnila je še, da verjame, da je toliko moder, da 
ve, v kaj se podaja ter da bo javni zavod servis vseh tistih, ki ga potrebujejo.  
 
Predsedujoča je povabila Aleša Kalana, da se predstavi. Aleš Kalan se je najprej zahvali za vse lepe 
besede. Povedal je, da je star 38 let, da prihaja iz Škofje Loke in da je po izobrazbi diplomirani 
organizator. Delo javnega zavoda pozna, saj je bil pred nekaj leti v.d. direktorja Zavoda za kulturo 
in mladino Medvode, njegova naloga takrat pa je bila finančno sanirati zavod, kar mu je s pomočjo 
sveta zavoda in ustanoviteljice tudi uspelo. Tri mesece je delal tudi kot svetovalec v.d. direktorice 
Ines Iskra.  
 
Alenko Žavbi Kunaver je zanimalo, kako to, da so bile na začetku zaposlitve tako kratkotrajne, 
zakaj je bilo toliko menjav. Dodala je še, da je na KMVI povedal, da je delal na razpisih za 
pridobitev sredstev. Podpirala bo to, da se pridobiva sredstva tudi drugje. 
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Aleš Kalan je odgovoril, da je kot zadnja navedena v življenjepisu kratka zaposlitev na FURS, kar je 
posledica tega, da so ga prepričali, da pride v ta zavod. 
 
Stanislava Ulanca je zanimalo, zakaj se takrat, ko so izbirali novega direktorja, ni prijavil na razpis. 
Aleš Kalan je pojasnil, da je bil takrat odkrit in je povedal, da ne bo kandidiral, ker je imel druge 
izzive, sedaj pa je to izziv. 
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji  
SKLEP: 
        
Občinski svet Občine Medvode daje soglasje k Sklepu 107/17 Sveta Javnega zavoda Zavod za 
šport, turizem, kulturo in mladino Medvode z dne 13.11.2017 o imenovanju vršilca dolžnosti 
direktorja javnega zavoda Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, Aleša Kalana, 
stanujočega Pod  Plevno 2, Škofja Loka, z dnem izdaje tega sklepa o soglasju. 
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov. 
Sklep je bil sprejet.               
 
C) Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svetu Glasbene šole 

Franca Šturma 
 
Uvodno obrazložitev je podala Cvetka Židan Valjavec, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Povedala je, da je Glasbena šola Franca Šturma Občino Medvode 
z dopisom, številka 014-1/2017-3 z dne 27.10.2017, obvestila, da se Svetu Glasbene šole Franca 
Šturma dne 27.1.2018 izteče mandat.   
 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojo-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma (Uradni 
list RS, št. 51/97, 56/01 in 35/04) v 6. členu določa, da Občinski svet Občine Medvode imenuje 
enega predstavnika.  
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija) je vodjem 
političnih strank in nestrankarskih list dne 9.11.2017 poslala poziv za posredovanje predlogov 
kandidatur za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svetu Glasbene šole Franca Šturma. Do 
roka 21.11.2017 sta prispeli dve kandidaturi, ki jih je komisija odprla na 22. seji dne 23.11.2017, in 
sta bili naslednji: 

1. Vincencij Avguštin – predlagatelj Nova Slovenija – Občinski odbor Medvode 
2. Anica Boštjančič – predlagatelj GLAM – glasa aktivnih Medvoščanov. 

 
Komisija je izvedla tajno glasovanje, na katerem je večino glasov prejela Anica Boštjančič. 
 
Komisija je sprejela sklep, da predlaga Občinskemu svetu Občine Medvode, da za predstavnico 
ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Franca Šturma 
imenuje Anico Boštjančič, stanujočo Zgornje Pirniče 115 A, 1215 Medvode.   
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Namestnica predsednice odbora Saša 
Rožič je povedala, da je odbor sprejel sklep, da predlaga Občinskemu svetu, da za predstavnico 
ustanovitelja v Svetu javnega vzgojo-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Franca Šturma 
imenuje Anico Boštjančič, stanujočo Zgornje Pirniče 115 A, 1215 Medvode.   
Razprave pri tej točki ni bilo.  
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji  
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SKLEP: 
        
Za predstavnico ustanovitelja v Svetu javnega vzgojo-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Franca Šturma se imenuje Anico Boštjančič, stanujočo Zgornje Pirniče 115 A, 1215 Medvode.   
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU 
OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJU 
OBČINE MEDVODE  
 
Uvodno obrazložitev je podal Primož Smerkolj iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda. Povedal je, 
da se zakonodaja, ki predstavlja pravno podlago za sprejem odloka, od zadnjih sprememb odloka 
ni spremenila. Razlog za sprejem teh predlaganih sprememb je izgradnja novega kanalizacijskega 
omrežja, ki se bo financiralo iz kohezijskih sredstev, iz sredstev državnega in občinskega proračuna 
ter drugih virov. Obračunsko območje za kanalizacijo je eno. Vrednost kanalizacijskega omrežja se 
bo povečala, zaradi pridobitve evropskih in drugih sredstev za investicije v javno kanalizacijsko 
omrežje so obračunski stroški na enoto v tej spremembi programa opremljanja nižji kot v 
veljavnem Programu opremljanja. Za zavezance, ki se bodo priključili na kanalizacijsko omrežje, se 
bo komunalni prispevek za priklop na kanalizacijsko omrežje znižal za cca. 25 %. To velja za 
stavbe, ki so danes že v prostoru, novogradnje tega znižanja ne bodo deležne.  
 
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 programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.   
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o programu opremljanja in merili za odmero komunalnega prispevka na območju Občine 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.  
 
Ladislav Vidmar je v razpravi povedal, da se mu zdi pošteno, da bodo tisti, ki so sami gradili fekalni 
kanal, deležni popusta. Opozoril je na to, da se bliža rok, ko bo treba zgraditi kanalizacijo. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da je ta osnutek odloka vezan na največjo investicijo v občini. 
Izpostaviti je treba, da samo na račun pridobljenih evropskih sredstev lahko govorimo o takem 
izračunu. Dodal je, da se komunalni prispevek znižuje za 25% in da bo enotno obračunsko 
območje. Vsi občani bodo imeli korist od tega evropskega projekta. S predlagano spremembo 
urejamo t.i. projekt kohezija. Povedal je še, da je bil v preteklem tednu podpis pogodbe z izvajalci, 
danes pa smo dobili sklep Ministrstva za okolje in prostor, s katerim zagotavljajo, da bomo dobili 
1,5 mio EUR državnih sredstev za ta projekt. V naslednjih 2 do 3 letih bo potrebno veliko pozitivne 
energije, da bomo projekt izpeljali. V zvezi s pripombo, da bo sedaj nekako urejen levi breg reke 
Save (Pirniče), desni breg reke Sore in center Medvod, ostaja pa še vprašanje Polhograjcev, 
Senice, Smlednika in Zbilj, je povedal, da se je Evropska unija odločila, da sofinancira aglomeracije 
nad 2000 PE. Kar urejamo, je skladno za uredbo o aglomeracijah, ki jo izda vlada. Naslednje pa so 
aglomeracije nad 500 PE, kjer je treba do leta 2023 izgraditi kanalizacijo, kar bi pomenilo, da bi 
morali zagotoviti cca. 10 mio sredstev za izgradnjo. V zvezi z naselji Seničica, Golo Brdo in Žlebe že 
več kot eno leto čakamo spremembo uredbe, ki bi omogočala opremo teh naselji z MKČN-ji.          
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Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejeme Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 23 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
                     
K 6. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V 
OBČINI MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev sta podali Tatjana Komac in ga. Helena Čampa, Comett Zavod za pomoč in 
nego na domu. Tatjana  Komac je povedala, da je pred njimi odločanje o novi višji ceni storitve 
pomoč družini na domu. Razlog za povečanje cene je podpisan Aneks h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki je začel veljati 1.7.2017, in je določil 
spremembe pri uvrstitvah posameznih delovnih mest v plačne razrede, tudi pri delovnih mestih 
izvajalcev pomoči na domu v povprečju in sicer za dva plačna razreda navzgor. Povedala je še, da 
je izvajalec ceno korektno predstavil. Aneks določa, da se tako povišane plače izplačajo za nazaj, 
zato je potrebno izvajalcu do uveljavitve nove predlagane cene zagotoviti iz proračuna 4.009,50 
EUR za poračun plač od 1.7.2017 do 30.11.2017, saj cene za nazaj uporabnikom ne moremo 
zaračunati. Nova cena bi veljala od 1.12.2017, s tem da ne spreminjamo višine subvencije občine, 
ki je določena s sklepom občinskega sveta v višini 70 %. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za družbene dejavnosti. Namestnica predsednice odbora Saša 
Rožič je povedala, 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. Nadalje je odbor sprejel sklep, da predlaga, da Občinski svet Občine Medvode določa, da 
se izvajalcu storitve pomoč družini na domu izplača 4.009,50 EUR za namen izplačila razlike v 
plačah od 1.7.2017 do 30.11.2017 zaradi povišanih plačnih razredov na podlagi Aneksa h kolektivni 
pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17). Izplačilo 
se izvede v breme proračunske postavke 10.1.1.4 Pomoč na domu. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
povedala, da so sindikati izsilili povišanje za nazaj. Minister Koprivnikar je zagotavljal, da ima 
zagotovljenih 73 mio EUR sredstev, vendar je to prevalil na občine. Dodala je še, da je izračun 
korekten. Povedala je, 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 ter da predlaga, da Občinski svet Občine Medvode določa, da se izvajalcu storitve 
pomoč družini na domu izplača 4.009,50 EUR za namen izplačila razlike v plačah od 1.7.2017 do 
30.11.2017 zaradi povišanih plačnih razredov na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17). Izplačilo se izvede v breme 
proračunske postavke 10.1.1.4 Pomoč na domu.  
  
V razpravi sta sodelovala Gorazd Šturm in Stanko Okoliš.  
Gorazd Šturm je povedal, da je lepo mešati javno in zasebno. Ko nam ustreza javno, uporabimo 
javno, ko zasebno, pa zasebno. Imamo skupino Comett, katere del je ustvaril 4,7 milijonov EUR 
čistega prometa in katere del je v lanskem letu ustvaril cca. 340.000 EUR dobička. En del skupine 
Comett želi imeti od občine 4.009,50 EUR, ker so izvajali javno službo. Prepričan je, da je vse v 
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skladu z zakonom in da so upravičeni do tega, vendar ga to moti, zato se bo vzdržal pri 
glasovanju. Verjame pa, da bo predlog izglasovan. 
 
Stanko Okoliš je povedal, da je vlada priznala določene pravice, vendar pa je breme preložila na 
občine. Prav je, da se negovalcem zvišajo osebni dohodki. Vendar smo soočeni tudi z drugimi 
pritiski v javnem sektorju, tako so pred dnevi ravnatelji osnovnih in srednjih šol zahtevali zvišanje 
osebnih dohodkov, vendar vlada ni popustila.  
   
Predsedujoča je predlagala 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 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2) Občinski svet Občine Medvode določa, da se izvajalcu storitve pomoč družini na domu izplača 

4.009,50 EUR za namen izplačila razlike v plačah od 1.7.2017 do 30.11.2017 zaradi povišanih 
plačnih razredov na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17). Izplačilo se izvede v breme proračunske postavke 
10.1.1.4 Pomoč na domu.  

 
Obrazložitev glasu so podali Zvonka Hočevar, Dragan Djukić in Darinka Verovšek. 
 
Zvonka Hočevar je povedala, da je pohvalno za občino, da je ta denar zagotovila in ni tega 
prevalila na uporabnike. Glasovala bo za. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da je danes en tak primer. Prihodnjič bo pa tak primer vrtec. Obeta 
se precejšnje povišanje cene, ki pa ga občina ne bo mogla sama pokriti. 
 
Dragan Djukić je povedal, da bo glasoval proti, zato ker če vlada zagotovi nek ukrep, naj zagotovi 
tudi sredstva. Za vse plače skrbi občina. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da podpira pobudo občine, da bo prevzela breme.      
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov, PROTI je glasoval 1 član.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MEDVODE ZA LETO 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podala Ines Iskra, Javni zavod Sotočje Medvode. Povedala je, da je bil v 
mesecu juniju sprejet nov Zakon o športu ter da je predvideno enoletno prehodno obdobje za 
uskladitev predpisov. Povedala je, da je treba prilagoditi Pravilnik o sofinanciranju programov 
športa in obrazce ter da bomo šli v digitalizacijo javnega razpisa. Predlog LPŠ 2018 je prilagojen 
novemu nacionalnemu programu športa. Za uresničevanje javnega interesa, opredeljenega za LPŠ, 
se v občini Medvode v letu 2018 zagotavljajo proračunska sredstva za sofinanciranje naslednjih 
programov: 
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- športna vzgoja otrok in mladine; 
- športa rekreacija; 
- kakovostni šport  
- razvojne in strokovne naloge v športu. 

Predlagan je ukrep, saj sta lani izpadla badminton in tenis (v letu 2018 se sofinancirajo 
individualne in kolektivne športne panoge, ki po razvrstitvi strokovnega sveta RS za šport sodijo v 
prvi in drugi razred športnih panog v Sloveniji in hkrati izpolnjujejo kriterije iz točke 3.7. 
Pravilnika). Dodala je, da se za programe športa namenja 6.000 EUR več v primerjavi z lanskim 
letom. Za športno vzgojo otrok in mladine je namenjenih 65 % sredstev (63.700,00 EUR), za 
športno rekreacijo 10 % (9.800,00 EUR), za kakovostni šport 10 % (9.800,00 EUR) in za razvojne 
in strokovne naloge v športu 15 % (14.700,00 EUR). Povedala je še, da je LPŠ 2018 dobil soglasno 
podporo pri Športni zvezi Medvode. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Namestnica predsednice odbora Saša 
Rožič je povedala, da je odbor obravnaval in sprejel Letni program športa v občini Medvode za leto 
2018 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 
 
V razpravi so sodelovali Alenka Žavbi Kunaver, Darinka Verovšek, Stanko Okoliš, Katarina Galof, 
Dragan Djukić, Stanislav Ulanec in Vito Klavora. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je povedala, da bi izpostavila to, da so se sredstva bistveno zmanjšala. 
Število športnikov se zmanjšuje, število udeležencev pa se zvišuje (postavka je zelo zvišana). 
Dodala je, da bi sama namenila več sredstev, saj se povsod po svetu namenja sredstva za šport 
otrok. Meni, da je program korektno pripravljen.    
 
Župan Nejc Smole je pripomnil, da ko bodo časi boljši, se bo lahko več vlagalo v šport in manj v 
investicije. Omenil je še, da sta bila zgrajena dva športna parka (v Smledniku in Pirničah).  
 
Alenka Žavbi Kunaver je dodala, da je povedala, da se je število izvajalcev povečalo. Zanimalo jo 
je, ali se bolj financirajo množične prireditve, saj število športnikov upada. 
 
Ines Iskra je pojasnila, da se je množični šport razširil, kar je tudi posledica festivala Medvode v 
gibanju in Mini olimpijade. 
 
Župana Nejca Smoleta je zanimalo, ali se podatki o številu udeležencev zbirajo iz poročil društev 
ob koncu leta. 
 
Ines Iskra je povedala, da so navedeni izključno sofinancirani programi (vadbene skupine in 
obenem število članov). 
 
Darinka Verovšek je povedala, da je zakonodaja taka, da omogoča, da vsak lahko ustanovi 
društvo, ni pa nujno, da vsako društvo kandidira na javnem razpisu. Na razpis se je prijavilo 23 
društev, v LPŠ za lani in letos smo se odločili, da določenih športnih programov ne bomo 
sofinancirali. Sofinanciramo samo vadeče v športnem programu in ne gledalcev. Dodala je še, da 
statistika kaže, da športna dejavnost v Medvodah raste, tudi na račun vlaganja v športno 
infrastrukturo, torej bi bilo logično, da se sredstva za sofinanciranje povečujejo. Predlaga, da naj 
se tam, kjer se dobro dela, sredstva povečajo in ne razpršijo preveč. Poziva strokovne službe JZ 
Sotočje in občinske uprave, da pripravijo tak javni razpis, ki bo v večji meri sofinanciral društva, ki 
dobro delajo in dosegajo rezultate. 
 
Stanko Okoliš je predlagal, da bi izvedli predstavitveni večer za LPŠ. Zanimalo ga je, koliko 
sredstev v Občini Medvode dajemo za šport v primerjavi s primerljivimi občinami po Sloveniji (npr. 
Postojna, Zagorje ob Savi). 
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Ines Iskra je povedala, da podatke o tem sporočajo Zavodu Planica, ki podatke obdeluje in vsakih 
10 let tudi izda poseben zbornik. Uvrščamo se nekje malo pod sredino. Žal so podatki neprimerljivi, 
saj so nekatere občine pri prikazu podatkov med udeležence uvrstile tudi gledalce. Povedala je, da 
se število udeležencev zvišuje, po programih pa znižuje, ker nismo sofinancirali vseh programov. 
Dodala je, da imamo veliko dobrih športnikov, uvrščamo se v sam vrh v državi, na kar kaže tudi 
veliko število sprejemov ob njihovih uspehih. Tudi športna dvorana prejema veliko pohval, zelo 
uspešen je bil tudi festival Medvode v gibanju, s katerim so se že ob prvi izvedbi uspeli uvrstiti v 
pokal Slovenije v izvedbi nočnih tekov.  
 
Katarina Galof je predlagala, da bi bilo pri spremembi Pravilnika smiselno umestiti tako določilo 
tako, da bodo sredstva res namenjena Medvoščanom. Darinka Verovšek se je s predlaganim 
strinjala. 
 
Dragan Djukić je pripomnil, da je za šport dobro poskrbljeno. Če bi bilo za vsa področja tako, bi bil 
vesel. Povedal je, da se je sofinanciranje znižalo, ker je manjša vreča in upa, da pridejo zopet časi, 
ko bo sredstev zopet več. Ta občinski svet pa je to izglasoval. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je izrazila čestitke za izvedbo festivala Medvode v gibanju. Povedala je še, 
da naše odlične športnike sofinancirajo druge občine (npr. Kranj, Logatec). Predlog LPŠ bo 
podprla. Predlagala je, da naj se kasneje, ko bo možnost, nameni več sredstev tudi za 
sofinanciranje trenerjev ter da naj se spodbujajo vse generacije. 
 
Ines Iskra je povedala, da pri javnem razpisu preverimo in sofinanciramo Medvoščane. Ravno tako 
se sprejemi pripravijo za občane Medvod. 
 
Stanislav Ulanec je pohvalil pripravljen predlog LPŠ. Omenil je, da se dvorana dobro trži, da pa je 
dobil obvestilo, da dvorana ni več namenjena športu in domačim športnim društvom. 
 
Ines Iskra je odgovorila, da je velik obisk na množičnih prireditvah dokaz, da so take prireditve 
zaželene (muzikali, koncerti po dostopnih cenah – tudi to je javni interes). Dodala je, da vsaka 
športna dvorana v Sloveniji, ki želi ponuditi športnikom dobre kapacitete po dostopnih cenah, se 
mora tržiti in izpeljati tudi kakšne druge prireditve. Dvorana je vsak dan 7 ur namenjena samo 
športnikom. Povedala je še, da je problem s košarkarji letos nastopil zato, ker je bila jeseni stavka 
sodnikov in je dvorana nekaj tednov samevala, nato pa je prišel seznam terminov, ko bi dvorana 
morala biti na razpolago. Ker zavod kot dober gospodar ni čakal do konca leta, da bo zapolnil 
termine, temveč jih oddajajo od začetku leta oziroma sproti, je nastopil problem. 
 
Vita Klavoro je zanimalo, ali je v obrazložitvi na straneh 9 in 10 prišlo do napake pri športu in 
rekreaciji, ker je zapisano, da je 16 izvajalcev, v tabeli pa je navedena številka 7. Ines Iskra je 
pojasnila, da je pravilen podatek 16.  
 
Darinka Verovšek je v zvezi z javnim razpisom pripomnila, da je bil čas od objave razpisa pa do 
objave sklepa o izboru vlog precej dolg tudi zato, ker prijavitelji niso oddali popolnih vlog, zato 
predlaga, da se uskladijo na Športni zvezi, da bi se društvom nudila strokovna pomoč. Zanimalo jo 
je še, kako komentirajo to, da ob polletju 1/3 sredstev še ni bila porabljena in zakaj društva ne 
podpišejo pogodb tudi po en mesec in več, če pa ves čas poslušamo, kako pozno sprejemamo in 
objavljamo javni razpis. 
 
Ines Iskra je odgovorila, da JZ težko vpliva na to ter da športniki celo leto zbirajo račune in jih 
prinesejo na občino samo enkrat. 
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Darinka Verovšek je povedala, da bo potrebno sprejeti odločitev, ali bomo v prihodnje večali 
sredstva za programe ali vlagali v športno infrastrukturo (športni park, ki je več kot potreben).   
Zadnja tri leta izključujemo šport študentov in invalidov, zato predlaga, da zavod v letni plan za 
2018 vključi projekt za ureditev športnega igrišča za invalide. 
 
Ines Iskra je povedala, da so študentje vključeni v druge programe. V zvezi z invalidi je povedala, 
da v Medvodah ni registriranega takega društva, zato ga ne morejo sofinancirati. Imajo pa invalidi 
oziroma osebe s posebnimi potrebami možnost brezplačne vadbe v športni dvorani. 
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema Letni program športa v Občini Medvode za leto 2018. 
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
K 8. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU, DA OBČINA MEDVODE POSTANE USTANOVITELJICA 
JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA 
ŠKOFJA LOKA 
 
Uvodno obrazložitev je podala Barbara Knific. Povedala je, da so Občine Škofja Loka, Gorenja vas 
– Poljane, Železniki in Žiri z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Jela Janežiča ustanovile Osnovno šolo Jela Janežiča kot javni zavod na področju 
vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Občina Medvode plačuje 
svoj delež rednih obratovalnih stroškov zavoda glede na število otrok po Pogodbi o financiranju 
Osnovne šole Jela Janežiča Škofja Loka, ki je bila sklenjena leta 2008. Glede na veliko vključenost 
otrok s stalnim bivališčem v Občini Medvode je bila na predlog ravnateljice šole in županov občin 
ustanoviteljic Občina Medvode povabljena k vključitvi med ustanoviteljice zavoda. Sklep o soglasju, 
da Občina Medvode postane ustanoviteljica zavoda, so že sprejele občine Železniki, Gorenja vas – 
Poljane in Žiri. Po sprejemu sklepov v vseh dosedanjih ustanoviteljicah in tega sklepa Občine 
Medvode se bo pristopilo k pripravi osnutka novega odloka o ustanovitvi zavoda. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za družbene dejavnosti. Namestnica predsednice odbora Saša 
Rožič je povedala, da odbor ni sprejel predlaganega sklepa, da je obravnaval in sprejel predlog 
Sklepa o soglasju, da Občina Medvode postane ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
povedala, da se je na seji komisije zastavilo več vprašanj in pomislekov in sicer, kaj bi pomenilo za 
otroke iz Medvod, če Občina Medvode ne bi bila ustanoviteljica tega zavoda. Nadalje so opozorili 
na izraz »ustanoviteljica«, morda bi bilo bolje »soustanoviteljica«. Zastavilo se je vprašanje, če 
Občina Medvode postane ustanoviteljica, kaj bo potem z ostalimi zavodi, v katere so tudi vključeni 
otroci iz Medvod. Šola je ustanovljena že 70 let, zakaj so šele sedaj dali pobudo, da bi postali 
ustanovitelji. Omenjeno je bilo, da želi OŠ Jela Janežiča investirati v izgradnjo nove telovadnice, v 
Občini Medvode pa imamo pred seboj investicijo v OŠ Preska. Dodala je še, da je bilo rečeno tudi, 
da otroci ne bodo prikrajšani, če občina ne bo ustanoviteljica. Povedala je, da komisija ni sprejela 
sklepa, da je obravnavala in sprejela predlog Sklepa o soglasju, da Občina Medvode postane 
ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka.  
 
V razpravi so sodelovali Stanko Okoliš, Alenka Žavbi Kunaver, Ladislav Vidmar in Katarina Galof. 
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Župan Nejc Smole je povedal, da število otrok iz Občine Medvode v OŠ Jela Janežiča precej 
narašča ter da je šola v precejšnji prostorski stiski. V začetku leta se je med starši pojavila skrb, da 
otroci ne bodo mogli biti več vključeni v to šolo. Podan je bil predlog ostalih ustanoviteljic, da 
Občina Medvode vstopi kot soustanoviteljica. V OŠ Jela Janežiča imamo približno toliko otrok, kot 
jih imamo še v vseh ostalih takih šolah skupaj. Ker gre za zelo občutljivo materijo, je bil podan tak 
predlog sklepa, da se začnejo pogajanja. V Ljubljani teh pobud zaenkrat še ni, lahko pa še bodo. 
Povedal je še, da če se odločimo za sprejetje tega sklepa, bo treba v NRP-jih za prihodnjih pet let 
določiti tudi, da se sredstva namenjajo tudi za to.     
         
Zvonka Hočevar je povedala, da Občina Medvode sofinancira materialne stroške. V tem primeru 
gre za soustanoviteljski delež. Na seji Statutarno pravne komisije je bilo pojasnjeno, da noben 
otrok ne bo prikrajšan, ker Zavod za šolstvo določi, kam oziroma v katero šolo gre otrok. Podano 
je bilo zagotovilo, da noben otrok ne bo prikrajšan. 
 
Župan Nejc Smole je dodal, da staršem ne moremo reči, da otrok ne morejo dati v to šolo, če to 
želijo. Zato bo potrebno poiskati rešitev. 
 
Zvonka Hočevar je povedala, da če Zavod za šolstvo razporeja otroke glede na program oz. 
potrebe, zmožnosti, potem ne moremo tega enačiti z vpisom v običajno osnovno šolo, ter tako tudi  
npr. otroci iz Škofje Loke obiskujejo druge programe (tiste, ki so za njih najprimernejši). Podpira 
to, da če je možnost, glede na odločitev Zavoda za šolstvo, da naši otroci obiskujejo šolo v Škofji 
Loki, ki je blizu in ima dobre programe ter so tudi starši zadovoljni z njo. Vendar je menila, da 
imajo sedaj premalo podatkov o tem, ali bo kdo od naših otrok prizadet oziroma ne bo mogel 
obiskovati te šole, če tega predloga sedaj ne podprejo.      
Predlagala je, da se odločanje oziroma nadaljnja obravnava preloži na naslednjo sejo ter da se v 
vmesnem času pridobijo dodatni podatki. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da je po podatkih, ki so bili podani na odboru za družbene 
dejavnosti 40 otrok s posebnimi potrebami, od tega jih 21 obiskuje OŠ Jela Janežiča, 19 pa jih 
obiskuje ostale tovrstne šole. Za šole s prilagojenim programom je večinoma financer država. 
Predlagala je, da bi se tudi ustanoviteljstvo te šole preneslo na državo. Poziva občinsko upravo, da 
preveri, ali šola lahko zavrne otroka, ki mu Zavod za šolstvo izda odločbo in predlaga šolo, ki naj bi 
jo obiskoval. 
 
Stanko Okoliš je povedal, da naj se postavijo v vlogo staršev teh otrok, ki bodo zavrnjeni, če ne 
sprejmemo tega soglasja. Sprejeti je treba odgovornost. Na tehtnici je usoda teh otrok ali nova 
stavba za OŠ Preska. Predlagal je, da bi dali prednost tem otrokom.  
 
Vito Klavora je podal procesno pripombo, in sicer je predlagal, da se glasuje o predlogu Zvonke 
Hočevar, da se razprava prekine in se točka nadaljuje in odločanje preloži na naslednjo sejo, kar 
omogoča 43. člen Poslovnika. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je pripomnila, da želi razpravo. 
 
Predsedujoča je predlagala  sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Na podlagi 43. člena Poslovnika se ta točka prekine, da se pridobijo dodatni podatki.     
 
Obrazložitev glasu so podale Alenka Žavbi Kunaver, Katarina Galof in Zvonka Hočevar.  
 



- 15 - 

 
 

Alenka Žavbi Kunaver je povedala, da do predlog preložitve podprla. Zanimalo jo je, ali to, če 
gremo v soustanoviteljstvo, pomeni, da bodo naši otroci imeli avtomatično možnost, da so 
vključeni v to šolo. Dodala je, da občine iščejo soustanovitelja zaradi investicij. Zanimalo jo je, 
kakšne so naše obveze ter ali bodo otroci zavrnjeni. 
 
Katarina Galof je povedala, da ne moremo enačiti otrok s posebnimi potrebami in redne šole. 
Dodala je še, da se pripravlja plan, da se čim več otrok s posebnimi potrebami integrira v redne 
šole. Podprla bo predlog, da se preloži odločanje in pridobijo dodatni podatki. 
 
Zvonka Hočevar je predlagala, da se pridobijo naslednji podatki:  
- kaj bo v primeru, če občina ne bo soustanovitelj – ali bo kateri od otrok lahko zavrnjen; 
- kakšen bo soustanoviteljski delež (procent); 
- kakšne bodo finančne posledice, če sprejmejo soglasje. 
Podprla bo predlog, da se odločanje preloži.    
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 23 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
 
Ob 19.15 je predsedujoča odredila 15 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.40. 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O IZREDNEM ODPISU OSNOVNIH SREDSTEV IZ POSLOVNIH KNJIG 
OBČINE MEDVODE NA DAN 1.1.2017 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sanja Malej. Povedala je, da je na podlagi 1. odstavka 43. člena 
Zakona o računovodstvu in 18. člena Statuta Občine Medvode, Komisija za popis opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter Komisija za popis terjatev in 
obveznosti ter denarja in vrednotnic predlagata trajno izločitev osnovnih sredstev in zastaranih 
terjatev iz poslovnih knjig po seznamu. 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 strojno in programsko opremo, mobilni telefoni so stari in 
neuporabni. V odpis predlagamo tudi tri stanovanja, ki so na podlagi denacionalizacijskega 
postopka prešla v last denacionalizacijskim upravičencem. V poslovnih knjigah vodimo še vedno 
tudi agregat za izdelavo ledu s pripadajočo opremo, kar je bilo del plezalne stene, ki je bila pri 
Športni dvorani. Ta je bila podrta (uničena). Ohranil se je le manjši, še uporaben del opreme, za 
katerega je komisija predlagala, da se ga proda, kar se je letos v mesecu novembru tudi storilo.  
Predlagamo tudi odpis terjatev v višini 2.324,04 EUR dveh dolžnikov po seznamu. Ena dolžnica 
ugovarja zastaranje (na podlagi 346. člena Obligacijskega zakonika je splošni zastaralni rok 5 let), 
en dolžnik pa ne obstaja več. 
 
Iztoka Krasnika je glede računalnikov zanimalo, ali bi bilo možno, če so delno neuporabni, da bi se 
jih ponudili občanom, ali pa jih je treba uničiti.  
Sanja Malej je odgovorila, da predlagamo, da se jih komisijsko uniči. 
 
Stanislav Ulanec je povedal, da je na seznamu tudi štiri kolesnik Piaggio, ki bi ga KS Senica imela. 
Omenil je, da je KS Senica pred leti že popravila invalidski voziček in ga dala občanu, ki ga je 
potreboval in se je to zelo dobro obneslo. Župan Nejc Smole je odgovoril, da bi ga občina prodala 
KS Senica za 214 EUR. 
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji  
SKLEP: 



- 16 - 

 
 

 
Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz poslovnih 
knjig Občine Medvode na dan 1. 1. 2017. 
  
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki dnevnega red 
a) OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE MEDVODE 
b) OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Katarina Snoj. Povedala je, da je Služba za lokalno samoupravo, ki 
deluje v okviru Ministrstva za javno upravo, na podlagi 88.a člena Zakona o lokalni samoupravi v 
letu 2015 opravila pregled usklajenosti Statuta Občine Medvode, Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Medvode in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Medvode z Ustavo Republike Slovenije, 
Zakonom o lokalni samoupravi ter drugimi zakoni, kot je Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Ugotovila je nekatera neskladja in nas pozvala, da jih odpravimo. 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Statuta in Poslovnika se osredotočamo zgolj na 
neskladja z zakonodajo, ki so bila ugotovljena v inšpekcijskem nadzoru, in jih odpravljamo. 
Ministrstvu pa smo tudi dolžni sporočiti, do kdaj bodo spremembe sprejete.  
 
Glavne spremembe so, da se odpravlja neskladje z Ustavo RS, in sicer sta bila 3. in 12. člen v 
neskladju, saj sta določala, da je potrebno predhodno soglasje občine za izvajanje nalog, ki jih 
nanjo prenese država. Za prenos državnih nalog na občino soglasje občine ni potrebno, vendar pa 
mora država zagotoviti potrebna sredstva. 
 
V zvezi s pristojnostmi občinskega sveta in župana je sprememba ta, da je glede ravnanja z 
občinskim premoženjem statut s predlagano spremembo usklajen z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
 
Postopek za sprejem odloka (členi od 132.-135. Statuta) je sedaj v celoti urejen v Poslovniku, saj 
so bile po navodilu ministrstva te določbe po nepotrebnem vključene v Statut, ker gre za določbe 
poslovniške narave. 
 
Predlagamo, da se te spremembe in dopolnitve sprejmejo, tudi zato da se zaključi inšpekcijski 
postopek. V kolikor pa bi bila pobuda oziroma želja članov občinskega sveta, da se pripravijo 
obsežnejše vsebinske spremembe obeh dokumentov, pa predlagamo, da se takoj po sprejemu teh 
sprememb v mesecu januarju imenuje delovno skupino, ki bo pripravila spremembe statuta in 
poslovnika. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za turizem in gostinstvo. Predsednik odbora Luka Kajtna je 
povedal, da je obravnaval in sprejel osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode in 
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme s podanim predlogom, da se 42. člen 
Statuta dopolni tako, da se pred besedo »organizacijo« dodajo besede »skrbi in predlaga 
organizacijo«. Odbor je sprejel tudi sklep, da je obravnaval in sprejel osnutek sprememb in 
dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme.   
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za razvoj občine. Predsednica odbora Alenka Žavbi Kunaver je 
povedala, da se je seznanil z osnutkom Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode ter z 
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osnutkom Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode. Povedala je še, 
da je odbor to točko obravnaval tudi zato, ker se poslovnik in statut ne spreminjata pogosto. V 
zvezi z amandmaji, ki se sprejemajo pri proračunu je povedala, da je bilo na seji odbora sedaj 
obljubljeno, da bo gradivo dovolj zgodaj, da se bodo lahko vložili amandmaji. Dodala je še, da je v 
preteklosti bila praksa, da so odbori obravnavali gradivo še pred sklicem seje, v smislu delovnega 
gradiva.   
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da jih obravnava in sprejme. Komisija je sprejela tudi 
sklep, da je obravnavala in sprejela osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Medvode in predlaga občinskemu svetu, da jih obravnava in sprejme s podanimi 
pripombami. Pripombe so bile dane na osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika, in sicer je v 8. 
členu stavek, ki omogoča, da se na isti seji osnutek prekvalificira v predlog, kar je premalokrat 
izkoriščena možnost (ni je treba opredeliti že v sami razpravi ob dnevnem redu), gre pa za neko 
vmesno varianto med skrajšanim in hitrim postopkom. V 11. členu je bila podana redakcijska 
pripomba. V 14. členu je predlagano, da besedilo uradnega prečiščenega besedila pripravi 
statutarno pravna komisija, s čimer se ne strinjajo, saj statutarno pravna komisija nima 
potrebnega znanja in možnosti za pripravo le-tega. Predlagajo, da je glede na predhodno besedilo 
smiselno, da se zadnji stavek črta. Besedilo čistopisa pripravi občinska uprava. 
 
V razpravi so sodelovali Alenka Žavbi Kunaver, Zvonka Hočevar, Stanko Okoliš, Dragan Djukić in 
Iztok Krasnik. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je v imenu svetniške skupine SMC povedala, da se pojavljajo težave, kadar 
je razpis za predstavnike ustanovitelja pa v prvem roku ni izbran nihče, se potem hitro ponovi 
poziv. Ne strinjajo se s spremembo, ki je predlagana v 6. členu sprememb Statuta, in sicer da 
lahko načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme župan. V 8. 
členu sprememb Poslovnika (76. člen) se ne strinjajo s tem, da se odlok pošlje praviloma deset dni 
pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan. Predlagajo da se ta 
beseda nadomesti z »najkasneje«. V 10. členu sprememb Poslovnika (85. člen) se ne strinjajo s 
tem, da bi se nov predlog proračuna sprejemal po skrajšanem postopku. Predlagajo, da se 
sprejema po rednem postopku. Nadalje predlagajo, da naj se v zvezi z amandmaji natančno določi, 
kaj pomeni tri dni pred sejo. Dodala je še, da Poslovnik nič ne določa, kako naj se v začetku 
mandata določi sestava delovnih teles, in predlagajo, da občinska uprava najde rešitev. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da predlagane spremembe sledijo pripombam oziroma opozorilom, 
ki jih je podala Služba za lokalno samoupravo v inšpekcijskem pregledu. Predlogi, ki jih podaja 
svetniška skupina SMC, niso malenkostni. Menil je, da se je sprememb Statuta in Poslovnika treba 
lotiti s tresočo roko. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je povedala, da imajo pri proračunu samo 5 minut časa za razpravo, kar se ji 
za obravnavno tako pomembnega dokumenta zdi premalo. Dodala je še, da župan ima možnost 
govoriti dalj časa. Predlagala je, da bi tudi člani občinskega sveta imeli na voljo daljšo minutažo. 
Dodala je še, da ta popravek, ki je predlagan v 6. členu sprememb Statuta ni nujen in da 
predlagajo, da se črta. 
 
Darinka Verovšek je poudarila, da kot predsedujoča na seji vedno da vsakemu besedo, ne zdi pa 
se ji prav, da se nekdo prijavi k besedi samo za to, da jo izkoristi. Morda bi morali materijo 
podrobno naštudirati in o njej kratko in jedrnato razpravljati. Dodala je še, da se pri izvajanju 
župana velikokrat dobijo informacije in odgovori na vprašanja, zato je prav, da ima župan, ki vodi 
delo občinske uprave, možnost dobiti besedo.  
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Župan Nejc Smole je povedal, da je treba imeti v mislih, da je za vsako spremembo Statuta in 
Poslovnika potrebna 2/3 večina. Če bi se lotili večjih sprememb, bi to verjetno trajalo kar nekaj 
časa glede na pretekle izkušnje (v preteklem mandatu je usklajevanje trajalo skoraj tri leta). 
Predlagal je, da se članom občinskega sveta posreduje zapisnik inšpekcijskega pregleda ter da 
sprejmejo te spremembe. V kolikor bi ostala odprta vprašanja, predlaga, da se ustanovi delovna 
skupina, ki bi pripravila obširnejše spremembe. 
 
Zvonka Hočevar je povedala, da je bila v prejšnjem mandatu v delovni skupini, ki je pripravljala 
spremembe statuta in poslovnika, ter da so se velikokrat sestali. Dodala je še, da je želja in idej 
veliko, niso pa vse vedno v skladu z zakonodajo. Predlagala je, da bi, ko se skozi postopke pojavijo 
težave, le-te sproti registrirali. Potem bi se ustanovilo komisijo.  
 
Stanko Okoliš je pripomnil, da lahko obstaja neka večina, ki bi si želela prikrojiti ta pravila. 
Predlagal je, da sprejmejo te spremembe. 
 
Dragan Djukić je povedal, da je naloženo, da se to popravi ter da sta Statut in Poslovnik odprta 
samo toliko, da se popravita. Meni, da ni smiselno v zadnjem letu sklica tega mandata občinskega 
sveta odpirati vsebinske razprave o tej tematiki. Dodal je še, da je stvar predsedujočega, da sejo 
pelje tako, da nikogar ne žali ali vzame besedo, kar se je zgodilo njemu. Dragan Djukić je 
predlagal, da naj se Statut in Poslovnik popravita tako, kot je treba.    
 
Darinka Verovšek je pripomnila, da nikoli nikogar ni prekinila, če se je držal točke dnevnega reda in 
je bil spoštljiv. Pozvala je Dragana Djukića, da naj zaključi razpravo in naj ne bo žaljiv. 
 
Zvonka Hočevar je podala repliko, in sicer je povedala, da gre za usklajevanje z zakoni, ki so bili 
sprejeti v letih 2014, 2015 in 2016. 
 
Iztok Krasnik je povedal, da če bi s popravki vplivali samo na dikcijo, bi se strinjal. S tako dikcijo, 
kot je predlagana za 7. alinejo drugega odstavka 18. člena (6. člen sprememb Statuta), pa se 
spreminja tudi vsebina sedme alineje.  
 
Župan Nejc Smole je pojasnil, da se ni občinska uprava spomnila, da bo imel župan pooblastilo za 
sklepanje poslov pod 50.000 EUR. Tako možnost dopušča zakon in je bila določena že v veljavnem 
Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2017. 
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednja 
SKLEPA: 
 
a) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine 

Medvode s podanimi pripombami. 
 
Obrazložitev glasu sta podali Alenka Žavbi Kunaver in Darinka Verovšek. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je povedala, da bo predlagane spremembe podprla, ker je imela možnost 
dati pripombe. Pričakuje, da se bo januarja formirala taka skupina in je tudi pripravljena sodelovati 
v njej, saj ta sestav občinskega sveta, ker že ima izkušnje, ter ve, kje so težave. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da je svetniška skupina GLAM obravnavala te spremembe. Imeli so 
kar nekaj predlogov, a so se odločili, da bodo predlog župana podprli. Svetniška skupina predlaga, 
da se pripravijo izhodišča in predlogi, da bo novi sestav lahko obravnaval spremembe. 
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
b) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Medvode s podanimi pripombami. 
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA – 
ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE  
 
Uvodno obrazložitev je podala Tatjana Komac. Povedala je, da je v bistvu predlagana samo ena 
sprememba, in sicer se spreminja sestava sveta zavoda. Veljavni odlok določa, da ima svet 7 
članov, od katerih 3 člane izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem, 3 člane imenuje 
ustanovitelj in 1 člana Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predlagamo spremembo 5. 
člena odloka, ki določa sestavo sveta zavoda, po kateri svet še vedno šteje 7 članov, od katerih 1 
člana izvolijo delavci s tajnim glasovanjem, 5 članov imenuje ustanovitelj in 1 člana imenuje Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. S predlaganim želimo doseči prevladujoč vpliv ustanovitelja 
na odločitve sveta zavoda. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za razvoj občine. Predsednica odbora Alenka Žavbi Kunaver je 
povedala, da je odbor obravnaval in sprejel osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in 
sprejeme s pripombo, da je sestava sveta zavoda naslednja 4 predstavniki ustanovitelja, 2 
predstavnika delavcev in 1 predstavnik zdravstvene zavarovalnice. Dodala je še, da se je odbor na 
seji seznanil s stanjem v Zdravstvenem domu Medvode. Menijo, da je razmerje 5-1-1 preveč 
močno oziroma politično in predlagajo, da občina ohrani večino, vendar da bo razmerje 4-2-1. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za družbene dejavnosti. Namestnica predsednice odbora Saša 
Rožič je povedala, da je odbor obravnaval in sprejel osnutek Odloka o spremembah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode in predlaga Občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme. Darinka Verovšek je dodala še, da je bilo večinsko stališče odbora, da glede 
na stanje, ki je v Zdravstvenem domu Medvode, je prav, da ima Občina Medvode kot 
ustanoviteljica večino, ker vlaga vanj veliko sredstev. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela Osnutek Odloka o spremembah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode in predlaga občinskemu svetu, da jih 
obravnava in sprejme s podanimi pripombami (1. člen se dopolni tako, da se doda besedilo 
»predsednik sveta zavoda mora biti iz vrst predstavnika ustanovitelja«). Povedala je še, da je 
Stanislav Marn podal pripombo, da bi bila bolj smotrna sestava sveta v razmerju 4-2-1, tako da bi 
zaposleni imeli dva predstavnika in bi en lahko bil iz vrst zdravnikov in en iz vrst zobozdravnikov. 
Na ta predlog je bila podana pripomba, da so v zdravstvenem domu tudi drugi zaposleni, ki nimajo 
predstavnika (medicinske sestre, …..). Dodala je še, da bo morda, če bo samo en predstavnik 
zaposlenih deloval združevalno. Povedala je še, da je bil podan predlog, da predsednika sveta 
zavoda izvoli svet zavoda izmed predstavnikov ustanovitelja. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo.        
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji 
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SKLEP:    
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode s podanimi pripombami.  
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 12. točki dnevnega reda 
OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO 9 MEDVODE (SOKOLSKI DOM) 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Špilak. Povedala je, da na zemljišču parc. št. 46/3 k.o. 
Medvode stoji propadajoči objekt nekdanjega Sokolskega doma, ki ga želi investitor Hermes d.o.o. 
porušiti, česar pa veljavni odlok ne dopušča. Zemljišče, na katerem stoji objekt, se nahaja v 
planski celoti 9 Medvode, v območju urejanja PD 9/4 Donit, v morfološki enoti 4A/2, za katero 
veljajo posebna merila in pogoji. Ker med dovoljenimi posegi na zemljišču ni navedene rušitve 
obstoječega objekta, rušitev propadajočega objekta ni mogoča. Za rušitev je potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje, ki ga izda UE Ljubljana, ki preverja skladnost posega z občinskim prostorskim 
aktom. Povedala je še, da je propadajoči objekt v tako slabem stanju, da adaptacija oziroma 
rekonstrukcija objekta s finančnega vidika za investitorja ni več smiselna, zato želi objekt porušiti. 
novogradnja na zemljišču bo mogoča po sprejetju OPN. V spremembo odloka smo dodali še 
določilo, da gradnja parkirišč za tovorna vozila na tem mestu ni dovoljena. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za urejanje prostora in ekologijo. Predsednik odbora Sašo Šulc 
je podal povzetek razprave na seji odbora, in sicer je povedal, da so si bili člani odbora enotni, da 
gre za stavbo z zgodovino, kateri so načrtovalci v tistem času namenili elitno lokacijo. S tem 
osnutkom odloka se od te stavbe nekako poslavljamo. Dodal je, da je bilo morda v preteklosti 
storjenih nekaj napak, ko je stavba prešla v roke Donita in se ni pristopilo k tej stavbi iz občinske 
strani in se zahtevalo vsaj ohranitev pročelja. Stavba je vidna na razglednicah Medvod starejšega 
izvora, zato se je odbor skušal zavzeti za to stavbo in je sprejel naslednji sklep: »Odbor za urejanje 
prostora in ekologijo je obravnaval in sprejel osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode in predlaga občinskemu svetu, da 
ga obravnava in sprejme s pripombami in zahtevo, da se pri gradnji novega objekta upošteva 
dimenzije in arhitektonski slog porušene stavbe Sokolskega doma.« 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
povedala, da je to bila elitna stavba, vendar pa je danes vse prej kot to ter da žal nimamo 
investitorja, ki bi bil tako emocionalno navezan na to stavbo. Dodala je še, da so se člani komisije 
strinjali, da na tem mestu ne bi bilo parkirišča za tovornjake ter da podpirajo rušitev. Povedala je 
še, da je komisija sprejela sklep, da je obravnavala in sprejela Osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode in predlaga 
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 
 
V razpravi so sodelovali Ladislav Vidmar, Štefan Čebašek, Cvetka Židan Valjavec, Stanko Okoliš, 
Stanislav Ulanec, Zvonka Hočevar in Mirko Javeršek. 
 
Ladislav Vidmar je povedal, da je bi v tej stavbi prvič v zdravstvenem domu in da predstavlja 
ikono. Podpira idejo, da se ohrani v taki obliki, vendar pa je tudi dodal, da bodo imeli možnost, da 
oblikujejo stališče, kakšna naj bo novogradnja ter da se lahko izkažejo kot tvorci nove arhitekture. 
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Menil je, da jokanje za starimi zidovi nima smisla ter da bo podpiral tudi novo idejo tako 
arhitekturno kot vsebinsko, ki bo dala kaj dobrega Medvodam in Medvoščanom.  
 
Štefan Čebašek je povedal, da je tudi sam član Odbora za urejanje prostora in ekologijo in je 
predlagal v sprejem tak sklep. Dodal je, da ne gre za jokanje za zidovi, temveč za spoštovanje in 
ohranjanje arhitekture v Medvodah. Povedal je še, da ima občinski svet možnost, da predpiše, 
kakšna naj bo arhitektura ter da si želi, da bi tako veljalo za celotno občino. Za primer je navedel 
gostilno Pr' Kral na Verju, ki jo je investitor podrl do tal in na novo izgradil tako, kot je bila. Pozval 
je k podpori predloga sklepa, ki ga je sprejel Odbor za urejanje prostora in ekologijo. 
 
Cvetka Židan Valjavec je povedala, da se strinja s Sašem Šulcem glede nostalgije. Dodala je še, da 
je ta nepremičnina še en primer trga z nepremičninami, ko se pod slabimi gospodarji začne 
dogajati to, da se stavbe začnejo podirati same od sebe. Povedala je še, da z osnutkom odloka 
rešujemo situacijo, da se stavba sme porušiti, kar se ji zdi pravilna odločitev in jo bo podprla. 
Nadalje je povedala še, da Gostilna Pr' Kral ni bila porušena, temveč je bila v celoti obnovljena v 
istih gabaritih. 
 
Stanko Okoliš se je vprašal, zakaj ta stavba ni bila uvrščena v register kulturne dediščine ter ali za 
to obstajajo strokovni razlogi ali kakšni drugi. Dodal je še, da zaradi kapitalskih interesov propada 
identiteta nekega kraja. Zanimalo ga je še, zakaj se je čakalo toliko časa, da smo sedaj postavljeni 
pred dejstvo. Vprašal se je, kakšno odgovornost ima tukaj občina, predvsem občinska uprava pod 
vodstvom prejšnjega župana, da so nas pripeljali do tega, da nam sedaj izginja identiteta izpred 
naših oči. 
 
Stanislav Ulanec je povedal, da se ne bi strinjal z vsem, kar je bilo povedano. V Sloveniji smo imeli 
veliko gradov, ki so bili porušeni, med njimi tudi grad Goričane, ki je sedaj zelo lepo obnovljen. 
Dodal je, da naj se poda apel, če se bo stavba rušila, naj se potem obnovi po istem principu, kot je 
sedaj. 
 
Saša Rožič se je strinjala s tem, kar so povedali predhodniki. Opozorila je na primer Plečnikovega 
stadiona. Predlagala je, da se naredi replika stavbe. 
 
Zvonka Hočevar je pripomnila, da se z osnutkom odloka dopolnjuje točka, s katero bo omogočeno, 
da se bo ta stavba rušila. Dodala je, da se novogradnje določajo z OPN, ter da naj se te pripombe, 
kaj bi radi, določijo z OPN. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da je ta stavba eden zadnjih znakov secesije v Medvodah. Dodal je, 
da govorijo o osnutku odloka, ki bo sprejet s pripombami. Občinska uprava bo pogledala, kako se 
v besedilo lahko vključi predlog sklepa Odbora za urejanje prostora in ekologijo ter da se bo do 
pripomb opredelila. Vprašal se je, ali bo prej sprejet PUP ali OPN. Povedal je še, da bo OPN v PIP-
ih (prostorski izvedbeni pogoji) določal, kaj se lahko gradi. Dodal je še, da vsaka zelo podrobna 
določitev lahko zelo omejuje.             
 
Mirko Javeršek se je strinjal s povedanim. Predlagal je, da bi bilo smiselno, da se investitorju da 
signal, da se ohrani (secesijska) arhitektura. 
     
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode s podanimi pripombami. 
 
Obrazložitev glasu so podali Sašo Šulc, Darinka Verovšek in Dragan Djukić. 
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Sašo Šulc je povedal, da mu je postopek sprejema predpisa jasen in da bo osnutek odloka podprl. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da današnje odločanje razume v smislu, da se da soglasje, da se 
hiša lahko poruši (z dovoljenjem), sicer se bo porušila čez kakšno leto sama od sebe. Zato bo 
podprla osnutek. 
 
Dragan Djukić je povedal, da bo podprl osnutek s pripombami. Dodal je še, da je prenevarno, če 
se ta stavba začne rušiti na spodnjo cesto. Rad bi tudi videl, da se pohiti. Podal je še mnenje, da 
naj se stvari predpišejo, vendar naj se to dela v soglasju z investitorjem.      
 
Prisotnih je bilo 23 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov. 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 13. točki dnevnega reda 
OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO 9 MEDVODE (POHIŠTVO ISKRA D.O.O.) 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Špilak. Povedala je, da je pobudnik Jani Iskra, direktor 
podjetja Pohištvo Iskra d.o.o., leta 2015 na Občino Medvode podal pobudo za spremembo stopnje 
pozidanosti zemljišč, ki se nahajajo v območju urejanja PI 9/2 Preska, v morfološki enoti 6E/1, iz 
40% na 60%. Tokrat je investitor v pobudi navedel, da je širitev prostorov potrebna zaradi širitve 
obsega poslovanja oziroma proizvodnje ter uvajanja novih tehnologij. Investitor je na podlagi 
gradbenega dovoljenja z dne 26.1.2017 dozidal skladiščne prostore z razstavnim salonom, 
rekonstruiral vzhodni del obstoječega objekta ter odstranil obstoječi razstavni prostor in 
nadstrešnice za sušenje lesa. Gradbeno dovoljenje je pogojevalo tudi odstranitev šotora, ki ga je 
investitor pred leti postavil kot začasni objekt. Ker ima podjetje izredno rast in povečan obseg dela, 
se je investitor v letošnjem letu odločil in želi, da šotor, v katerem je skladišče, ohrani in legalizira 
zaradi nemotenega obratovanja podjetja. S tega vidika je na Občino Medvode ponovno podal 
pobudo za spremembo stopnje pozidanosti zemljišč.  Investitor zaradi povečanega obsega naročil 
in trenutne zahteve naročnikov ne more čakati na sprejem Odloka o OPN in spremembo namenske 
rabe zemljišč parc. št. 157/1 in 157/4 k.o. Preska, katerih lastnik je postal v vmesnem času. Za 
zemljišči parc. št. 157/1 in 157/4, k.o. Preska je v predlogu Odloka o OPN občine Medvode 
predvidena sprememba namenske rabe iz kmetijske v območje za gradnjo gospodarskih con. 
Prav tako pa investitor zaradi specifičnosti proizvodnje ne more in si ne želi graditi dislociranih 
proizvodnih enot. S povečanjem stopnje pozidanosti iz 60% na 70%  v območju urejanja PI 9/2 
Preska, v morfološki enoti 6E/1, bi investitorju omogočili nadaljnji razvoj brez odpovedi naročil.       
  
To točko je obravnaval tudi Odbor za urejanje prostora in ekologijo. Predsednik odbora Sašo Šulc 
je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode in predlaga občinskemu svetu, da 
ga obravnava in sprejme. 
 
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode in predlaga občinskemu 
svetu, da ga obravnava in sprejme. Povedala je še, da je bilo na seji komisije najprej izraženih 
nekaj pomislekov, saj je bila v kratkem času predlagana sprememba iz 40% na 60% pozidanosti. 
Pridobili so dodatne podatke, da novi OPN predvideva stopnjo pozidanosti 60% za poslovne 
objekte, vendar pa je v osnutku sprememb že bil podan predlog za 70% pozidanost za tovrstne 
objekte, kar pa bi bilo v skladu s tem, kar pobudnik prosi. Člani komisije so se strinjali, da tovrstna 
širitev prinaša tudi nove zaposlitve ter posledično priliv za občino, zato se ne bi smelo komplicirati.    
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Razprave pri tej točki ni bilo.  
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode. 
 
Obrazložitev glasu je podal Gorazd Šturm, ki je povedal, da ga veseli, da podjetniki prosijo za 
pomoč in jo dobijo. Podjetniki se morajo hitro odzivati. Osnutek odloka bo podprl. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da obrtne cone potrebujemo. Razlog, da je danes na dnevnem redu 
ta točka, je nesprejeti OPN. Dodal je še, da so nujno potrebne 3 oziroma 4 mini cone ter da bodo 
po oceni vse štiri cone polne v treh letih.  
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 14. točki dnevnega red 
OSNUTEK PRAVILNIKA O PRIZNANJIH OBČINE MEDVODE NA PODROČJU KULTURE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Tatjana Komac. Povedala je, da Občinska kulturna zveza Medvode 
(v nadaljevanju OKZ) leta 2011 pričela s podeljevanjem priznanj (pletenice), ki jih podeljuje na 
občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. Mnenje OKZ je, da bi s tem ko bi to postala 
občinska priznanja, ta priznanja dobila določeno pomembnost in ekskluzivnost. OKZ je meseca 
julija poslala delovno besedilo pravilnika, na podlagi katerega je občinska uprava pripravila 
besedilo osnutka Pravilnika o priznanjih Občine Medvode na področju kulture. To besedilo osnutka 
je bilo dano v obravnavo OKZ, ki je akt obravnavala na seji dne 14.11.2017. Vse pripombe, dane 
na tej seji OKZ, je občinska uprava upoštevala. Dodala je še, da smo pri pripravi tega pravilnika 
izhajali iz Pravilnika o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v Občini 
Medvode.   
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za družbene dejavnosti. Namestnica predsednice odbora Saša 
Rožič je povedala, da je odbor obravnaval in sprejel osnutek Pravilnika o priznanjih Občine 
Medvode na področju kulture in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela osnutek Pravilnika o priznanjih Občine Medvode 
na področju kulture in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 
 
V razpravi je Alenka Žavbi Kunaver povedala, da se ne strinja s tem pravilnikom, ker meni, da 
podeljevanje tovrstnih nagrad ne bi smelo biti politično, prav tako pa se ji ne zdi prav, da je edini 
kriterij to, da je ustvarjalec s svojimi umetniškimi dosežki pomembno zaznamoval kulturno 
umetniško ustvarjanje v skupnosti v zadnjem letu pred podelitvijo nagrad. Menila je, da bi 
podeljevanje teh nagrad morali ostati pod okriljem OKZ kot stanovski organizaciji ter da tukaj niso 
določeni taki kriteriji, o katerih bi lahko odločala neka politična komisija. Dodala je še, da občina že 
podeljuje priznanja ob občinskem prazniku, kjer je veliko dobitnikov s področja kulture. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da to ni bila ideja občinske uprave, temveč je bila prošnja OKZ, 
morda tudi zato, da bo občinski svet tem priznanjem dal večjo težo. Povedal je, da bo o podelitvi 
priznanj odločal strokovni svet JZ Sotočje s področja kulture. Morda bi bilo smiselno razmisliti o 
tem, da bi odločala o tem strokovna komisija, ki bi jo imenovala OKZ. Dodal je še, da je v kulturi 
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števne cilje težko definirati, kot je to mogoče v športu, ter da tudi pri podeljevanju občinskih 
priznanj (ob občinskem prazniku) ni nekih strogih meril. Prav tako ne bi problematiziral in politiziral 
teh nagrad, pa tudi se jih ne podeli prav veliko (mogoče tri vsako leto). Dodal je še, da dobitniki 
občinskih priznanj prihajajo iz zelo različnih področij in jih je s področja kulture relativno malo. 
Pripomnil je še, da bi bilo dobro gledati dobronamerno in da ni nič narobe, če znamo enkrat poslati 
tudi sporočilo, da znamo biti pozitivni.  
 
Alenka Žavbi Kunaver je podala repliko, in sicer je povedala, da se slavnostne seje udeleži, kadar 
se je le lahko. Strinjala se je s tem, da se nagrade ohranijo. Povedala je še, da niso vsi iz OKZ za 
to, da bi se nagrade prestavile izpod okrilja OKZ, zato predlaga, da jih še naprej podeljuje OKZ: 
Predlagala je še, da se zapiše »strokovna komisija«, da se »odstrani« prizvok političnosti. 
 
Župan Nejc Smole je ponovno pojasnil, da je predlog za sprejetje tega pravilnika prišel s strani 
OKZ in da je bil na OKZ sprejet soglasno. Zastavil je vprašanje, kako naj OKZ to izpelje, če letno 
dobi 900 EUR. Dodal je še, da, ko smo ustanovili JZ Sotočje, so zveze izgubile kar nekaj 
pristojnosti. 
 
Tatjana Komac je povedala, da je v državi dan velik pomen Prešernovim nagradam in tukaj bi 
lahko potegnili nekakšno analogijo. Zakaj ne bi tega dovolili, če si kulturniki to želijo. Nadalje je 
povedala še, da strokovni svet ni politični organ ter da so na zadnji seji OKZ bili prisotni 
predstavniki vseh društev in so se uskladili glede besedila pravilnika. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je zapustila sejo. 
 
Darinka Verovšek je pripomnila, da bi želela, da takih debat ne bi izkoriščali za to, da bi 
zmanjševali vrednost priznanj, ki si jih naši občani zaslužijo. Dodala je še, da nima težav s tem, da 
nekdo dobi za nek dosežek najprej stanovsko priznanje in nato še občinsko priznanje,           
 
Predsedujoča je predlagala v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Pravilnika o priznanjih Občine Medvode na 
področju kulture s podanimi pripombami. 
   
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 15. točki dnevnega red  
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA    
 
Pri tej točki sta odšla Luka Kajtna in Iztok Krasnik. 
 
Leon Merjasec: 
Po elektronski pošti je posredoval naslednje pobude in vprašanja: 
1. Na nadaljevalni 13. seji Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je bil v ponedeljek 20.11.2017 

smo obravnavali idejo o namakanju kmetijskih površin v občini Medvode. Projekt sta nam 
predstavila zaposlena v podjetju Stabilo d.o.o.. Podoben projekt že nastaja v občini Šenčur. – 
odgovor bo zaradi obsežnosti pobude posredovan pisno. 

2. Na 5. seji občinskega sveta sem dobil odgovor, da se bo ob urejanju  zelenih javnih površinah 
dala prednost medonosnih trajnic. Vendar se  pri urejanju »parka« ob glavni cesti Lj. – Kranj 
ne upošteva. Zanima me vzrok. 
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Odgovor sta pripravila Martina Schlaus, Oddelek za splošne, premoženjsko pravne in 
družbene zadeve, in Tomaž Bratkovič, Režijski obrat: 
Na novo urejenih zelenih površinah so bile narejene zasaditve srednje visokih cvetočih kot 
medonosnih trajnic, in sicer: Achillea 'Coronation Gold', Asphodeline lutea, Aster 'Dauerblau', Aster 
'Sternkugel', Coreopsis 'Sterntaler', Coreopsis 'Zagreb', Echinacea purpurea, Kniphofia uvaria, 
Lavandula 'Hidcote', Origanum vulgare, Phlox arendsii, Salvia nemorosa 'Caradonna', Sedum 
'Matrona'. Pripomnil je, da bo te rožice potrebno vzdrževati, bolj medoviti pa bi bili npr. lipe in 
javorji. 

3. Na medvoški cesti, na križišču v smeri Pirnič, bi bilo potrebno postaviti usmerjevalno tablo za 

rojstno hišo Jakoba Aljaža. 

Odgovor je pripravil Aleš Karba, Oddelek za splošne, premoženjsko pravne in družbene 
zadeve: 
S pobudo se strinjamo. Glede na stanje proračunskih sredstev bo postavitev označevalne table 
mogoča v začetku leta 2018.  
Zahvalil se je za odgovor. 
4. Vprašanje se nanaša na dopis, ki smo ga prejeli vsi občinski svetniki in g. župan. Nanaša se na 

pobudo Petre Flašker, Lekarna Kosobrin, v zadevi za podelitev koncesije za opravljanje 
lekarniške dejavnosti v občini Medvode. Občina Medvode  je s svojimi 16.000 prebivalci in eno 
samo lekarno na dnu pokritosti prebivalcev z lekarniškimi storitvami v Sloveniji. Prebivalci 
Medvod imajo danes možnost izbire, ko se odločajo kam po nakupe, nimajo pa možnosti izbire 
ko gredo v lekarno. Tudi sam sem mnenja, da bi dodatna lekarna pomenila koristno pridobitev 
za prebivalce naše občine. Predvidevam tudi, da bi se zaradi konkurence dvignila kvaliteta 
storitev preostalih izvajalcev, kakor tudi, da bi se zmanjšale občasne dolge vrste pred 
lekarniškimi okenci. Gospa Petra Flašker je pripravljena investirati zasebna sredstva v razvoj 
lekarništva v občini Medvode. Želi tudi kar najbolj jasen odgovor o možnostih za njeno pobudo. 

Odgovor je pripravila Katarina Snoj, Urad župana: 
Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16) določa, da se koncesija podeli na podlagi 
javnega razpisa, ki se objavi na podlagi koncesijskega akta (odlok). Občina Medvode trenutno še 
nima sprejetega odloka, na podlagi katerega bi lahko sprejela koncesijski akt ter objavila razpis. Ko 
bodo izpolnjeni pogoji za objavo javnega razpisa (tj. sprejem koncesijskega akta), na podlagi 
katerega se bo podeljevala koncesija, se bo pobudnica lahko nanj odzvala. Predlagamo, da se k 
postopku pristopi takoj v začetku leta 2018, če je tako mnenje občinskega sveta. 
Z odgovorom je bil zadovoljen, apeliral je na svetnike, da naj pristopijo k sprejetju odloka – akt za 
podelitev koncesije. 
 
Vito Klavora: 
1. Po elektronski pošti je poslal naslednja vprašanja, in sicer so se predstavniki košarkarskega 

kluba Brinox Medvode obrnili nanj z vprašanjem, na koga se lahko obrnejo v zvezi z uporabo 
športne dvorane Medvode, saj imajo nekaj težav z uporabo športne dvorane. 
 
Članska ekipa košarkarskega kluba se je letos po dolgem času vrnila v drugo slovensko 
košarkarsko ligo, kar je za medvoški klub velik uspeh. posledično se v dvorano vračajo tudi 
podporniki in navijači, skupaj z uspehom slovenske reprezentance na zadnjem evropskem 
prvenstvu pa je to tudi dodatna motivacija za mladino, da se pridruži košarkarskemu klubu. 
Trenutno košarko v Medvodah trenira 170 šolskih otrok, kar je kar precej velika številka. 
Težava se pojavlja v tem, da morajo košarkarji zaradi različnih nešportnih prireditev, ki 
potekajo v športni dvorani med vikendi svoje tekme igrati drugje. v dveh mesecih je od 15 
predvidenih tekem mlajših selekcij kar 13 tekem prestavljenih v osnovno šolo Preska, ki pa ne 
ustreza pravilniku košarkarske zveze Slovenije, poleg tega je zaradi majhnosti tudi nevarna za 
tekmovalce, saj so stene in klopi za rezervne igralce preblizu igrišča. 
Dodatna težava je tudi to, da najmlajša selekcija, U11, v Preski tekem ne more igrati, saj 
morajo biti koši na nižji višini, česar telovadnica ne omogoča. Zato bo klub letos svoj domači 
turnir moral organizirati v balonu v Šentvidu. Torej bodo denar, ki jim ga med drugim za 
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delovanje namenja tudi občina, nakazali v Ljubljano z razlogom, ker zavod našo športno 
dvorano trži.  
košarkarji tudi članskih tekem ne morejo igrati v sobotnih terminih, pač pa tekme igrajo ob 
sredah, petkih in nedeljah. Za vsako spremembo morajo dobiti tudi soglasje nasprotnika in 
KZS, kar bi moralo biti izjema ne pa pravilo. 
Tako se vodstvo kluba upravičeno sprašuje, koliko časa bodo še lahko igrali košarko na tem 
nivoju, saj KZS kadarkoli lahko začne dosledno upoštevati svoje pravilnike, kar bi bila ob 
dobrem selu vseh v klubu za občino velika škoda. Zato prosim za odgovore na naslednja 
vprašanja: 
- Ali ima občina in zavod Sotočje strategijo uporabe športne dvorane, komu je namenjena, 

kdo ima prednost pri uporabi? 
- Ali ima občina interes, da medvoški klubi nastopajo na najvišjem nivoju tekmovanja in jim 

lahko kako pomaga pri reševanju tovrstnih težav? 
- Koliko prihodkov zavod Sotočje ustvari s tržno dejavnostjo in za kakšne namene je ta denar 

v zadnjih 3 letih porabljen ter koliko športnih dogodkov domačih klubov je bilo odpovedanih 
oziroma so jih morali zaradi tržne dejavnosti prestaviti drugam? 

 
Stanislav Ulanec: 
1. Nanj se je obrnil občan Luka Notar, ki ima težave z javno razsvetljavo na Medvoški cesti 

(svetilka javne razsvetljave mu sveti v prostore stanovanja). 
2. V imenu krajanov Senice in v svojem imenu je pohvalil celotno občinsko upravo in župana za 

izvedbo krožišča na Senici. Dodal je še, da je veriga sestavljena iz členov – na otvoritvi je 
manjkalo nekaj členov (tj. članov občinskega sveta). 

Župan Nejc Smole je na seji povedal, da bo glede javne razsvetljave podan pisni odgovor. 
Dodal je še, da je javna razsvetljava podvržena večim pravilnikom. Občinska uprava je že tudi 
odgovorila, na terenu je bila znižana svetilnost, vendar pa je treba upoštevati pravila.  
 
Cvetka Židan Valjavec: 
Povedala je, da je že na Odboru za gostinstvo in turizem pohvalila organizatorje prireditve Noč 
parkeljnov v Goričanah. Dala je pobudo, da bi se v okviru Javnega zavoda, Odbora za turizem in 
gostinstvo ter Odbora za prireditve razmisli o tem, da bi, glede na dejstvo, da je prireditev zelo 
dobro obiskana in prireditveni prostor postaja premajhen za tako maso ljudi, jo morda prestavili v 
center Medvod. Seveda bi se s tem moral strinjati organizator Turistično društvo Vaše – Goričane.  
 
Matej Trampuš: 
Povedal je, da so bili na zadnji seji Sveta OŠ Preska seznanjeni s problematiko na POŠ Sora, in 
sicer prihaja do težav z uporabo igrišča in igral. Po mnenju kolegice, ki je posredovala to poročilo, 
je zadeva presegla zmožnosti ravnatelja in KS Sora, zato se obračajo na občinski svet, da 
pomagajo pri rešitvi situacije. Po elektronski pošti bo posredoval dopis občinski upravi in prosi, da 
se občinska uprava dejavneje vključi v reševanje problematike. 
 
Zvonka Hočevar: 
Povedala je, da je v Gorenjskem glasu z dne 28.11.2017 prebrala mnogo pozitivnih novic, in sicer 
o otvoritvi krožišča na Senici, projektu kohezije, otovoritvi Medvoške ceste, otovoritvi mostu v Sori, 
brezplačnem drsanju v Medvodah. Izrazila je pohvalo, da se Občina Medvode razvija. Zahvalila se 
je občinski upravi in županu. 
Župan Nejc Smole se je zahvalil za pohvalo. Dodal je, da pri otvoritvah ne gre za samo promocijo 
ter da občinski svet lepo funkcionira. Povedal je še, da letos prvič uvajamo drsališče. Povabil je 
vse, da naj veseli december čim večkrat preživijo v centru ter povedal, da bo 6.12. otvoritev in 
prižig luči. 
 
Dragan Djukić: 
1. Povedal je, da je na dve pobudi že dobil odgovor, kar je obdelal že pri zapisniku. 
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2. Na tretjo pobudo, ki se je nanašala na termo regulacijsko (plinsko) postajo še vedno ni dobil 
nobenega odgovora. Predlaga, da se to reši. Dodal je še, da je urejanje vodotoka (del do 
mostu) sedaj zaključeno. 

3. V zvezi s četrto pobudo, na katero je odgovor podal Jaka Grošelj, je pripomnil, da mora država 
dati denar za čiščenje vodnih zadrževalnikov. Povedal je, da ko so bile leta 1924 in 1926 
poplave, je kralj nato leta 1926 dal denar za to, da so se naredili zadrževalniki, ki pa so se 
skozi leta zasuli in nimajo funkcije. Občina lahko gre na sestanek z državo in pove, da se to 
ogleda na terenu. 

 
Katarina Galof: 
1. V zvezi s projektom OŠ Preska jo je zanimalo, ali se kaj dogaja s tem projektom. 
2. V zvezi z urejanjem parkirišč na Škofjeloški in Kalanovi jo je zanimalo, ali se tudi na tem 

področju kaj dogaja. 
 
Gorazd Šturm: 
1. Omenil je uspeh Matjaža Belšaka, ki je postal svetovni prvak v power liftingu in mu čestital za 

ta uspeh. 
2. V zvezi z AED (defibrilatorji) ga je zanimalo, glede na to, da jih je pred časom delovalo samo 

pet od 21, ali je kakšen odziv ter kakšni so nadaljnji postopki. 
3. Čestital je poveljniku Civilne zaščite za izvedbo vaje »Potres 2017«. Dodal je, da na območju 

občine ležijo Polhograjski dolomiti, kamor prihaja veliko obiskovalcev. Zanimalo ga je, ali 
imamo kakšen plan, kako ukrepati, če se komu kaj zgodi (helikoptersko reševanje,….). 

Župan Nejc Smole je na seji odgovoril: 
Glede 2. točke je povedal, da je po pregledu nameščenih 17 AED-jev, dva sta bila v ne izpravnem 
stanju. Povedal je, da ko je AED uporabljen, ga je treba odnesti v Zdravstveni dom in na servis. 
Menjava diod stane okrog 300 EUR. Če bi se kdo želel samo naučiti, kako se AED uporablja, imamo 
tudi šolski defibrilator. Dodal je še, da ravnanje z AED-ji ni del gasilske službe. Vse stroške v zvezi 
AED-ji nosi občina. V prihodnjem letu je planirana ponovna izdaja knjižice z informacijami o tem, 
kje se nahajajo AED-ji in kako jih uporabljati.  
 
Stanko Okoliš: 
1. Pohvalil je, da je bilo omenjenih veliko infrastrukturnih objektov, izstopata predvsem cesta v 

Zbiljah in Cesta v Zavrh, slaba podoba pa je nekako sedaj samo še cesta v Žlebe. Dodal je, da 
izboljšana infrastruktura povzroča, da se po cestah vozi več ljudi. Izpostavil je gost promet 
skozi Pirniče, kjer imajo nekateri težave, da sploh pridejo na cesto. Menil bi bilo potrebno 
poskrbeti za usmerjanje prometa. 

2. Povedal je, da je pred časom že omenil problem obratovalnega časa. Večina lastnikov lokalov 
spoštuje predpise, z nekaterimi pa so težave. Izpostavil je problem Lipe, ki je še vedno tukaj. 
Menil je, da so pristojnosti občine in države na tem področju oddaljene, namesto da bi se 
dopolnjevale in potem nastanejo problemi, kot npr. občina podeljuje dovoljenje za obratovalni 
čas, po drugi strani pa ne sme zahtevati, da lokal izkaže uporabno ali gradbeno dovoljenje. 
Imamo lokal, ki ima odločbo za rušenje, občina pa je takemu gostinskemu lokalu podelila 
dovoljenje za obratovalni čas. Tako imamo določeno nerazčiščeno stanje, zaradi katerega 
nekaterim okoliškim prebivalcem nastaja tudi gospodarska škoda. 

3. Izpostavil je problematiko ceste A v Pirničah, ki je bila asfaltirana leta 2015. Zanimalo ga je, ali 
ima cesta uporabno dovoljenje ter ali bo dana v uporabo. 

4. V zvezi s prižigom luči je pozdravil to, da se je premaknilo na 6.12., še vedno pa upa, da bo 
prihodnje leto 5.12. 

5. Pridružil se je pobudi Leona Merjasca v zvezi s tem, da bi se vzpostavili pogoji za podelitev 
koncesije zasebni lekarni. 
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Ladislav Vidmar: 
1. V zvezi s cestno infrastrukturo in signalizacijo je predlagal, da bi se na cesti proti Seničici 

stebričke opremilo tako, da bo možnost vanje vstaviti kole za zimsko službo ter da bi se na 
odbojnih ograjah montirali zglobni stebrički. 

2. Povedal je, da so na Odboru za komunalne dejavnosti obravnavali program zimske službe, v 
skladu s katerim naj bi bilo nameščenih tudi 15 tabel za verige. Meni, da je to nepotreben 
strošek, saj že po samem zakonu velja, da je od 15.11. do 15.3. obvezna zimska oprema. 

 
Štefan Čebašek: 
1. Pohvalil je izvedbo krožišča na Senici ter se hkrati opravičil, da ni bil prisoten na otvoritvi. 

Zanimalo ga je, ali se planira tudi izgradnja krožišča pri Štefanc, saj naj bi projekti že obstajali. 
Dodal je še, da je cesta v Pirničah zelo obremenjena. 

2. V zvezi z medovitimi rastlinami je pripomnil, da bi lahko bila zasajena kakšna bolj konkretna 
rastlina namesto kamenja in brez. 

3. Omenil je, da je občina dobila pohvalo za energetsko učinkovito občino. Dodal je, da ima LEK 
dva dela, in sicer del, ki ureja sanacijo stavbi in energetsko učinkovitost ter del, ki ureja 
obnovljive vire energije oziroma rabo le-teh. Zanima ga, kako je s sanacijo stavb in 
obnovljivimi viri energije, saj je bilo rečeno, da bo narejen vzorčni primer, in sicer na bi to bila  
osnovna šola v Smledniku. Povedal je, da je pripravljen pomagati, saj občina ima lesno 
biomaso. 

4. V zvezi z lokalno pridelano hrano je apeliral na Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, da se 
dejavno vključi in naredi korak naprej pri uvajanju lokalno pridelane hrane v javnih zavodih v 
Občini Medvode. 

5. Pripomnil je, da je bil pri eni od prejšnjih točk neupravičeno ob repliko, saj v skladu s predpisi 
ni nujno, da je omenjen v razpravi, da lahko poda repliko. Povedal je, da je gostilna Pr' Kralj 
bila porušena do tal ter nato ponovno postavljena po prvotnih načrti. Povedano je navezal na 
to, da naj torej za investitorja gradnje na mestu bivšega zdravstvenega doma prej predlagane 
zahteve ne bi smele predstavljati prevelikega problema. 

6. Pridružil se je pobudi Leona Merjasca v zvezi z lekarno. Zanimalo ga je, ali so s strani Lekarne 
Ljubljana kakšni zadržki v zvezi z vzpostavitvijo konkurenčne lekarne. Dodal je še, da bi bilo 
dobro v Občini Medvode narediti konkurenčno lekarno. 

 
Darinka Verovšek: 
1. Zahvalila se je za odgovore občinske uprave na pobude in vprašanja, dana na prejšnji seji. 
2. Podala je pobudo Javnemu zavodu Sotočje, TV Medvode in Uradu župana, da bi se pripravil 

nekakšen protokol, kako ravnati v primeru, ko pripravimo sprejem za občana z izjemnimi 
dosežki. 

3. Predlagala je, da naj koncesionar bolj pogosto pregleda cesto Seničica – Žlebe. 
 
 
Ob koncu seje je vsem zaželela prijetne praznike in povabila vse občane na prireditve Veselega 
decembra.                                          
  
 
Občinski svet je s sejo končal ob 22.15. 
 
 
Zapisala        Predsedujoča 
Katarina Snoj    podžupanja Darinka Verovšek 
 
 


