
 

- 1 - 

 

OBČINSKI SVET          PREDLOG 

 

Številka: 032-10/2019-2 

Datum: 28. 6. 2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

6. seje Občinskega sveta občine Medvode, ki je bila v sredo, 19. 6. 2019, ob 16.30 v sejni dvorani 
občinske stavbe občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 
 
Prisotni člani sveta: Barle Ana, Bradeško Dominik, Djukić Dragan, Iskra Ines, Jamnik Marjeta, 
Javeršek Mirko, Kogovšek Rok, Kolarič Špela, Kuhar-Bizjak Mateja, Kuralt Tomaž, Marn Stanislav, 
Medar Uroš, Merjasec Leon, Prešeren Nada, Rep Ivo, Špenko Ivan, Teršan Alojzij, Danica Tršan, 
Ulanec Stanislav, Verovšek Darinka, Vidmar Ladislav, Židan Valjavec Cvetka 
 
Ostali prisotni: župan Nejc Smole, direktorica Silvana Markič, Sonja Rifel, Sanja Malej, Katarina 
Blažič, Martina Kutnar, Katja Gomboši Telban, Matej Osolnik, Gregor Rozman, Franci Jeraj in 
Katarina Snoj iz občinske uprave, povabljeni novinarji  
 
Opravičeno odsoten: Šušteršič Miran 
 
Začetek seje je bil ob 16.35 uri. 
 
Predsedujoči je povedal, da se seja snema v skladu s 63. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Medvode. 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
Predsedujoči je z dnevnega reda umaknil 6. točko »Predlog Sklepa o imenovanju članov Komisije 
za priznanja«. Pojasnil je, da ima Komisija za priznanja sedem članov, do roka pa so prispeli le 
štirje predlogi za člane, zato bo rok za podajo predlogov kandidatov podaljšan. 
 
Špela Kolarič je podala predlog Statutarno pravne komisije, da se osnutek Odloka o spremembah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode v skladu s 3. alinejo 1. odstavka 
86. člena Poslovnika sprejme po skrajšanem postopku, ker gre za uskladitev z zakonodajo.    
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 5. seje občinskega sveta 
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3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta 
4. Poročilo o realizaciji sklepov 5. seje občinskega sveta 
5. Predlog Sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Medvode   
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Medvode  
7. Predlog Sklepa o imenovanju člana Odbora za komunalne dejavnosti 
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in obveščanju v občini 

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

Medvode – SKRAJŠANI POSTOPEK 
10. Osnutek Pravilnika o povračilih stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s 

posebnimi potrebami v občini Medvode 
11. Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve v Občini Medvode 
12. Predlog dveh Sklepov o ukinitvi javnega dobra  
13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta   
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA dnevni red je glasovalo 21 članov.  
Dnevni red je bil sprejet.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Uroš Medar je podal pripombi na zapisnik 5. seje občinskega sveta, in sicer je v zvezi z njegovo 
razpravo v zadnjem odstavku na 11. strani predlagal, da se črta besedilo »cena bo šla verjetno na 
možnost izbire te storitve« ter se nadomesti z besedilom »se bo dvig cene poznal pri koriščenju te 
storitve«. V razpravi na 6. strani predlaga, da se črta besedilo »predlaga odstranitev ležečih 
policajev« in se nadomesti z besedilom »zavzema stališče, da ležeči policaji niso trajna rešitev za 
umiritev prometa«. 
 
Mateja Kuhar Bizjak je predlagala, da se njena razprava na 13. strani dopolni tako, da se zapiše še, 
da družba Comett domovi gradi dom v Moravčah.    
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP:   
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 5. seje občinskega sveta s podanimi pripombami. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov.  
Sklep je bil sprejet.  
      
 
K 3. točki dnevnega reda 
POTRDITEV ZAPISNIKA 1. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
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Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 1. dopisne seje občinskega sveta. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 5. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da je bila realizirana tudi 1. dopisna seja, na kateri je bil sprejet 
sklep, da se za članico Skupščine javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.. imenuje 
Katarino Blažič.    
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov 5. seje občinskega 
sveta. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
  
    
K 5. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE 
MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Povedala je, da Občinski volilni komisiji Občine Medvode, ki je bila 
imenovana s sklepom, št. 040-1/2015-2 z dne 16. 6. 2015, dne 3. 7. 2019 poteče mandat. V 
skladu s 35. in 38. členom Zakona o lokalnih volitvah občinsko volilno komisijo imenuje občinski 
svet za dobo štirih let. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 28. 5. 2019 objavila javni poziv 
zainteresirani javnosti, vodjem svetniških skupin in članom občinskega sveta, da podajo predloge 
za imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Medvode najkasneje do srede, 12. 6. 2019. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 5. seji, dne 17. 6. 2019, obravnavala 
v predpisanem roku prejetih 10 popolnih in pravočasnih predlogov za imenovanje članov Občinske 
volilne komisije Občine Medvode. 
 
Zakon o lokalnih volitvah v 35. členu določa, da občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in 
trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta 
izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi 
namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter 
občanov. 
 
Komisija je opravila glasovanje o predlaganih kandidatih ter na podlagi izida glasovanja sprejela 
sklep, da se v Občinsko volilno komisijo imenujejo: 
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1. predsednica: Ema Tavčar, Zbilje 13 A, 1215 Medvode 
2. namestnica predsednice: Darja Špenko, Hraše 54 A, 1216 Smlednik 
3. član: Roman Lavtar, Rakovnik 120, 1215 Medvode 
4. namestnik člana: Mišo Radman, Cesta na Svetje 11, 1215 Medvode  
5. članica: Daniela Jaklič, Cesta komandanta Staneta 19, 1215 Medvode 
6. namestnica članice: Sonja Kuralt, Goričane 8 H, 1215 Medvode 
7. članica: Lea Kamnikar, Goričane 23 L, 1215 Medvode 
8. namestnik članice: Danilo Cijak, Višnarjeva ulica 3, 1215 Medvode.     
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Medvode, da predlog sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije obravnava in sprejme.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
   
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji:  
SKLEP: 
 
V Občinsko volilno komisijo Občine Medvode se imenujejo: 

1. predsednica: Ema Tavčar, Zbilje 13 A, 1215 Medvode 

2. namestnica predsednice: Darja Špenko, Hraše 54 A, 1216 Smlednik 

3. član: Roman Lavtar, Rakovnik 120, 1215 Medvode 

4. namestnik člana: Mišo Radman, Cesta na Svetje 11, 1215 Medvode  

5. članica: Daniela Jaklič, Cesta komandanta Staneta 19, 1215 Medvode 

6. namestnica članice: Sonja Kuralt, Goričane 8 H, 1215 Medvode 

7. članica: Lea Kamnikar, Goričane 23 L, 1215 Medvode 

8. namestnik članice: Danilo Cijak, Višnarjeva ulica 3, 1215 Medvode. 

Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Povedala je, da je član Nadzornega odbora Občine Medvode Marko Jaklič 
dne 27. 5. 2019 v skladu s 108. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode podal 
odstopno izjavo z mesta člana Nadzornega odbora. V skladu s 56. členom Statuta ima nadzorni 
odbor predsednika in štiri člane.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija) je v skladu s 55. 
členom Statuta dne 28. 5. 2019 objavila javni poziv za predlaganje kandidatov za člana 
Nadzornega odbora Občine Medvode. Poziv je bil objavljen na spletni strani Občine Medvode, v 
drugih sredstvih javnega obveščanja ter posredovan vodjem svetniških skupin ter članom 
občinskega sveta. 
 
Do roka 12. 6. 2019 sta prispeli dve ovojnici, ki jih je komisija odprla na svoji 5. seji dne 17. 6. 
2019. Komisija je obravnavala prispeli pravočasni in popolni vlogi dveh kandidatov. 
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Po opravljenem glasovanju je komisija sprejela sklep, da predlaga Občinskemu svetu, da ugotovi, 
da je prenehal mandat članu Nadzornega odbora Marku Jakliču, stanujočemu Zgornje Pirniče 22, 
Medvode ter sklep, da se v Nadzorni odbor imenuje Matija Vojsk, stanujoč Goričane 22 M, 1215 
Medvode.   
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja  
SKLEPA: 
 
1) Občinski svet Občine Medvode ugotavlja, da je članu Nadzornega odbora Občine Medvode 

Marku Jakliču, stanujočemu Zgornje Pirniče 22, 1215 Medvode, prenehal mandat zaradi 
odstopa. 

 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.   

 
 

2) Za člana Nadzornega odbora Občine Medvode se imenuje Matija Vojsk, stanujoč Goričane 22 
M, 1215 Medvode. 

 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
 
Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Povedala je, da je član Odbora za komunalne dejavnosti Metod Ferbar dne 
24. 4. 2019 v skladu s 108. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Medvode podal odstopno 
izjavo z mesta člana Odbora za Komunalne dejavnosti iz osebnih razlogov. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja je odstopno izjavo Metoda Ferbarja obravnavala na svoji 5. seji 
dne 17. 6. 2019. 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Medvode imajo komisije in odbori predsednika in od štiri do 
osem članov. Število članov komisij in odborov se določi s sklepom o ustanovitvi ali imenovanju na 
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občinski svet Občine Medvode je 
na 2. seji dne 30. 1. 2019 sprejel Sklep o imenovanju Odbora komunalne dejavnosti, številka 011-
6/2019-1, ki v prvem členu določa, da ima navedeni odbor predsednika in šest članov. 
 
Z odstopom člana Odbor za komunalne dejavnosti ni več deloval v skladu s sprejetim sklepom in 
30. členom Statuta. Glede na dejstvo, da je bil član odbora, ki je odstopil, predlagan s strani LNS – 
Liste Nejca Smoleta, ki ji je mandat v navedenem odboru pripadal glede na volilni rezultat, je 
župan Nejc Smole predlagal, da se za članico Odbora za komunalne dejavnosti imenuje Darinko 
Verovšek.  
 
Komisija je na 5. seji dne 17. 6. 2019 sprejela sklep, da predlaga Občinskemu svetu, da ugotovi, 

da je članu odbora Metodu Ferbarju prenehal mandat zaradi odstopa ter sklep, da v Odbor za 

komunalne dejavnosti imenuje Darinko Verovšek, stanujočo Žlebe 13 C, 1215 Medvode.    
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Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja 
SKLEPA: 
 
1) Občinski svet Občine Medvode ugotavlja, da je članu Odbora za komunalne dejavnosti Metodu 

Ferbarju, stanujočemu Smlednik 38, 1216 Smlednik, prenehal mandat zaradi odstopa. 
 

Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.   

 
 

2) Za članico Odbora za komunalne dejavnosti se imenuje Darinka Verovšek, stanujoča Žlebe 13 
C, 1215 Medvode.   

 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OGLAŠEVANJU IN 
OBVEŠČANJU V OBČINI MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Silvana Markič. Povedala je, da je občinski svet na prejšnji seji 
sprejel osnutek Odloka o oglaševanju in obveščanju v občini Medvode, na katerega ni bilo podanih 
pripomb, zato je besedilo predloga enako besedilu osnutka. Dodala je, da se spremembe in 
dopolnitve nanašajo predvsem na definicijo oglaševanja kot gospodarsko dejavnost ter na 
definicijo katastra, ki se poleg določitve lokacij, kjer bo dovoljeno oglaševanje, razširja še na 
določitev kriterijev, kakšno oglaševanje bo dopustno. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za urejanje prostora in ekologijo. Predsednik odbora Mirko 
Javeršek je povedal, da je odbor obravnaval in sprejel predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, 
da ga obravnava in sprejme.  
 
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o oglaševanju in obveščanju v občini Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo.  
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
oglaševanju in obveščanju v občini Medvode 

 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
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K 9. točki dnevnega reda 
OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA – 
ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Uvodno obrazložitev je podala Martina Kutnar. Povedala je, da je Občina Medvode na območju 
občine Medvode za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti ustanovila javni zavod Zdravstveni 
dom Medvode z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode 25. 5. 1999. 
Odlok je bil spremenjen leta 2000, ko je določil, da zavod vodi direktor, ki je poslovodni organ in 
opravlja tudi funkcijo strokovnega vodenja zavoda. Leta 2003 so se dopolnile dejavnosti 
zdravstvenega doma in sicer dela v ambulanti medicine dela, prometa in športa. Sprememba leta 
2018 je določila spremenjeno sestavo sveta  zavoda. Nadalje je povedala, da Pravilnik o vrstah 
zdravstvene dejavnosti določa vrste zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja enotnosti 
sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanja in vodenja zbirk 
podatkov, ki so skupni za Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, ter vrste zdravstvene dejavnosti, za katere se izdaja dovoljenje 
za opravljanje zdravstvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Z dnem 
uveljavitve tega pravilnika je prenehala veljati Odredba o določitvi enotnega šifranta vrst 
zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/12). Zaradi teh sprememb predlagamo spremembo 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode, in sicer v 3. členu. V skladu s 
Pravilnikom o vrstah zdravstvene dejavnosti morajo zdravstvene ustanove uskladiti dovoljenja za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti. Dejavnosti Zdravstvenega doma Medvode ostajajo enake kot 
doslej, v skladu s sprejetim pravilnikom se spreminjajo šifre posamezne dejavnosti in 
poimenovanja. V skladu z novim pravilnikom je zobotehnika zapisana kot samostojna dejavnost. 
Občinskemu svetu predlagamo, da osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda – Zdravstveni dom Medvode obravnava in sprejme.  
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Predsednik odbora Uroš Medar je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme. 
  
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in 
sprejeme. Komisija je sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da se Odlok o spremembah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode sprejme po skrajšanem 
postopku v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Medvode. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednje  
SKLEPE: 
 
1) Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda - Zdravstveni dom Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
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2) Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda - Zdravstveni dom 
Medvode prekvalificira v predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda - 
Zdravstveni dom Medvode. 
 

Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
3) Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda - Zdravstveni dom Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
OSNUTEK PRAVILNIKA O POVRAČILU STROŠKOV ŠOLSKEGA PREVOZA 
ŠOLOOBVEZNIH OTROK IN OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V OBČINI MEDVODE  
 
Uvodno obrazložitev je podala Martina Kutnar. Povedala je, da Zakon o osnovni šoli v 56. členu 
opredeljuje brezplačen prevoz za šoloobvezne otroke, in sicer ima učenec pravico do brezplačnega 
prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Zakon določa 
pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole 
za učence v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu 
ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Tudi učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj 
šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu 
pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.  
Zakon nadalje določa, da imajo otroci s posebnimi potrebami pravico do brezplačnega prevoza ne 
glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o 
usmeritvi. Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne 
strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, 
če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre. Učenec, ki se prešola v 
skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli, ima tudi pravico do povračila stroškov prevoza, če je 
njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od šole, v katero je prešolan. Nadalje je povedala, da 
ta pravilnik določa upravičence do prevoza v in iz šole, ki morajo imeti stalno prebivališče v Občini 
Medvode, določitev višine zneska povračila stroškov, postopek za uveljavljanje pravice do povračila 
stroškov prevoza, podlago za povrnitev prevoznih stroškov in način izplačevanja sredstev za 
povračilo prevoznih stroškov. Višina povračila stroškov prevoza se je do sedaj obračunavala v 
skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.  
Druga pravna podlaga, ki ureja višino povračil stroškov prevoza je Zakon za uravnoteženje javnih 
financ (v nadaljnjem besedilu: ZUJF), ki v 168. členu določa višino povračila stroškov prevoza na 
delo in z dela za javne uslužbence. Kot izhaja iz obeh pravnih podlag, višina povračila stroškov za 
prevoze šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami ni jasno določena, prav tako ni enotne 
pravne podlage, na katero bi se lokalna skupnost pri določanju višine stroškov šolskega prevoza 
lahko sklicevala. Zaradi vprašljivih tolmačenj in nejasnih norm pri izvedbi povračila stroškov 
upravičencem predlagamo Občinskemu svetu Občine Medvode v sprejem osnutek Pravilnika o 
povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v občini 
Medvode (v nadaljevanju: pravilnik), ki za obračun višine povračila stroškov prevoza uporabi 
določbe ZUJF. S pravilnikom se določa namen, upravičenci, pogoji in merila za določitev zneska 
povračila stroškov prevoza, postopki za uveljavitev pravice do povračila stroškov, podlaga in način 
izplačevanja upravičencem v občini Medvode. Predlagamo še, da se iz osnutka Pravilnika črta 
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besedilo v 4. odstavku 4. člena »ki je sestani del tega pravilnika«, saj starši pravico uveljavljajo na 
podlagi lastne vloge. Sredstva za povračilo stroškov šolskega prevoza so zagotovljena na 
proračunski postavki 9.1.1.7. Šolski prevozi. Občinskemu svetu predlagamo, da osnutek Pravilnika 
o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v občini 
Medvode obravnava in sprejme. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Predsednik odbora Uroš Medar je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel osnutek Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza 
šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v občini Medvode in predlaga občinskemu 
svetu, da ga obravnava in sprejme.    
 
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela osnutek Pravilnika o povračilu stroškov šolskega 
prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme s podanimi pripombami.  
 
V razpravi so sodelovali Špela Kolarič, Uroš Medar in Darinka Verovšek. 
 
Špela Kolarič je predlagala, da občinska uprava pripravi enotno vlogo za uveljavljanje pravice po 
zgledu vloge za novorojence. Vloga naj se objavi na spletni strani občine. 
 
Uroš Medar je pohvalil Martino Kutnar za odlično pripravo gradiva. Povedal je, da se je po seji 
odbora razvila razprava, med katero je bilo izražen predlog, da se začne preverjati, kdo je 
dejansko upravičen do šolskega prevoza. Veliko otrok znotraj tega 4 kilometrskega kroga 
oddaljenosti od šole živi ob urejeni poti, ki jim omogoča varen prihod v šolo. Otroke, katerim bi 
lahko ukinili pravico do šolskega prevoza, bi tako lahko spodbudil h gibanju. Dodal je, da je bil 
podan predlog, da pri Pešbus postal celoleten projekt s katerim bi spodbujali hojo.  
 
Darinka Verovšek je pohvalila Martino Kutnar za pripravljeno gradivo. Podala je pobudo, da bi Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu še pred pričetkom novega šolskega leta prevetril vse 
načrte šolskih poti. Dodala je, da priporočena pot ni nujno najkrajša pot do šole. Nadalje je 
povedala, da se pozitivni učinki Evropskega tedna mobilnosti že kažejo in otroci prihajajo v šolo s 
kolesi. Občinski upravi je podala napotek, da naj, ko pripravlja gradiva, kjer se bodo rekonstruirale 
ceste, le-ta pripravi tako, da bo poleg pločnika vključena še kolesarska pot, ki tudi zagotavlja 
učencem varno pot v šolo.    
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza 
šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v občini Medvode s podanimi pripombami.  
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki dnevnega reda         
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SKLEPA O DELNI POVRNITVI 
STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Rifel. Povedala je, da je bilo že na prejšnji seji občinskega 
sveta ugotovljeno, da je veljavni sklep v neskladju z zakonom, na kar nas je opozorilo tudi 
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ministrstvo za javno upravo. Veljavni sklep občine je v 4. točki mogoče razlagati tako, da je 
organizator volilne kampanje za župana občine upravičen do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje v znesku 0,12 eur na posameznega volilnega upravičenca v občini, ne glede na to, 
koliko glasov volivcev je prejel, kar je v nasprotju z zakonom. Predlagamo dopolnitev veljavnega 
sklepa z novim besedilom drugega odstavka, ki vsebinsko ustreza namenu zakonodajalca, in sicer, 
da se »organizatorju volilne kampanje za župana povrnejo stroški v višini 0,12 eur za vsak dobljeni 
glas.« 
 
Kot smo obrazložili že na prejšnji seji občinskega sveta pri obravnavi točke Predlog delnega 
povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za redne lokalne volitve dne 
18. novembra 2018, smo v občinski upravi pri preračunu zneska, ki pripada organizatorjem volilne 
kampanje za župana že upoštevali določbo drugega odstavka 26. člena ZVRK in ne sklepa občine. 
Pri tem smo izhajali iz stališča, da je v primeru neskladnosti, zakonska določba nad določbo 
občinskega akta. Da je bilo naše stališče pravilno, je potrdila tudi strokovna služba ministrstva za 
javno upravo, ki pa je predlagala čim prejšnjo uskladitev občinskega akta z zakonom.  
 
Dodala je, da se spreminja tudi 5. točka sklepa. Organizatorji volilnih in referendumskih kampanj 
morajo za namen javne objave in revizije skladno z določbami 18. člena in 19. člena ZVRK 
najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložiti poročilo o 
financiranju volilne oz. referendumske kampanje preko spletnega portala AJPES. Poleg oddaje 
poročila preko spletnega portala AJPES so organizatorji volilnih kampanj dolžni poročilo 
posredovati tudi občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
Ker je za organizatorje volilnih kampanj za volitve v občinski svet in za volitve župana bistvena 
oddaja poročil preko spletne strani AJPES predlagamo, da se rok za delno povračilo stroškov tudi v 
sklepu veže na javno objavo poročila na spletni strani AJPES in ne na objavo dokončnega poročila 
računskega sodišča.  
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o 
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode in predlaga 
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo.     
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o delni 
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode.  
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
                   
 
K 12. točki dnevnega reda 
PREDLOG DVEH SKLEPOV U UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Rifel. V zvezi s predlogom prvega sklepa je povedala, da 
Občina Medvode ureja zemljiškoknjižno stanje javne poti (JP 751031 Vikrče 28 – Vikrče 27b), ki 
poteka po zasebnem zemljišču parc. št. 524/5 k.o. 1975 Spodnje Pirniče. Lastnika predmetnega 
zemljišča predlagata menjavo svojega zemljišča z zemljiščem parc. št. 1062/4 k.o. Spodnje Pirniče, 
ki v naravi predstavlja opuščeno pot. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da je pri nepremičnini 
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parc. št. 1062/4 k.o. 1975 Spodnje Pirniče vknjižen status javnega dobra, ki ne more biti predmet 
pravnega prometa. Pred ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja je potrebno status javnega dobra 
ukiniti. Zaprosilo za mnenje je občinska uprava v konkretnem primeru naslovila tudi na Krajevno 
skupnost Pirniče, ki se strinja, da v občinski upravi pričnemo s postopnim urejanjem lastništva in 
uskladitvijo zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim tudi na tem območju.   
 
V zvezi s predlogom drugega sklepa je povedala, Občina Medvode ureja zemljiškoknjižno stanje 
javne poti (JP 752161 Goričane 1b – Goričane 46), ki poteka po zasebnem zemljišču parc. št. 
877/1 k.o. 1976 Preska. Lastnik predmetnega zemljišča predlaga menjavo z zemljiščema parc. št. 
1289/13 in parc. št. 1289/15, obe k.o. Preska, ki imata status javnega dobra in v naravi 
predstavljata zelenico ob stanovanjskem objektu na naslovu Goričane 34. Iz zemljiškoknjižnih 
izpiskov izhaja, da je pri nepremičninah parc. št. 1289/13 in parc. št. 1289/15, obe k.o. Preska, 
vknjižen status javnega dobra. Pred nadaljnjimi postopki za ureditev zemljiškoknjižnega stanja je 
potrebno status javnega dobra ukiniti. Tudi v tem primeru je občinska uprava predhodno pridobila 
mnenje Krajevne skupnosti Vaše - Goričane, ki se strinja z ureditvijo stanja na terenu in glede 
predlagane menjave zemljišč nima zadržkov. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na 
nepremičnini parc. št. 1062/4 k.o. 1975 Spodnje Pirniče in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejeme. Komisija je nadalje sprejela sklep, da je obravnavala in sprejela predlog 
Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1289/13 in parc. št. 1289/15, 
obe k.o. 1976 Preska, in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejeme. 
 
Stanislav Ulanec je povedal, da je v neposredni bližini Grad Goričane. Zanimalo ga je, ali v tem 
primeru tudi nagaja kakšno vplivno območje. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da ne, saj odloka, s katerim bi bilo vplivno območje razglašeno, 
občinski svet še ni sprejel. Pojasnil je, da bo po končanem postopku ukinitve statusa javnega 
dobra, sklenjena menjalna pogodba, s katero se bo menjalo zemljišče, ki je del ceste za zemljišče, 
ki v naravi predstavlja zelenico. V primeru ukinitve statusa javnega dobra v Spodnjih Pirničah bo 
šlo za menjavo opuščene poljske poti za cesto v Turnc.     
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja 
SKLEPA: 
 
1) Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na 

nepremičnini parc. št. 1062/4 k.o. Spodnje Pirniče. 
 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.   

 
 

2) Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na 
nepremičninah parc. št. 1289/13 in parc. št. 1289/15, obe k.o. 1976 Preska. 

 
Prisotnih je bilo 22 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 21 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
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K 13. točki dnevnega reda             
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Mirko Javeršek: 
Povedal je, da se je dne 23. 5. 2019 zgodila hujša okvara na montažnem računalniku TV Medvode, 
zaradi česar je prvič odpadla tudi tedenska oddaja. Škode je za cca. 5000 EUR. Predlagal je, da 
občina eno leto TV Medvode ne bi zaračunavala mesečne najemnine, ki znaša cca. 460 EUR. 
 
Stanislav Ulanec: 
1. Pohvalil je občinsko upravo, še posebej Boruta Gombošija za izvedbo projekta igrišča pri OŠ 

Medvode. 
2. Zastavil je vprašanje, ki so ga nanj naslovili volivci in se nanaša na peš pot na Ladji, kjer je 

stanje še vedno nespremenjeno. Čez teden dni bo eno leto, pa še vedno ne vedo, kaj bo. 
3. Povedal je, da ni zadovoljen z odgovorom na vprašanje, ki ga je zastavil na prejšnji seji in se  

nanaša na šotor. Šotor je v lasti občine, TVD Partizan noče podpisati pogodbe. Zanima ga, ali 
se bo ukrepalo naprej. 

4. Nadalje ni zadovoljen z odgovorom v zvezi s kontejnerjem, kjer je navedeno, da s tem nimamo 
stroškov in da gospe ne moremo dati drugega prebivališča. Dodal je, da je gospa prijavljena v 
Ljubljani. 

5. V zvezi z vrtički na Svetju je povedal, da so najemniki vrtičkov takrat, ko so dobili ključe, prejeli 
tudi vrtičkarski red. Območje je lepo urejeno, vendar pa še niso odstranjeni kontejnerji za 
vodo, prav tako nekateri s postavitvijo nadstreškov za paradižnik presegajo dovoljeno višino 
1,2 m. 

6. Povedal je, da g. Jože Omejc iz Studenčic ne dovoli dostopa do rezervoarja za vodo, ki je na 
njegovi zemlji. Prebivalce to skrbi. Zanima ga, ali občina zadevo ureja. 

7. V zvezi s cesto na parc. št. 149/2 k.o. Zgornje Pirniče je povedal, da starše, ki vozijo otroke v 
šolo in vrtec moti, da so tam postavljene zapreke in morajo voziti naokrog. Zanima ga, zakaj je 
cesta zaprta. 

8. Povedal je, da občani pohvalijo zaposlene v občinski upravi, ki delajo na projektu C0. Nekateri 
sicer niso zadovoljni, ker naj ne bi bili dovolj obveščeni. Dodal je še, da jih zanima delo 
profesionalnega podžupana ter na katerih projektih dela.  

 
Dragan Djukić: 
1. Zanima ga, kateri odlok o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov je veljaven, tisti iz leta 

2012 ali popravek iz leta 2016. Rečeno je namreč bilo, da se po združitvi podjetij VO-KA in 
Snaga ne bo veliko spremenilo oziroma podražilo, pa se je. Na podjetju VOKA Snaga so mu dali 
informacijo, da v naši občini velja odlok, ki določa, da se v večstanovanjskih objektih 
obračunava na tlorisno površino stanovanja. Meni, da stanovanjska površina ne prideluje 
odpadkov, temveč število članov gospodinjstva.  

2. Zanima ga, kdaj se bo uredila oziroma zarisala cesta signalizacija v občini Medvode. Vreme je 
sedaj primerno in upa, da se bo zarisala vsaj do občinskega praznika. 

3. V zvezi z odgovorom Jake Grošlja glede prestavitve avtobusnega postajališča za eno dolžino je 
povedal, da odgovor sicer ima smisel, vendar pa Jaka Grošelj ne ve, da so se na terenu 
dogovorili, da naj ostane tako, kot je projekt pripravljen. Ker avtobusno postajališče ni 
izdelano, vendar je samo zarisano, se lahko preslika za eno dolžino naprej, tako da bi bil izstop 
pri stopnicah, ki vodijo h KS Medvode – Center in Centru za socialno delo. 

 
Ana Barle: 
Povedala je, da je Občina Medvode v sodelovanju z Javnim zavodom Sotočje oblikovala vprašalnik 
za mlade, s katerim želijo pridobiti čim več mnenj ter stališč mladih. Poziva mlade od 15 do 30 let, 
da izpolnijo vprašalnik, prav tako pa poziva vse prisotne, da apelirajo na mlade, da oddajo svoj 
glas oziroma mnenje, saj bodo njihovi odgovori podlaga za pripravo strategije. 
 



- 13 - 

 
 

Ladislav Vidmar: 
Povedal je, da uporabniki v Bonovcu že testirajo asfalt na kolesih, rolerjih, skirojih,… ter dodal, da 
ga veseli, da se je ta projekt realiziral v predvidenem roku. 
 
Ines Iskra: 
1. Podala je pobudo uporabnikov športnega parka na Svetju, da bi se na košarkarskem igrišču, 

postavil reflektor. 
2. Pohvalila je vse, ki so kot prostovoljci sodelovali pri izvedbi festivala Medvode v gibanju ter se 

hkrati tudi zahvalila vsem sponzorjem.     
  
Župan Nejc Smole je vse prisotne povabil na otvoritev športnega parka na Svetju, ki bo v 
ponedeljek, 24. 6. 2019 ob 10.30. 
 
Mirko Javeršek je vse povabil na osrednjo občinsko proslavo ob dnevu državnosti, ki bo petek, 21. 
6. 2019 ob 19.00 v Sori. 
 
Župan Nejc Smole je vse prisotne odločevalce in občane povabil na slavnostno sejo, ki bo 5. 7. 
2019 na večnamenski ploščadi na novi medvoški tržnici.   
       
 
Občinski svet je s sejo končal ob 17.30. 
 
 
Zapisala        Predsedujoči 
Katarina Snoj        župan Nejc Smole  
 


