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OBČINSKI SVET         PREDLOG 

 

Številka: 032-6/2018-2 

Datum: 1. 10. 2018 

 

 

ZAPISNIK 

 

29. seje Občinskega sveta občine Medvode, ki je bila v sredo, 26. 9. 2018, 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, Sašo Šulc, Franc Šušteršič, Matejko Trampuš, Stanislav 
Ulanec, Darinka Verovšek, Ladislav Vidmar, Alenka Žavbi Kunaver in Cvetka Židan Valjavec 
 
Opravičeno odsoten: Gorazd Šturm    
 
Ostali prisotni: župan Nejc Smole, Silvana Markič, Sanja Malej, Sonja Rifel, Katja Gomboši 
Telban, Katarina Blažič, Matej Osolnik, Nataša Špilak, Mateja Kovač Dragar, Barbara Knific, Martina 
Schlaus in Katarina Snoj iz občinske uprave, Uroš Košir iz podjetja Locus d.o.o., Tomaž Mikolič iz 
podjetja Altus consulting d.o.o., direktorica Zdravstvenega doma Medvode Marjeta Tomšič Matić, 
povabljeni novinarji   
 
Začetek seje je bil ob 16.35 uri. 
 
Sejo je vodil župan Nejc Smole.   
 
Predsedujoči Nejc Smole je ugotovil, da je prisotnih 17 članov, da je seja sklepčna in da lahko 
pričnejo z delom.  
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Alenka Žavbi Kunaver je predlagala, da bi se z minuto molka poklonili spominu na pred nedavnim 
preminulega Klemena Svoljšaka, ki je z dušo in telesom delal za medvoški šport. 
 
Predsedujoči je odredil minuto molka v spomin na Klemena Svoljšaka.  
 
Župan Nejc Smole je z dnevnega reda umaknil 10. točko »Predlog Sklepa o ukinitvi statusa 
javnega dobra v k.o. Žlebe«.  
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Na predlog nekaterih svetniških skupin in na svoj predlog je predlagal razširitev dnevnega reda s 
točko »Problematika sobotnega dela v Zdravstvenem domu Medvode«. Točka se uvrsti na dnevni 
red kot 9. točka, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.  
 
Alenka Žavbi Kunaver je podala predlog, da se z dnevnega reda umakne 8. točka »Osnutek Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča«, ker je bilo na 
odborih izraženih veliko pomislekov glede tega, odbor za razvoj je predlagal tudi, da naj o tem 
odloča naslednji sestav občinskega sveta, zato predlaga, da se glasuje o odmiku. 
 
Predsedujoči je podal predlog o umiku 8. točke z dnevnega reda na glasovanje. 
 
Obrazložitev glasu so podali Štefan Čebašek, Dragan Djukić, Zvonka Hočevar, Darinka Verovšek, 
Alenka Žavbi Kunaver in Sašo Šulc. 
 
Štefana Čebaška je zanimalo, kakšno je stališče občinske uprave do tega predloga. Župan Nejc 
Smole je odgovoril, da občinska uprava, če je predlagala obravnavo te točke, pričakuje, da se bo 
obravnavala. 
 
Dragan Djukić je povedal, da nima problema, da se ta točka obravnava, kot tudi nima problema s 
tem, če bi se odločanje preložilo, ker nimajo podatkov o vseh finančnih posledicah. Pozval je 
predlagateljico Alenko Žavbi Kunaver, da bolj obrazloži svoj predlog. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je odgovorila, da je Odbor za razvoj sprejel sklep, da naj o tem odloča 
naslednji sestav občinskega sveta, predvsem zato, ker ne vemo, kakšne bodo finančne posledice. 
Predlagala je, da se podrobneje seznanijo s finančnimi posledicami, saj so bile na odborih podane 
različne informacije, in jih bolje preučijo. 
 
Zvonka Hočevar je povedala, da bo glasovala za to, da se točka obravnava. Veliko otrok iz Občine 
Medvode obiskuje to šolo, da je prišlo do tega, da se lahko obravnava ta osnutek, je bilo potrebno 
veliko usklajevanje,  prav tako pa niso Medvode edina občina, ki bo to obravnavala, obravnavale jo 
bodo vse občine, zato bo glasovala za to, da se točka obravnava. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti opravil poglobljeno in strokovno 
razpravo o tej točki, rečeno je bilo, da bodo do današnje seje pripravljene finančne posledice. 
Menila je, da lahko opravijo razpravo in v kolikor bo občinski svet sprejel odgovornost in 
obravnaval ter sprejel osnutek, lahko v tem mandatu sprejmejo tudi predlog. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je povedala, da je bil Odbor za razvoj občine proti temu, da se ta točka 
obravnava. Dodala je, da na novo k ustanoviteljstvu pristopa samo Občina Medvode, ostale občine, 
ki imajo tudi otroke vključene v to šolo, to so npr. Vodice in Kranj, pa k ustanoviteljstvu niso bile 
niti povabljene.  
 
Sašo Šulc je povedal, da se pridružuje mnenju Darinke Verovšek. Menil je, da je prav, da točko 
obravnavajo in poslušajo razlagalca, saj vsi odbori niso obravnavali te točke in ne razpolagajo z 
vsemi informacijami. Po opravljeni razpravi se bodo lahko opredelili, ali glasovati za ali proti 
osnutku. 
 
Predsedujoči je podal na glasovanje predlog Alenke Žavbi Kunaver. 
     
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA predlog so glasovali 3 člani, PROTI je glasovalo 10 članov.  
Predlog ni bil sprejet. 
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Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Na dnevni red se kot 9. točka uvrsti točka »Problematika sobotnega dela v Zdravstvenem domu 
Medvode«. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 28. seje občinskega sveta 
3. Poročilo o realizaciji sklepov 28. seje občinskega sveta 
4. Kadrovske zadeve 
5. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Medvode  
6. Predlog Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode 
7. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje občine Medvode 
8. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela 

Janežiča 
9. Problematika sobotnega dela v Zdravstvenem domu Medvode 
10. Predlog Sklepa o dodatni dopolnitvi Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Medvode za leto 2018 
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta  
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA dnevni red je glasovalo 21 članov.  
Dnevni red je bil sprejet.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Pripomb na zapisnik 28. seje ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 28. seje občinskega sveta.  
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov.  
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 28. SEJE OBČINSKEGA SVETA  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
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Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP:   
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov 28. seje občinskega 
sveta. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov.  
Sklep je bil sprejet.  
      
 
K 4. točki dnevnega reda 
KADROVSKE ZADEVE 
 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 
SOTOČJE MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Cvetka Židan Valjavec, predsednica Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. Povedala je, da je Svet Javnega zavoda Sotočje Medvode je na 

Občino Medvode naslovil vlogo za izdajo soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Sotočje 

Medvode. Svet Javnega zavoda Sotočje Medvode je namreč na 34. seji dne 17. 9. 2018 za 

direktorja javnega zavoda »Javni zavod Sotočje Medvode« za mandatno obdobje petih (5) let 

izbral Aleša Kalana, stanujočega Pod Plevno 2, 4220 Škofja Loka.    

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 26. seji dne 19. 9. 2018 
seznanila z vlogo Sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode z dne 19. 9. 2019, s katero Svet JZ 
Sotočje Medvode povzema postopek izbire direktorja JZ Sotočje Medvode, ter seznanja 
ustanoviteljico s sprejetima sklepoma: 
 
- Sklep 142/18: Aleša Kalana, stanujočega Pod Plevno 2, 4220 Škofja Loka, se izbere za zasedbo 

delovnega mesta »Direktor javnega zavoda Sotočje Medvode«.   
- Sklep 143/18: V skladu s 24. členom Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode, se Aleša 

Kalana, stanujočega Pod Plevno 2, 4220 Škofja Loka, za mandatno obdobje petih (5) let 
imenuje za direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode.  

 
Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - 
ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 
36/00 - ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 25. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, 
turizem, kulturo in mladino Medvode (Uradni list RS, št. 88/15, v nadaljevanju odlok) je Svet JZ 
Sotočje Medvode zaprosil pristojni organ Občine Medvode za soglasje k imenovanju direktorja 
Javnega zavoda Sotočje Medvode.  
 
Izbrani kandidat za direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode Aleš Kalan se je Komisiji za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predstavil na 26. seji dne 19. 9. 2018.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je s 5 glasovi ZA sprejela sklep, da 
Občinskemu svetu Občine Medvode predlaga, da izda soglasje k imenovanju Aleša Kalana za 
direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode. 
 
Aleš Kalan, kandidat za direktorja, je povedal, da je vesel, da je ponovno pred člani občinskega 
sveta v tej vlogi. Dodal je, da bi glede na to, da ga že poznajo, raje odgovoril na kakšno konkretno 
vprašanje. 
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To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. predsednica odbora Darinka Verovšek 
je povedala, da se je odbor seznanil s kandidaturo Aleša Kalana za direktorja Javnega zavoda 
Sotočje Medvode in predlaga občinskemu svetu, da točko obravnava in izda soglasje k imenovanju 
Aleša Kalana za direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode. 
 
V razpravi je Dragan Djukić povedal, da je predlagani kandidat že dvakrat uspešno »gasil požar« v 
tem zavodu, zato bo glasoval za.     
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode izdaja soglasje k imenovanju Aleša Kalana, stanujočega Pod Plevno 
2, 4220 Škofja Loka, za direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode za mandatno obdobje petih 
let.  

 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE  V OBČINI 
MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Špilak. Povedala je, da je občinski svet na svoji 28. seji, dne 
20. 6. 2018, obravnaval osnutek odloka in ga sprejel s podano pripombo, ki se je nanašala na 
višino stroškov za posamično lokacijsko preveritev, in sicer je bilo predlagano: 
- za prilagoditev in določanje oblike in velikosti stavbnega zemljišča na posamični poselitvi 

predlagana višina 800 EUR, namesto 1.500 EUR,  
- za določanje individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev 1.500 EUR namesto 

2.500 EUR ter 
- za omogočanje začasne rabe prostora 1.000 EUR namesto 2.000 EUR. 
Dodala je, da smo glede na dano pripombo preverili Odloka o višini stroškov lokacijske preveritve v 
posameznih občinah in pripravili primerjavo, ki je prikazana v tabeli, ki je del gradiva. Glede na 
postopek obravnave lokacijske preveritve in glede na analizo odlokov, se je predlagatelj odločil, da 
predlagane višine stroškov ne bo zniževal. 
Ker drugih pripomb na osnutek odloka ni bilo, je besedilo predloga odloka enako osnutku odloka. 
Nadalje je za podrobneje predstavila instrument lokacijske preveritve, ki ga na novo ureja Zakon o 
urejanju prostora. 
 
Pri tej točki je prišel Luka Kajtna. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za urejanje prostora in ekologijo. Predsednik odbora Sašo Šulc 
je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. Dodal je 
še, da je bilo na seji odbora pojasnjeno, v katerih primerih se ti ukrepi lahko uporabljajo. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za razvoj občine. Predsednica odbora Alenka Žavbi Kunaver je 
povedala, da ja bila razprava na odboru deljena, in sicer je bila mnenja, da so šle nekatere občine 
bolj naproti občanom in niso določile najvišjih cen, ki jih določa zakon. Dodala je, da je odbor 
sprejel sklep, da se je seznanil s predlogom Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 
Občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 
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To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.  
 
V razpravi so sodelovali Alenka Žavbi Kunaver, Zvonka Hočevar, Štefan Čebašek, Mirko Javeršek in 
Sašo Šulc.  
 
Alenka Žavbi Kunaver je povedala, da smo se odločili za najvišjo možno ceno, ki jo omogoča 
zakon. Občinski svet predlagano spremembo lahko potrdi ali pa ne. Dodala je, da stroški sicer 
nastajajo, vendar pa bi vseeno lahko šli bolj naproti občanom, zato bo glasovala proti. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da bo največ vlog v zvezi s prekvalifikacijo namembnosti do 600 
m², ko ima nekdo v lasti npr. 600 m² kmetijskega zemljišča in bo zaprosil za prekvalifikacijo . Pred 
prekvalifikacijo je bila vrednost zemljišča cca. od 2 – 5 EUR, potem pa bo vrednost precej narastla. 
Dodal je še, da se pričakuje, da bo preverb manj, saj je sedaj faktor pozidanosti 0,4, za 
gospodarstvenike pa 0,7. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je menila, da kdor bo predlagal prekvalifikacijo kmetijskega zemljišča, do 
zelo verjetno izgubil. Župan Nejc Smole je pojasnil, da bodo morali soglasja podati tudi 
soglasodajalci ter da ti zneski morda od vložitve odvračajo tudi špekulante. 
 
Zvonka Hočevar je predlagala, da se ta institut oziroma novi pojmi obrazložijo v članku na 
enostaven način. Nadalje je pripomnila, da bo vlagatelj pobude verjetno predhodno preveril, 
kakšne možnosti za uspeh ima. 
 
Štefan Čebašek je povedal, da je bila na Odboru za urejanje prostora in ekologijo podana 
kvalitetna razlaga tega instrumenta. Pripomnil je, da ima večina občin določeno tako ceno in da se 
te vloge verjetno ne bodo vlagale ad hoc. Dodal je še, da če že imamo najvišjo ceno, pa je to tudi 
zaveza, da se bomo bolj potrudili tudi pri soglasodajalcih. 
 
Mirko Javeršek je povedal, da se z uporabo tega instrumenta določajo individualni pogoji odstopanj 
ter da gre v bistvu za nekakšen mali OPN. Pripomnil je, da je potrebno upoštevati tudi časovno 
dimenzijo, saj vlagatelju ne treba čakati na spremembo toliko časa, kot traja sprememba OPN. 
Dodal je, da predlog podpira. 
 
Sašo Šulc je povedal, da je bilo na seji Odbora za urejanje prostora in ekologijo pojasnjeno, kakšen 
naj bi bil odstotek teh pobud. Dodal je, da ne vidi razloga, da tega predloga danes ne bi sprejeli.        
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 
Občini Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 16 članov, PROTI je glasovalo 5 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
PREDLOG ODLOKA O OGLAŠEVANJU IN OBVEŠČANJU V OBČINI MEDVODE 
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Uvodno obrazložitev je podala Martina Schlaus. Povedala je, da Občinski svet je na 28. seji, dne 
20. 6. 2018 sprejel osnutek Odloka o oglaševanju in obveščanju v občini Medvode. Osnutek odloka 
so obravnavali člani odborov za turizem in gostinstvo, družbene dejavnosti, urejanje prostora in 
ekologijo, komunalne dejavnosti, razvoj občine, statutarno pravna komisija ter člani občinskega 
sveta.   
Na osnutek odloka so bile dane posamezne vsebinske in redakcijske pripombe, ki smo jih poskušali 
upoštevati pri pripravi predloga, nekaj redakcijskih popravkov je v predlog odloka vključila še 
občinska uprava. Na pobudo župana in občinske uprave so pri pripravi predloga aktivno sodelovali 
posamezni člani občinskega sveta. 
Bistvene vsebinske spremembe predloga odloka glede na osnutek so naslednje: 
- V 2. členu poglavja Splošne določbe smo črtali izraz »javna površina«, saj le-tega opredeljuje 

Občinski prostorski načrt (OPN). Dodali smo izraz »začasna oglasna mesta«, s katerim se 
definirajo lokacije na območju občine, za katere ne bo potrebno vsakokrat pridobivati potrebnih 
soglasij (kot npr. soglasje za postavitev v varovalni pas občinske ceste idr.) ter opredelili pojem 
začasnega oglasnega objekta. 

- V 3. členu smo med »začasne oglasne objekte« dodali »samostoječe table - panoje«, ki bodo 
omogočale enakopravno brezplačno oglaševanje zainteresiranim uporabnikom, ki bodo v času 
volilne in referendumske kampanje pravočasno vložili vlogo za pridobitev brezplačnega 
plakatnega mesta.  V istem členu smo črtali možnost oglaševanja na premičnih objektih, pri 
zvočnih napravah pa dodali, da je oglaševanje po zvočnih napravah dovoljeno le v času javnih 
prireditev, in sicer samo na lokaciji prireditve, v skladu z veljavnimi predpisi o hrupu v 
naravnem in življenjskem okolju. 

- V 4. členu poglavja Način oglaševanja in obveščanja smo črtali dodatno obrazložitev pojmov 
varovalni pas in varovano območje, saj le to definira že obstoječa zakonodaja oziroma drugi 
občinski akti. 

- V 5. členu smo dodali določilo, da se letno najemnino za drugo obvestilno signalizacijo 
obračunava izključno gospodarskim subjektov, ki delujejo na območju občine. Oblika in vsebina 
obvestilne signalizacije za gospodarske subjekte je določena v Pravilniku o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah. 

- V 7. členu podpoglavja 3. Oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje smo 
besedilo smiselno uskladili z  Zakonom o volilni in referendumski kampanji, ki določa, da 
morajo biti oglasna mesta organizatorjem volilnih kampanj razdeljena enakopravno, način 
dodeljevanja pa se vsakokrat objavi v pogojih za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih 
plakatnih mest, ki jih izda in objavi župan.   

- V poglavju Merila in pogoji se pristojnost izdaje dovoljenja tudi za postavitev začasnega 
oglasnega objekta prenese s koncesionarja na občinsko upravo. Predvideno je, da se bodo 
lokacije razpoložljivih začasnih oglasnih mest določile v GIS-u, na podlagi katerih bo občinska 
uprava izdajala dovoljenja za postavitev začasnih oglasnih mest konkretnim uporabnikom.   

- V poglavju Obseg in prostorska razporeditev se zaradi skrajševanja postopkov spremeni 
določilo in sicer, da kataster stalnih oglasnih objektov vzdržuje občinska uprava in ne - 
koncesionar. 

- V poglavju Pravice in obveznosti uporabnikov smo določilo, da je uporaba za javne zavode, 
neprofitne in humanitarne organizacije ter društva, ki imajo sedež v občini Medvode, 
brezplačna, obdržali. Da ne bi bilo dvomov pri javnih zavodih, dodajamo določbo, da gre za 
javne zavode, katerih ustanovitelj je Občina Medvode.  

- V tem členu dodajamo, da je potrebno začasne oglasne objekte odstraniti v roku 3 dni po 
dogodku. 

- V poglavju Prehodne in končne določbe smo dodali določbo, da se začne odlok uporabljati s 
1.1.2019. 

 

To točko je obravnaval tudi Odbor za urejanje prostora in ekologijo. Predsednik odbora Sašo Šulc 
je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 
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O tej točki je razpravljal tudi Odbor za turizem in gostinstvo. Predsednik odbora Luka Kajtna je 
povedal, da je odbor je obravnaval in sprejel predlog Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. Opozoril je na nekaj 
redakcijskih napak (v drugem odstavku 12. člena je v prvem stavku dvakrat zapisano 
»brezplačna«, v prvem odstavku 13. člena je nesmiseln vrinjeni stavek »ki koristi storitve 
koncesionarja«, v 2. alineji prvega odstavka 20. člena pa je napačno navedeno »ravna v nasprotju 
s 15. členom tega odloka«, pravilno je »s 14. členom«) ter dodal, da so se člani odbora strinjali s 
predlogom amandmaja, ki ga je podal Odbor za družbene dejavnosti. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Predsednica odbora Darinka Verovšek 
je povedala, da je odbor sprejel naslednji amandma, ki se glasi:  
 
»V drugem odstavku 21. člena se besedilo »6 mesecev« nadomesti z besedilom »3 mesecev«.« 
 
In sicer so člani odbora mnenja, da je navedeni rok predolg in predlagajo, da se skrajša na 3 
mesece, saj se bo tako lahko čim prej dosegel namen predlaganega odloka, tj. da se odstranijo 
oglasni objekti, ki so postavljeni v nasprotju z določili odloka.  
 
Odbor za družbene dejavnosti je sprejel sklep, da je obravnaval in sprejel predlog Odloka o 
oglaševanju in obveščanju v občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in 
sprejme s predlaganim amandmajem. 
   
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za razvoj občine. Predsednica odbora Alenka Žavbi Kunaver je 
povedala, da so člani odbora pozdravili sprejem tega odloka, ker v občini sedaj ne bo več jumbo 
plakatov. Dodala je, da je bilo glede rokov na prejšnji seji odbora pojasnjeno, da so ti roki določeni 
z zakonom. Nadalje je povedala, da se je članom odbora zdel problematičen 12. člen, ki določa, da 
je uporaba oglasnih objektov pod enakimi pogoji iz odloka dostopna vsem zainteresiranim 
uporabnikom, v drugem odstavku pa je določeno, da imajo nekateri društva zastonj. Pripomnila je 
še, da ne ve katera društva je ustanovila občina. Župan Nejc Smole je pojasnil, da občina ne more 
ustanoviti društva, ker gre za pravno osebo zasebnega prava, je pa na tem mestu mišljeno, da 
imajo brezplačno uporabo društva, ki imajo sedež v občini Medvode. Alenka Žavbi Kunaver je 
nadalje pripomnila, da je problematična tudi ureditev, da kdor prej pride, prej melje, saj bodo tako 
imeli občinski zavodi prednost. Odbor je sprejel sklep, da je obravnaval predlog Odloka o 
oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in 
sprejme. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za komunalne dejavnosti. Predsednik odbora Stanislav Ulanec je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
izrazila dvom, ali bodo trije meseci dovolj za izvedbo celotnega postopka za odstranitev, sicer pa 
komisija predloga amandmaja ni obravnavala. Povedala je še, da je bil izražen dvom, ali bo glede 
na podrobnost urejanja odlok mogoče dosledno izvajati. Nadalje je povedala, katere redakcijske 
popravke naj se še upošteva, in sicer naj se v 2. alineji prvega odstavka 20. člena zapiše »s 14. 
členom«, v drugem odstavku 12. člena naj se črta beseda »brezplačno«, v prvem odstavku 12. 
člena naj se za besedo »objektov« doda »in začasnih oglasnih mest«, v 2. alineji 2. člena naj se 
črta »stalna in«, v 10. členu se za besedo »objektov« doda »in začasnih oglasnih mest«, v prvem 
odstavku 13. člena se beseda »koncesionarja« nadomesti z besedo »oglaševanja« na koncu istega 
stavka se doda »oziroma občina«, besedilo drugega odstavka 12. člena naj se glasi »Uporaba 
oglasnih objektov je brezplačna za javne zavode, neprofitne in humanitarne organizacije, katerih 
ustanovitelj je Občina Medvode ter društva, ki imajo sedež v občini Medvode. Statutarno pravna 
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komisija je sprejela sklep, da se predlog Odloka o oglaševanju in obveščanju v občini Medvode 
obravnava in sprejme s predlaganimi redakcijskimi popravki. 
 
Predsedujoči je prebral predlog amandmaja, ki ga je predlagal Odbor za družbene dejavnosti in se 
glasi:  
 
»V drugem odstavku 21. člena se besedilo »6 mesecev« nadomesti z besedilom »3 mesecev«.« 
 
Predstavil je še svojo opredelitev do predlaganega amandmaja, in sicer je povedal, da razume 
predlagatelje, da želijo, da se občina čim hitreje počisti, vendar pa se boji, da bo predlagani rok 
prekratek. Če odstranimo oglasna mesta, je potrebno npr. gospodarstvenikom ponuditi alternativo.        
 
Darinko Verovšek je zanimalo, ali bo moralo podjetje, ki ima obvestilno tablo in ima soglasje, le-to 
odstraniti. 
 
Župan Nejc Smole je pojasnil, da bi bilo pošteno, če bomo od podjetja zahtevali, da odstrani 
obvestilno tablo, da mu ponudimo alternativo (npr. najem lamele na skupnem oglasnem objektu), 
za izvedbo katere pa bo še treba poskrbeti. Nadalje je povedal, da dvomi, da bomo za izvajanje te 
dejavnosti uspeli pridobiti kakšnega koncesionarja, saj nekega velikega zaslužka ni pričakovati in 
verjetno se bo izvajanje dejavnosti preneslo na režijski obrat. Dodal je, da je zelo dobro, da odlok 
imamo, smo pa s tem odprli Pandorino skrinjico, zato ga skrbi če bo rok za izvedbo le tri mesece.   
 
V razpravi so sodelovali Sašo Šulc, Stanko Okoliš, Alenka Žavbi Kunaver, Ladislav Vidmar, Darinka 
Verovšek, Dragan Djukić, Štefan Čebašek in Luka Kajtna. 
 
Sašo Šulc je predlagal, da bi se v besedilo 21. člena dodalo, da je potrebno oglasne objekte 
odstraniti v roku treh mesecev, po tem ko je bilo ugotovljeno, da so postavljeni v nasprotju z 
določili odloka.  
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da bi v skladu s predlogom bil rok za odstranitev 3 mesece, potem 
pa ima občina 9 mesecev časa, da vzpostavi obvestilo signalizacijo. Menil je, da je ta vmesni čas 
predolg, saj bi bilo bolje, da ko npr. podjetniku naložimo, da naj odstrani oglasni objekt, mu hkrati 
ponudimo tudi možnost najema oglasne lamele. 
 
Martina Schlaus je povedala, da so trije meseci zelo kratek rok, glede na zakonske roke, ki veljajo 
glede vročanja odločb in stranke lahko tudi zavlačujejo s tem, ko pošiljk ne dvigujejo. Dodala je, 
da se dok za odstranitev določi v odločbi. Povedala je, da bo treba najprej ugotoviti oziroma 
preveriti, čigava so ta plakatna mesta ter dodala, da je tudi 6 mesecev kratek rok, ker je treba 
spoštovati zakonske roke (po ZUP, izvršba). 
 
Stanko Okoliš je povedal, da je precej odvisno tudi od zaposlenih v občinski upravi, ki bodo 
izvajanje odloka nadzorovali. Pripomnil je, da je, tudi če je določen rok 6 mesecev, možno, da se 
bo izvedlo prej, vendar pa glede na izvajanje Martine Schlaus dvomi v to. Dodal je še, da so 
dodatni trije meseci zanemarljivo v primerjavi s tem, kakšno stanje je že leta. Potrebno bo 
ozaveščanje ter dobri zgledi, da bo odlok stopil v življenje. Zanimalo ga je, kako je z oglaševanjem 
na javnih in zasebnih površinah, saj meni, da imajo lastniki pravico razpolagati s svojo imovino. 
 
Marina Schlaus je odgovorila, da se bo ta odlok lahko izvajal samo na javnih površinah, kakšni 
oglasni objekti pa bodo lahko postavljeni na zasebnih površinah, bo določal Odlok o videzu naselij i 
krajine, ki bo določal merila in pogoje za oglaševanje na zasebnih površinah.  
 
Alenka Žavbi Kunaver je povedala, da zelo podpira ta amandma ter da naj bi glede vmesnega časa 
občina tudi že imela pripravljene rešitve. Dodala je, da je večina teh oglasnih objektov postavljenih 
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na črno, zato ne vidi problema v tem, da se najprej zahteva, da se odstranijo, nato pa se ponudi 
rešitev. Nadalje je pripomnila, da vsa društva plačujejo telovadnico, v tem primeru pa jim bo 
občina plačevala oglaševanje. Menila je, da bi morala biti tudi za društva vsaj simbolična cena. 
Župan Nejc Smole je pojasnil, da bodo lahko vsa društva (športna, turistična, kulturna, gasilska) 
oglaševala, želeli pa smo se omejiti na društva iz Medvod. Nadalje je povedal, da se strinja z 
redakcijskim popravkom, kot ga je predlagala Zvonka Hočevar. 
Alenka Žavbi Kunaver je povedala, da bo glasovala za ta odlok. 
 
Ladislav Vidmar je povedal, da sedaj vsi pričakujemo čarobno paličico, s katero se bo vse uredilo 
takoj. Odlok začne veljati 1. 1. 2019, ki je zima in bo težko odstranjevati. Pripomnil je, da razume, 
da bi radi stvari uredili čim prej, vendar pa je treba dati čas. Prav tako se bo odlok glede na, kako 
se bo izvajal v praksi, tudi še spreminjal. Menil je, da tudi ni dobro iti na silo nad podjetnike. 
 
Dragan Djukić je povedal, da je skrajni čas, da se sprejme tak odlok. Pri obravnavi osnutka je 
predlagal, da se bi se v času volilne kampanje pred občino in krajevnimi skupnostmi postavilo 
začasne oglasne table, vendar to sedaj ni vključeno v odlok, nikjer pa tudi ni obrazloženo, zakaj je 
bil njegov predlog zavrnjen. V 2., 3., 6. in 7. členu je oglaševanje v času volilne in referendumske 
kampanje sicer nekako opisano, vendar pa ni nič zapisno o krajevnih skupnostih. Glede 
amandmaja je menil, da ni problema, če se ta rok skrajša na 3 mesece, saj bo tako ali tako v roku 
enega leta vse urejeno. Glede na to, da se sedaj gradi tržnica ga je zanimalo, kje bodo imele liste 
lahko predstavitev v času volilne kampanje. 
 
Martina Schlaus je odgovorila, da je bila pobuda upoštevana, in sicer se bo to izvajalo na začasnih 
oglasnih mestih, ki bodo določena v katastru v GIS-u. Dragan Djukić je pripomnil, da ni nikjer 
določeno, da bodo ta mesta pred krajevnimi skupnostmi, bo pa kmalu volilna kampanja. Martina 
Schlaus je pojasnila, da odlok začne veljati s 1.1.2019. 
 
Stanko Okoliš je podal repliko, in sicer je povedal, da je izpostavil to dilemo javne in zasebne 
površine, da se bo vedelo, kje in kako se bo lahko preverjalo. Martina Schlaus je pojasnila, da se 
bo preverjalo na javnih površinah, in sicer čigavi so objekti. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je podala repliko, in sicer meni, da 21. člen, ki govori o tem, da je treba 
oglasne objekte, ki so že postavljeni ob sprejetju tega odloka, odstraniti v roku 3 mesecev oziroma 
6 mesecev po sprejetju tega odloka. Menila je, da ni jasno določeno, kdaj nastopi ta trenutek, 
glede na to, da se odlok začne uporabljati s 1. 1. 2019. Župan Nejc Smole je pojasnil, da začne 
veljati s 1. 1. 2019 in da je ta dikcija v redu. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je dodala še, da jo zelo veseli, da v Smledniku in Zbiljah ne bo več 
usmerjevalnih rjuh in da upa, da se bodo lastniki, v kolikor jih bodo spet postavili, sankcionirali. 
Župan Nejc Smole je ponovno poudaril, da se bo ta odlok lahko uporabljal za javne površine, na 
zasebnih površinah ne moremo vplivati. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da če bi imeli člani Odbora za družbene dejavnosti to pojasnilo, 
tega amandmaja ne bi sprejeli. Od 1. 1. do 1. 4. je praktično nemogoče vse urediti, zato pa si želi, 
da bi bilo s 1. 7. urejeno. 
 
Štefan Čebašek je povedal, da gre za dobro in profesionalno pripravljen predlog, kako naj se 
zadeve uredilo. Menil je, da stvari, ki naj se dobro uredilo, rabijo svoj čas, zato zagovarja 6 
mesečni rok. V zvezi z predlogom Dragana Djukića je pripomnil, da naj se določijo urejena 
plakatna mesta za čas volilne kampanje in naj se določijo tudi z nekim papirjem, ne samo v 
katastru. Dodal je, da ne bo glasoval za amandma, glasoval pa bo za predlog. 
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Župan Nejc Smole je v zvezi z volilno in referendumsko kampanjo povedal, da so v občinski upravi 
že potekali pogovori in da se nagibamo v smeri rešitve, kot je v Vodicah. Z dopisom se bo javno 
objavilo, kej so ta mesta. 
 
Dragan Djukić je pripomnil, da ni dobil odgovora, kje se bodo predstavljali čez dva tedna, ko se 
začne volilna kampanja, sedaj ko je tržnica zaprta. Župan Nejc Smole je odgovoril, da na 
alternativni tržnici na parkirišču pred Mercatorjem, za uporabo katere je Mercator podal soglasje.  
 
Luka Kajtna je opozoril na redakcijske popravke, in sicer v drugem odstavku 12. člena, kot je bilo 
že povedano, v 1. odstavku 13. člena naj se črta vrinjeni stavek. Dodal je, da podpira amandma k 
21. členu ker ni smisel, da se šikanira oglaševalce, temveč da se uredi to področje.  
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
AMANDMA: 
 
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »6 mesecev« nadomesti z besedilom »3 mesecev«.           
    
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA amandma so glasovali 3 člani, PROTI  je glasovalo 14 članov. 
Amandma ni bil sprejet.  
 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji:  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o oglaševanju in obveščanju v občini 
Medvode z redakcijskimi popravki. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJU OBČINE MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Mateja Kovač Dragar in Uroš Košir iz podjetja Locus, d.o.o. Mateja 
Kovač Dragar je povedala, da je na območju Občine Medvode trenutno v veljavi Odlok o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode, ki 
obravnava obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. Občinski svet je na 28. seji 
dne 20. 6. 2018 sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (v nadaljevanju: 
OPN), ki je v veljavo stopil 11. 7. 2018. Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: Zakon)  v 218. 
členu med drugim določa, da mora občina podlage za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo sprejeti najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi OPN, to pomeni 
najkasneje do 11. 1. 2019. Z uveljavitvijo novega OPN so se med drugim spremenile površine 
stavbnih zemljišč, ki jih je pri odmeri komunalnega prispevka treba upoštevati, zato Zakon zahteva 
pripravo novega odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Medvode z novimi vhodnimi podatki (površine obračunskih območij zaradi širitve 
zazidljivosti območij, neto tlorisne površine objektov, zgrajena nova komunalna infrastruktura,…). 
Ker je s 1. 6. 2018 začel veljati tudi novi Zakon o urejanju prostora, so se nekatere določbe 
veljavnega odloka uskladile tudi z določbami novega Zakona. Z uveljavitvijo novega prostorskega 
akta OPN, investicij v komunalno opremo in zaradi predvidenih investicij v tekočem in prihodnjem 
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letu (2018 in 2019) so se posledično spremenile površine obračunskih območij, skupni in 
obračunski stroški opremljanja m² parcele (Cpij) in neto tlorisne površine objekta (Ctij) te 
komunalne opreme. Z novim odlokom se ne spreminja znižanje komunalnega prispevka za 
nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI-1271), ki znaša 30%, se pa zniža odstotek znižanja 
komunalnega prispevka za industrijske stavbe in skladišča (CC-SI-125) iz 30% na 10%, saj se 
zaradi znižanja komunalnega prispevka iz naslova pridobljenih evropskih sredstev in sprejetega 
OPN (širitev območja zazidljivosti) komunalni prispevek že v osnovi zniža. Določilo, da se vsem 
obstoječim stavbam, ki prenehajo z uporabo lastnih individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje 
vode in se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, prizna minula vlaganja v lastne individualne 
sisteme v višini 50% komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, s tem odlokom ostaja 
nespremenjeno. Enako velja za določilo, ki omogoča obročno odplačevanje komunalnega prispevka 
zaradi priklopa na kanalizacijsko omrežje in sicer je možno odplačevati prispevek v do 24 
zaporednih mesečnih obrokih. 
 
Uroš Košir iz podjetja Locus d.o.o. je povedal, da je program opremljanja akt, s katerim občina 
načrtuje komunalno opremljanje. Pojasnil je pojme komunalna oprema, skupni stroški (to so 
stroški, ki nastanejo ob izgradnji določene komunalne opreme) in obračunski stroški (so stroški, ki 
se plačajo s komunalnim prispevkom). Povedal je, da se komunalni prispevek odmeri, kadar se 
objekt prvič priključuje na omrežje, za objekte, ki povečujejo neto tlorisno površino ter kadar se 
spreminja namembnost objekta. Dodal je, da če ta odlok ne bo sprejet, bo potrebno komunalni 
prispevek računati po državnem pravilniku, ki pa je z vidika občine zelo nestimulativen. Predstavil 
je ključne spremembe v odloku, in sicer gre za uskladitev z Zakonom, uskladitev površin stavbnih 
zemljišč (z OPN je cca. 20 ha več stavbnih površin) ter dopolni se z izvedenimi in predvidenimi 
investicijami v letih 2018 in 2019. Predstavil ne primer izračuna komunalnega prispevka. V zvezi s 
finančnimi posledicami je povedal, da jih je težko dolgoročno določiti, ker ne vemo, kakšne gradnje 
bodo, kratkoročno pa bo verjetno nekaj več gradenj, ker se je dolgo čakalo na OPN, generalno pa 
se bo komunalni prispevek nekoliko znižal (1%). 
 
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 programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Medvode in predlaga 
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme s podanimi pripombami.   
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
povedala, da so člani komisije na vprašanje o finančnih posledicah dobili odgovor, da je glede na 
situacijo težko oceniti, ali bodo pozitivne ali negativne (glede na to, da se prispevek znižuje). 
Predlagali so, da bi se, ko bo sprejet predlog odloka, v Sotočju objavilo obvestilo o možnosti 
legalizacije objektov. Pripomnili so še, da je odlok stimulativen za industrijske stavbe, ki podpirajo 
gospodarski razvoj občine. Komisija je sprejela sklep, da je obravnavala in sprejela osnutek Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje občine Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 
 
Štefana Čebaška je zanimalo, kakšne pripombe so bile podane na seji Odbora za komunalne 
dejavnosti. Stanislav Ulanec je pojasnil, da pripomb v bistvu ni bilo, bila so zastavljena vprašanja, 
na katera so člani odbora dobili odgovore.                  
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode s podanimi pripombami.   
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
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ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
 
 
Predsedujoči je povedal, da je občinski svet na eni od preteklih sej sprejel sklep, da Draganu 
Djukiću podeli priznanje za njegovo dolgoletno delo na področju Rdečega križa in danes se mu bo 
v ta namen izročilo tudi priznanje občinskega sveta. Matejko Trampuš je podelil priznanje ter 
obrazložil razloge zanj, Dragan Djukić pa se je zahvalil in povedal, da je to priznanje za vso ekipo, 
ki je delovala v Rdečem križu.  
 
Ob 18.30 je predsedujoči odredil 15 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 18.55. 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 
OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Barbara Knific in Tomaž Mikolič iz podjetja Altus consulting d.o.o. 
Barbara Knific je povedala, da občinski svet na 26. seji sprejela sklep o soglasju, da Občina 
Medvode postane ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šole Jela 
Janežiča Škofja Loka. Z vključitvijo nove občine med ustanoviteljice javnega zavoda je potrebno 
uskladiti statusno pravne predpise. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Jela Janežiča (v nadaljevanju odlok) je pripravilo svetovalno podjetje Altus 
consulting d.o.o. Ljubljana. Odlok morajo v enakem besedilu sprejeti vse občine ustanoviteljice. Na 
usklajevalnem sestanku so predstavniki občin podali določene predloge in pripombe, ki jih je 
pripravljavec upošteval pri predloženem osnutku. Osnutek Odloka so že obravnavale občine Škofja 
Loka, Gorenja vas – Poljane in Železniki. Občina Železniki je predlagala dopolnitev 36. člena, 
Občina Železniki je podala predlog v javno obravnavo, Občina Škofja Loka pa je sprejela osnutek v 
priloženi obliki. Predstavila je še delovanje OŠ Jela Janežiča. 
 
Tomaž Mikolič je povedal, da bo predstavil določene člene, h katerim so bile podane določene 
pripombe odborov in občin, ki so osnutek že obravnavale. Povedal je, da je Ministrstvo za šolstvo 
podalo mnenje, da gre v tem primeru za pravno nasledstvo OŠ Jela Janežiča. Izpostavil je 8. člen, 
v katerem je določeno območje, in sicer ker je OŠ Jela Janežiča šola s prilagojenim programom, 
šolski okoliš ni določen. V posamezen zavod otroke s posebnimi potrebami usmerja Zavod za 
šolstvo (odvisno od prebivališča ter primanjkljaja, ki ga ima otrok). Povedal je, da je v 9. členu 
opredeljen javni interes, v 10. členu pa so določene osnovne dejavnosti šole oziroma zavoda, ki jih 
v sklopu javne službe opravlja zavod. V 12. členu je določena standardna klasifikacija dejavnosti, ki 
je v primerjavi z obstoječim odlokom precej razširjena. Organi zavoda so določeni na podlagi 
Zakona o zavodih, v 17. členu pa se ureja sestava in svet zavoda, kot ga določa Zakon o 
financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer ima svet šole 11, predstavnikov, od katerih so 3 
predstavniki ustanoviteljic. Glede na to, da je Občina Škofja Loka domicilna občina, je bilo na 
usklajevanjih dogovorjeno, da bi Občina Škofja Loka imela stalnega predstavnika v svetu zavoda, 
predstavniki ostalih občin pa bi rotirali. Dodal je še, da je bila na odborih dana pobuda, da bi se 
predsednik sveta izvolil izmed predstavnikov ustanoviteljic, kar bo dodano do faze predloga. V 26. 
členu so določeni strokovni organi zavoda in ker gre za šolo, ki izvaja prilagojen program, je 
organizirana tudi razvojna skupina. V zvezi s svetom staršev je bila na odborih dana pobuda, da bi 
se določilo, da mora biti predstavnik v svetu staršev iz določene občine ustanoviteljice, vendar je 
bil razlagalec mnenja, da je pri imenovanju staršev v svet staršev treba staršem prepustiti 
avtonomijo. Nadalje je povedal, da 33. člen določa sredstva za delovanje zavoda, v 32. členu pa je 
določeno, da je premoženje v upravljanju zavoda, prav tako pa so določeni ključi za zagotavljane 
sredstev za delovanje oziroma vlaganje ustanoviteljic v večja investicijska vlaganja. V zvezi s 36. 
členom, ki ureja presežek prihodkov, je Občina Železniki podala pripombo oziroma predlog, da naj 
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se usmerjanje porabe presežkov nad odhodki definira bolj natančno, s čimer so se strinjala tudi 
delovna telesa Občinskega sveta Občine Medvode, ki so obravnavala ta osnutek odloka. Dodal je, 
da 46. členu ureja premoženjsko stanje, saj morajo obstoječe ustanoviteljice še zemljiškoknjižno 
urediti trenutno stanje. Na pripombo, da se odlok začne uporabljati s 1. 1. 2019, je odgovoril, da 
bo to potrebno korigirati, ker verjetno do takrat še ne bodo izpeljani vsi postopki sprejemanja 
odloka. V zvezi s finančnimi posledicami je povedal, da glede na zdajšnje financiranje večjih 
sprememb ta odlok ne prinaša. V kolikor se bodo izvajale večje investicije, se bodo občine med 
seboj dogovorile. Trenutno je predvidena gradnja nadzidka nad obstoječo telovadnico, za kar so 
projekti že v pripravi, projektantska vrednost pa je cca. 800.000 EUR brez DDV, delež Občine 
Medvode pa bi bil cca. 180.000 EUR, kar je delež brez deleža, ki se ga pričakuje od Ministrstva za 
izobraževanje.                   
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Predsednica odbora Darinka Verovšek 
je povedala, da je na seji odbora potekala konstruktivna razprava. Člani odbora so želeli 
informacijo o finančnih posledicah, ki naj bi bile predstavljene na današnji seji. Dodala je še, da je 
bilo izpostavljeno vprašanje, in sicer je bil omenjen 18% delež Občine Medvode in zanimalo jo je, 
na kakšen način naj bi bilo to določeno ter ali je to še brez tega, da bi kaj vložili. Povedala je, da je 
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in sprejel osnutek Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme s podanimi pripombami: 

- da se v odloku določi, da se predsednik sveta zavoda izvoli izmed predstavnikov 
ustanoviteljic, 

- da se ustanovi svet ustanoviteljic, 
- da se do predloga odloka določijo oziroma opredelijo deleži ustanoviteljic. 

 
Tomaž Mikolič je na zastavljeno vprašanje odgovoril, da je teh 18% povprečen procent, s katerim 
je operiral pri investiciji, odvisen pa je od tega, kakšen bo presečni datum in katero 5 letno 
obdobje bo upoštevano za izračun. Dodal je, da delež otrok iz Občine Medvode raste, prav tako pa 
raste tudi delež otrok iz drugih občin. Premoženje občin je definirano v deležih in ti deleži se na 
obstoječem objektu sedaj ne bodo spreminjali, se pa bodo novi deleži (procenti), na nepremičnini 
določili, ko bo nova investicija. Občina Medvode, ko postane soustanovitelj, še ne postane hkrati 
tudi solastnik nepremične. Nadalje je pojasnil, da je obstoječe premoženje (objekt) razdeljeno med 
občine po delitveni bilanci in bo poknjiženo v zemljiški knjigi. Glede na amortizacijo je objekt sedaj 
vreden še 1,4 mio EUR. Ko bo zgrajen nov objekt v vrednosti 1 mio EUR, kar predstavlja skoraj 
polovico zdajšnje vrednosti, se bo to prištelo in se bo 2,4 mio EUR razdelilo na nove deleže. 
 
Darinko Verovšek je dodatno zanimalo, ali bi občina kot soustanoviteljica lahko Zavodu za šolstvo 
zapovedovala, da naše otroke z odločbami napoti na to šolo. Tomaž Mikolič je odgovoril, da ima 
zavod avtonomijo. Če bo občina vpisana kot ustanovitelj, bo morda kakšnega otroka več usmeril 
na to šolo, odvisno je tudi od primanjkljaja, ki ga ima otrok.       
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za razvoj občine. Predsednica odbora Alenka Žavbi Kunaver je 
povedala, da je odbor odločal o dveh sklepih, in sicer: 

- Odbor za razvoj občine se je seznanil z osnutkom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme. – Sklep ni bil sprejet. 

- Odbor za razvoj občine predlaga občinskemu svetu, da preloži odločanje o 
soustanoviteljstvu v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Jela Janežiča na 
naslednji sklic občinskega sveta. – Sklep je bil sprejet. 

Povedala je, da je bilo na seji odbora zastavljeno vprašanje, zakaj se tudi Občine Vodice ni 
povabilo k soustanoviteljstvu, glede na to, da delež otrok iz te občine tudi narašča. Podana je bila 
pripomba v zvezi s sestavo sveta zavoda, saj Občina Medvode štiri leta ne bo imela predstavnika in 
bo tako brez vpliva. Nadalje jo je zanimalo, zakaj zavod v Smledniku financira država, te osnovne 
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šole pa ne (pojasnjeno je bilo, da osnovne šole vedno financira občina). Povedala je, da je pristop 
k soustanoviteljstvu naša dobra volja in ni potrebno, saj je v tej šoli nekaj otrok. Pripomnila je, da 
če bi dobili dodatne informacije glede financiranja, bi o tem lahko odločal naslednji sestav 
občinskega sveta. Nadalje je povedala, da imamo otroke tudi po drugih zavodih, ki so v drugih 
občinah in v zvezi s tem izpostavila, ali bomo postali soustanovitelji tudi v teh zavodih. Pripomnila 
je, da ni denarja za novo šolo v Medvodah, hkrati pa bi sofinancirali nekaj, kar ni nujno. Odbor za 
razvoj občine je tako osnutek zavrnil, predlagajo pa, da o tem odloča naslednji sestav občinskega 
sveta.      

 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
povedala, da so bili izraženi pomisleki glede sestave sveta zavoda. Komisija je sprejela sklep, da je 
obravnavala in sprejela osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Jela Janežiča in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme s podanimi 
pripombami: 

- da se določi, da se predsednik sveta zavoda izvoli izmed predstavnikov ustanoviteljic; 
- da se v 36. členu definirajo nameni, za katere se porabi presežek prihodkov nad odhodki; 
- v obrazložitvi naj se definirajo finančne posledice. 

Dodala je še, da je prav, da se pristopi k odloku, če je bil že sprejet sklep o tem, prav tako pa se 
število otrok iz Medvod povečuje. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odbora za razvoj občine. Alenka Žavbi Kunaver je prebrala sklep, 
ki se je glasil: »Odbor za razvoj občine predlaga občinskemu svetu, da preloži odločanje o 
soustanoviteljstvu v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Jela Janežiča na 
naslednji sklic občinskega sveta.« 
    
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet preloži odločanje o soustanoviteljstvu v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu 
Osnovna šola Jela Janežiča na novo sestavo občinskega sveta. 
 
Obrazložitev glasu so podali Darinka Verovšek, Matej Trampuš, Alenka Žavbi Kunaver in Štefan 
Čebašek. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da kot predsednica Odbora za družbene dejavnosti ne more 
podpreti predloga Odbora za razvoj občine, kar še ne pomeni, da se s tem morda ne strinja. 
Vendar glede na pristojnosti Odbora za družbene dejavnosti, ki so določene v Statutu, in glede na 
to, da so v odboru kompetentni člani, ki poznajo področje družbenih dejavnosti, se kot njegova 
predsednica ne more strinjati s tem predlogom. 
 
Matej Trampuš je povedal, da je bil za to, da se odlok sedaj ne sprejme in se preloži na nov sestav 
občinskega sveta, ker meni, da za odločanje niso imeli dovolj informacij. Predlaga občinski upravi 
in naslednjemu županu, da se bolj poglobljeno začne razmišljati o tem problemu ter da se najdejo 
konkretnejše informacije, kaj to pomeni za občino. Dodal je, da ne more prevzeti odgovornosti za 
to, da bodo sedaj to sprejeli, finančne posledica pa bo nosil nov sestav. Glasoval bo za sklep. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je povedala, da bo glasovala za sklep. Dodala je, da je negativno 
presenečena nad izvajanjem Darinke Verovšek, češ da Odbor za razvoj ni pristojen za odločanje o 
tem, saj gre vendar za investicijo. 
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Vito Klavora je podal postopkovno pripombo, in sicer je izpostavil vprašanje, ali se o takem 
predlogu sploh lahko glasuje. Opozoril je na 43. člen Poslovnika, ki določa, da če svet o zadevi, ki 
jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, se razprava oziroma odločanje 
o zadevi preloži in se nadaljuje na naslednji seji. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da sedaj odločajo o predlogu odbora za razvoj, vendar pa se strinja, 
da ne bi odločanja naložili naslednjemu sestavu, ker to ni v njihovi pristojnosti. Predlagal je, da se 
sklep nekoliko preoblikuje. 
 
Štefan Čebašek je povedal, da je Odbor za družbene dejavnosti enakopraven Odboru za razvoj 
občine in da gre v tem primeru tudi za vlaganja, kar pa je tudi v pristojnosti odbora za razvoj. 
Predlog bo podprl. 
 
Predsedujoči je ob 19.50 odredil 5 minutni odmor za oblikovanje sklepa. Seja se je nadaljevala ob 
19.53. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode meni, da osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega Osnovna šola Jela Janežiča ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 
V skladu s tretjim odstavkom 78. člena Poslovnika.                       
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 13 članov, PROTI je glasovalo 5 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki dnevnega red 
PROBLEMATIKA SOBOTNEGA DELA V ZDRAVSTVENEM DOMU MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan Nejc Smole. Povedal je, da so določene svetniške skupine 
prosile, da se problematika bodočega neizvajanja sobotnega dela v ZD Medvode, uvrsti kot 
samostojna točka na dnevni red, s čimer se je strinjal. Pozdravil je direktorico ZD Medvode mag. 
Marjeto Tomšič Matić ter Martino Kutnar z Oddelka za splošne, premoženjsko pravne in družbene 
zadeve, ki bosta lahko podali dodatna pojasnila. Pozval je Zvonko Hočevar, predsednico Sveta 
Zdravstvenega doma Medvode, da predstavi situacijo.  
 
Zvonka Hočevar je povedala, da je na današnji seji v zvezi s to točko nastopa v večih vlogah, in 
sicer kot predsednica sveta zavoda, kot članica občinskega sveta, kot predstavnica DeSUS-a in s 
tem starejše populacije v občini ter ne nazadnje tudi kot pacientka. Povedala je, da je bila s 15. 8. 
2018 obveščena, da se v ZD Medvode s 1. 9. 2018 ukinja sobotno delo in sedaj tudi to tri ure 
trajajočo dežurno službo. Dodala je, da jo je to presenetilo. Na sestankih je bilo pojasnjeno, da 
Medvode nimajo plačane dežurne službe in nadurnega dela. Povedala je, da se s tem ne more 
strinjati, ker gre v tem primeru za redno sobotno delo. V predstavitvi ob imenovanju direktorice je 
bilo rečeno, da sprememb glede tega ne bo. Vztraja pri tem, da sobotno delo ostane še naprej. 
Pripomnila je, da na gre za nujne storitve, temveč gre za razbremenitev dela zdravnikov med 
tednom. Ta sobota mora ostati, ker je tak interes uporabnikov, prav tako pa ne bi smelo biti 
drugačne finančne obremenitve. Dodala je še, da je vsako tako spremembo treba uvajati 
postopoma. 
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Direktorica ZD Medvode mag. Marjeta Tomšič Matić je pojasnila, da ima ZD Medvode sklenjeno 
pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje RS (v nadaljevanju: ZZZS), po kateri zdravniki 
1/5 delovnega časa delajo v popoldanskem času. Opozorila je tudi na to, da bo nastal problem, ker 
zdravniki odhajajo in bo tudi zato problem izvajati sobotno delo. Dodala je, da če zdravniki delajo 
med tednom popoldan, se naj jih ob sobotah ne bi smelo razporejati ter da je ZD Medvode edini v 
Sloveniji, ki ima tako ureditev delovnega časa in je odprt ob sobotah. V kolikor občani potrebujejo 
zdravniško pomoč, gredo lahko na Metelkovo, patronažna služba pa je dostopna tudi ob sobotah. 
 
V razpravi so sodelovali Zvonka Hočevar, Alenka Žavbi Kunaver, Katarina Galof, Stanko Okoliš, 
Mirko Javeršek, Matejko Trampuš, Darinka Verovšek, Saša Rožič, Cvetka Židan Valjavec in Dragan 
Djukić.   
 
Zvonka Hočevar je v zvezi z mnenjem ZZZS pripomnila, da je glede na navedeno, to stvar notranje 
organizacije, potreb uporabnikov in dogovora z ustanoviteljem. 
 
Direktorica ZD Medvode je pojasnila, da je 1/5 delovnega časa opravljena v popoldanskem času, 
zato niso upravičeni, da zdravnike razpišejo ob sobotah. Redno delo je opravljeno dvakrat na 
teden v popoldanskem času. Dodala je, da je sedaj povečan obseg dela med tednom. 
 
Alenko Žavbi Kunaver je zanimalo, ali sedaj delajo med tednom 15 minut dalj, zato da ne delajo ob 
sobotah. Dodala je, da je vsem v interesu, da sobotno delo ostane. 
 
Župana Nejca Smoleta je zanimalo, ali drži, da se je v ZD Medvode med tednom delalo 15 minut 
manj, zato se lahko dela ob sobotah. Direktorica ZD Medvode je pojasnila, da ZD Medvode do 
sedaj sploh ni imel pravilnika o delovnem času.  
 
Alenka Žavbi Kunaver je dodala, da večina (to so tako uporabniki kot člani občinskega sveta) želi, 
da sobotno delo ostane. Marjeta Tomšič Matić je pojasnila, da so zdravniki dolžni 1/5 delovnega 
časa opraviti v popoldanskem času. Župana Nejca Smoleta je zanimalo, ali se sobotno delo lahko 
šteje kot »navadno« delo (ne kot npr. nedeljsko). Marjeta Tomšič Matić je pojasnila, da je želela 
narediti red na tem področju. 
 
Alenka Žavbi Kunaver je povedala, da imajo v Logatcu ob sobotah dežurno službo. Zanimalo jo je, 
kaj lahko naredimo ter ali drži, da zdravniki iz Medvod radi dežurajo tudi v Ljubljani. Po podatkih je 
bilo ob sobotah 10 – 30 obiskov in rada bi obdržala ta standard. Zanimalo jo je, na kakšen (zakonit 
način se to lahko ohrani. Nadalje jo je zanimalo, kako je z obveščanjem ter ali res nismo bili 
uspešni s prijavami za dodatne programe. 
 
Marjeta Tomšič Matić je odgovorila, da dežurajo tisti zdravniki, ki morajo. V kolikor želijo 
nadstandard za občane, je treba podati prošnjo na zavarovalnico. Dodala je, da je za odprtje novih 
urgentnih centrov pogoj oziroma meja oddaljenost 25 km in 17.000 prebivalcev. V zvezi z 
dodatnimi programi je povedala, da so bili uspešni pri pridobitvi ginekologa in splošnega zdravnika. 
Ponovno je poudarila, da je problem tudi ta, ker zdravniki odhajajo (prihodnje leto sta predvideni 
dve upokojitvi). 
 
Zvonko Hočevar je v zvezi z 1/5 zanimalo, ali morajo opraviti najmanj 1/5 dela v popoldanskem 
času, ali bi morda lahko opravili 2/5 ter ali je takšen je pogoj zavarovalnice. Marjeta Tomšič Matić 
je odgovorila, da to ni stvar njene odločitve, temveč o tem odloča zavarovalnica. Zvonka Hočevar 
je nadalje povedala, da zdravstveni dom dela ob sobotah od 7.00 do 11.00 ter da po njenem ni 
pogodbe, ki bi določala, da se to ukine. 
 
Katarino Galof je zanimalo, na čigavo pobudo se je direktorica odločila, da bo uvedla to 
spremembo. Marjeta Tomšič Matić je povedala, da ji dr. Vajd ni povedal, da je sobotno delo, redno 
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delo. Prav tako se ji ne zdi prav, da zdravniki delajo ob sobotah, če že dvakrat na teden delajo 
popoldan. Katarina Galof je pripomnila, da obstajajo različne službe, tudi zdravniška, ki se 
opravljajo ob sobotah. To, da ji prejšnji direktor ni povedal, da gre za redno delo, ne more biti 
razlog za reorganizacijo. 
 
Stanko Okoliš je povedal, da je bila kot direktorica soglasno potrjena. Menil je, da bi bil glede na 
potrebe in okolje, v katerem deluje, potreben širši dialog. 
 
Mirko Javeršek je povedal, da je ustanovitelj občina ter da je nedopustno, da brez vednosti sveta 
zavoda tako radikalno posega v delovni čas. Svet zavoda je bil samo obveščen. 
 
Matej Trampuš je povedal, da so izgubili sobotno delo. Predlagal je, da naj razmišljajo pozitivno in 
poiščejo rešitev, kako bodo občanom vrnili soboto. Dodal je, da so bili ljudje žalostni, ko so 
izvedeli. Pripomnil je, da verjame, da ljudi na razpolago ni ter da je delovni čas porabljen med 
tednom. Predlagal je, da najdejo skupno rešitev, kako ohraniti oziroma vrniti sobotno delo ter da bi 
se usluge ZD Medvode povečale. Zastavil je vprašanje, zakaj ne bi zdravniki iz Ljubljane dežurali v 
Medvodah. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da je koristnica uslug ZD Medvode in da je to dober zdravstveni 
dom. Nadalje je povedala, da je direktorica, ko je kandidirala za ta položaj, povedala, da bo 
poskušala obdržati nivo zdravstvenega doma na ravni, kot je. Pričakuje, da se bo našla rešitev, da 
sobotno delo ostane. Zastavila je vprašanje, ali je težava morda to, da se je kadrovska sestava v 
zdravstvenem domu spremenila ter ali je težava to, da ni zdravnikov. Predlagala je, da bi morda 
morali najti kompromis ter povedala, da pričakuje, da bo direktorica našla način, da sobotno delo 
ostane. 
 
Alenko Žavbi Kunaver je zanimalo, od kdaj naprej se šteje popoldansko dežurstvo. Marjeta Tomšič 
Matić je pojasnila, da bo 16.00 dalje. Nadalje je Alenko Žavbi Kunaver zanimalo, kakšne bi bile 
finančne posledice, če bi se uvedlo sobotno dežurstvo. Marjeta Tomšič Matić je pojasnila, da če 
zdravniki med tednom ne naredijo vsega dela in bi zato morali delati ob sobotah, bi to pomenilo 
kršitev. Dodala je, da dežurne službe nimamo in da sobotno delo pomeni nadstandard. Alenko 
Žavbi Kunaver je zanimalo, ali je možno redno sobotno delo ter če ni možno, ali bi se lahko 
organiziralo dežurstvo in kaj to finančno pomeni. 
 
Saša Rožič je povedala, da je zadovoljna s storitvami ZD Medvode. Pripomnila je, da ko je bila 
Marjeta Tomšič Matić imenovana za direktorico, je na vprašanje o sobotnem delu odgovorila, da ne 
bo ukinila sobotne službe. Marjeta Tomšič Matić je odgovorila, da slednjega ni izjavila. Preverila je, 
koliko pacientov ima v ZD Medvode opredeljenega zdravnika (13.000 Medvoščanov ima v ZD 
Medvode opredeljenega zdravnika). Ob imenovanju je povedala, da bo postopno pogledala in se 
bo videlo, ali so pogoji za izvajanje sobotnega dela. Dodala je, da če bi obstajala pogodbena 
zaveza, ne bi ukinila sobotnega dela, tako da občanom ne jemlje ničesar temveč le ureja, kar bi že 
moralo biti urejeno. Saša Rožič je povedala, da ima veliko občanov ob sobotah čas in lahko pridejo 
do zdravnika. Škoda se ji zdi, da bi ta standard ukinili. 
 
Cvetka Židan Valjavec je povedala, da je Marjeta Tomšič Matić res rekla, da se bo potrudila, da 
ohrani sobotno delo. Dodala je, da dežurstvo ni isto kot redni delovni čas ter da pogodbo z ZZZS 
razume kot napotilo, da prisluhne potrebam uporabnikov. Uporabniki bi želeli redno sobotno delo. 
 
Dragan Djukić je povedal, da je pričakoval, da se jasno pove, da uporabniki želijo redno sobotno 
delo. 
 
Zvonka Hočevar je povedala, da je treba razčistiti, da dežurstvo ni enako rednemu delu. Občina se 
z dežurstvom ne more ukvarjati, ker zavarovalnica tega ne prizna. Popoldansko delo je 3,5 ure in 
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protizakonito, če se delo prerazporedi in popoldanskega na soboto. Dodala je še, da mora biti svet 
zavoda seznanjen z odločitvami. Zastavila je vprašanje, kolikokrat na mesec oziroma na dva 
meseca bi dežural en zdravnik, ki bi tako zadovoljil potrebe občanov. Marjeta Tomšič Matić je 
odgovorila, da na 5 – 6 tednov, pediatri pa na 4 tedne. Če bi to bilo, je to nadstandard in je treba 
plačati. Dodala je še, da je ob sobotah 10 – 12 obiskov.                 
                  
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode pričakuje, da redno sobotno delo v Zdravstvenem domu Medvode 
ostane v obsegu, kot je bilo izvajano pred skrajšanjem. O odločitvi naj Zdravstveni dom Medvode v 
sedmih dneh obvesti Svet zavoda in Občino Medvode.   
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 22 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Župan Nejc Smole je dodal še, da gre za veliko željo občanov, da sobotno delo ostane. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O DODATNI DOPOLNITVI SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA S 
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE MEDVODE ZA LETO 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Rifel. Povedala je, da je Občinski svet na 20. seji dne 
07.12.2016 sprejel Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Medvode za leto 
2018, na 28. seji dne 20.6.2018 pa Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem, katerih sestavna dela sta načrt razpolaganja in načrt pridobivanja nepremičnega in 
premičnega premoženja. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018) v 27. členu določa, da lahko svet samoupravne lokalne 
skupnosti zaradi spremenjenih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče 
določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, dopolni letni načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem. Predlagamo dodatno dopolnitev načrta pridobivanja in načrta razpolaganja 
nepremičnega premoženja občine za leto 2018, kot sledi: 
 
Občina Medvode je v lanskem letu pridobila soglasje Župnije Sora za ureditev začasnega 
avtobusnega postajališča na nepremičnini parc. št. 1197/2, k.o. Preska, sosednja nepremičnina 
parc. št. 1197/3, k.o. Preska, pa predstavlja del lokalne ceste LC 251071 Medvode - Sora – Puštal. 
Občina kot upravljavec občinskih cest želi obe nepremičnini prevzeti v svojo last, kar velja tudi za 
del nepremičnine parc. št. 339/1, k.o. Žlebe, ki ga občina potrebuje za izvedbo rekonstrukcije ceste 
JP 751653 Žlebe 8 - Žlebe 13. 
 
Občina Medvode je pristopila k izgradnji tržnice, parka in večnamenske ploščadi med Medvoško 
cesto in Cesto komandanta Staneta. Za zaokrožitev celotnega projekta je potrebno hkrati urediti 
tudi stanje okrog večstanovanjske hiše Cesta komandanta staneta 13-17 (Vila). Stanovalci imajo 
urejene vhode v posamezna stanovanja na vseh štirih straneh. Svoja osebna vozila velikokrat 
parkirajo ob cesti. Po pogovoru z etažnimi lastniki »Vile« Občina Medvode predlaga, da se etažnim 
lastnikom proda del nepremičnine parc. št. 48/25 k.o. Medvode in sicer del zahodno od 
sprehajalne poti, ki bo po projektu vodila iz parka proti Cesti komandanta Staneta. Na tem 
zemljišču je že urejen vhod v del stavbe s hišno številko 17, preostali del pa bi lahko uporabili za 
parkirišča. Stanovalci so v zameno za pridobitev tega zemljišča zagotovili, da ne bodo nasprotovali 
odstranitvi starega rastlinjaka ob hiši, ki je v njihovi etažni lastnini, prav tako so dali soglasje za 
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odstranitev vseh objektov, ki so jih postavili in uporabljali na zemljiščih v lasti občine na območju 
nove tržnice. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Zvonka Hočevar je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Sklepa o dodatni dopolnitvi Sklepa o 
načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Medvode za leto 2018 in predlaga občinskemu 
svetu, da ga obravnava in sprejme.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagali v sprejem naslednji 
SKLEP:    
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o dodatni dopolnitvi Sklepa o načrtu ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Medvode za leto 2018.  
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA   
Dragan Djukić: 
1. V zvezi z odgovorom na pobudo, ki jo je dal na prejšnji seji, za očiščenje jaškov in brežine na 

Cesti na Svetje, je predlagal, da naj se ponovno preveri, ali gre res za krajevnoskupniško cesto. 
Sam je namreč mnenja, da je Cesta na Svetje na spodnjem delu ob podpornem zidu občinska, 
ker jo je občina delala in tudi asfaltirala, zato naj se to ponovno preveri.  

2. Povedal je, da je naloga občinskih svetnikov tudi to, da poskrbijo za to, kako povečati priliv v 
občinski proračun, in ne samo za to, da določijo porabo proračuna. V ta namen je opozoril 
najprej na lastništvo zemljišča, na katerem stoji lekarna, in sicer je pri zemljiščih s parc. št. 
74/3, 74/10, 74/11 in 74/12, vsa k.o. 1973 Medvode, v zemljiški knjigi vpisana lastninska 
pravica na Mesto Ljubljana. Meni, da Mestna občina Ljubljana ni pravni naslednik Mesta 
Ljubljana. V Dogovoru o delitvi premoženja, ki sta ga Mestna občina Ljubljana in Občina 
Medvode sklenili 13. 4. 2000, je v prvem odstavku 5. člena določeno, da se delitev nepremičnin 
med strankama tega dogovora opravi po legi, kar pomeni, da nepremičnina pripada občini, na 
katerem območju nepremičnina leži. Zato bi bilo treba preveriti, zakaj je vpis v zemljiški knjigi 
tak.  
Nadalje je povedal, da je Mestna občina Ljubljana v mesecu juniju objavila javno dražbo za 
prodajo počitniškega doma Srednji vrh nad Gozdom Martuljkom, izklicna cena je bila 
350.000,00 EUR (besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani MOL 
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-
ravnanje-z-nepremicninami/razpisi/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnin-mestne-obcine-
ljubljana-120/ ). V četrtem odstavku 5. člena Dogovora o delitvi premoženja je določeno, da v 
primeru, da Mestna občina Ljubljana proda katerikoli počitniški objekt iz tega dogovora, je 
dolžna izplačati Občini Medvode delež v višini 3,84 % od pridobljene kupnine  najkasneje v 30 
dneh po prejemu le te. Menil je, da se to zelo verjetno ni zgodilo, kar je nedopustno, zato naj 
se to preveri in razišče.      
 

Štefan Čebašek: 
1. Povedal je, da je vesel, da se začela graditi tržnica. Danes so imeli prodajalci, ki prodajajo na 

tržnici sestanek s Katarino Blažič, na katerem so prejeli logistične napotke. 

https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-ravnanje-z-nepremicninami/razpisi/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnin-mestne-obcine-ljubljana-120/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-ravnanje-z-nepremicninami/razpisi/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnin-mestne-obcine-ljubljana-120/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-ravnanje-z-nepremicninami/razpisi/javna-drazba-za-prodajo-nepremicnin-mestne-obcine-ljubljana-120/
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2. Prisotne je povabil, da se v nedeljo, 30. 9. 2018 ob 15.00 na Verju udeležijo prireditve Dan 
ajde (od žetve do končne jedi). 

 
Stanko Okoliš: 
1. Na prejšnji seji je že opozoril na nevarnosti pri prehodu za pešce na državni cesti Vodice – 

Zbilje ter na prizadevanja krajanke, da bi vpogledala v zapisnik tehničnega pregleda, do česar 
še ni prišlo. Odgovorjeno ji je bilo, da je prehod ustrezen, čeprav komisijskega pregleda še ni 
bilo, ker je to vezano na izgradnjo vseh prehodov za pešce na državni cesti Vodice – Zbilje. 
Krajanka se sprašuje, kako je to sploh mogoče. Na občini je naletela na nekompetentnega 
sogovornika. Občanka sprašuje, kdaj bodo ti prehodi, ki izhajajo še iz prejšnjega mandata pred 
letom 2014, dokončno urejeni, da bo prišlo do tega zapisnika.        

2. Izrazil je priznanje županu v zvezi z obnavljanjem hiše Jakoba Aljaža. Menil je, da župan sledi 
sklepom in dolgoletnim prizadevanjem Komisije za varstvo naravne in kulturne dediščine, da je 
izvedba del prepuščena strokovnjakom in da dela potekajo pod nadzorom arhitektke dr. Žive 
Deu in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zanimalo ga je, kakšen status ima v 
hiši Jakoba Aljaža društvo Jarem.          

3. Ob prebiranju odgovorov na pobude in vprašanja se mu je v zvezi prej podano izjavo 
podžupanje o napornem delu, ki ga opravlja, zastavilo vprašanje, kako da je izpostavila 
problematiko in vprašanja v zvezi s področjem, ki ga ona kot podžupanja vodi. Zastavil je 
vprašanje, kako si to lahko razlagamo.     

4. Zanimalo ga je, kako je z zasebno pobudo Lekarne Kosobrin pri urejanju problematike 
lekarništva v občini.      

 
Zvonka Hočevar: 
1. Podala je pobudo za ureditev prehoda za pešce pri Domu starejših občanov oziroma Stanu, ker 

tam sedaj ni nobenega prehoda in starejši težko prehajajo cesto. 
Župan Nejc Smole je na seji odgovoril, da je pripravljen projekt za pločnik, uredil se bo tudi 
bič s prehodom za pešce. Zadeva se je nekoliko zataknila na DRSI. Prizadevamo si tudi za ureditev 
biča pri Gustlnu.     
2. Občani so opazili napise »Pešbus« na pločnikih. Zastavila je vprašanje, čemu je namenjena ta 

pobuda.  
Župan Nejc Smole je na seji odgovoril, da gre za projekt v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti. Prostovoljci so otroke pričakali na označenem mestu in so šli potem skupaj do šole. 
Projekt je bil zelo dobro sprejet in starši se že zanimajo, ali bi se ga dalo izvajati še naprej.    
 
Ladislav Vidmar: 
V zvezi z vzdrževanjem cest je opozoril na odsek na cesti od Čerena proti Stežici (klanec), za 
katerega je bil projekt že narejen (v samo vzdrževanje je bilo vloženega že ogromno denarja, za 
katerega bi se verjetno že lahko asfaltiralo).      
Župan Nejc Smole je na seji odgovoril, da se zavedamo, da je nekaj takih odsekov, in sicer že 
omenjeni odsek od Čerena proti Stežici, odsek ceste iz Brezovice proti Tehovcu in klanec na 
Osolnik, na katerih je strošek letnega vzdrževanja po deževjih takšen, da bi se v nekaj letih že 
povrnila investicija v asfalt. 
 
Stanislav Ulanec: 
Šolski avtobus na Senici pobira otroke na dveh lokacijah, na Ladji pa so sedaj tudi šolarji, vendar 
pa šolski avtobusa tam ne ustavlja.        
 
Matejko Trampuš: 
Povedal je, da so v Studenčicah cesto pod rezervoarjem prekvalificirali v občinsko. Spomladi se je 
pogovarjal z Gorenjsko gradbeno družbo glede oranja te ceste in so predlagali, da naj se najde 
nekoga za oranje te ceste, vendar nihče noče izvajati tega. Zanima ga, kaj bomo naredili z 
oranjem te ceste.    
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Katarina Galof: 
1. Povedala je, da je bilo govora o avtobusne postajališču v Goričanah na koncu vasi. Zanimalo jo 

je, kako bo z avtobusnim postajališčem pri kopališču Sora. 
Župan Nejc Smole je na seji odgovoril, da sta obe postajališči že v fazi projektiranja in bosta 
izvedeni v prihodnjem letu. 
2. Povabila je, da se v četrtek 4.10.2018 pridružimo Bogomirju Dolencu, ki teče maraton za 

dobrodelni namen (42 maratonov v 42 dneh), in sicer zbira sredstva za Ustanovo Mali vitez, 
fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka. Start bo ob 12.00 pred občinsko stavbo, cilj 
pa pred Osnovno šolo Simona Jenka okrog 16.00. 

 
Sašo Šulc: 
Povedal je, da občani na območju gradnje kanalizacije (kohezija) sprašujejo, kdaj bodo morali 
pristopiti k izvedbi individualnih priključkov. 
Župan Nejc Smole je na seji odgovoril, da je bilo pri današnjem pregledu ugotovljeno, da je 
izvedenega že približno 15 % projekta. V zvezi z izvedbo individualnih priključkov je povedal, da je 
javno naročilo trajalo dalj časa, da je bil izbran izvajalec. Sedaj je odločitev pravnomočna in bo 
najprej sledilo projektiranje, nato pa še izvedba individualnih priključkov. Kjer je previden priklop 
na kolektor, ki je pred občino, bo priklop možen prej, kjer pa je predviden priklop na kolektor C0, 
pa mora biti le-ta najprej izgrajen, potem pa bo možen priklop individualnih priključkov 
(individualni priključki se lahko izgradijo, potem pa se priklopijo, pred priklopi je potrebno izvesti 
pregled in pridobiti uporabno dovoljenje).     
 
 
Občinski svet je s sejo končal ob 21.30. 
 
 
Zapisala        Predsedujoči 
Katarina Snoj    župan Nejc Smole 
 


