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OBČINSKI SVET          PREDLOG 

 

Številka: 032-10/2020-2 

Datum: 26. 6. 2020 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

10. seje Občinskega sveta občine Medvode, ki je bila v sredo, 17. 6. 2020, ob 16.30 v sejni dvorani 
Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 
 
Prisotni člani sveta: Barle Ana, Djukić Dragan, Iskra Ines, Jamnik Marjeta, Javeršek Mirko, 
Kogovšek Rok, Kolarič Špela, Kuhar-Bizjak Mateja, Kuralt Tomaž, Marn Stanislav, Medar Uroš, 
Prešeren Nada, Rep Ivo, Špenko Ivan, Alojzij Teršan, Danica Tršan, Ulanec Stanislav, Verovšek 
Darinka, Verovšek Mirko, Vidmar Ladislav, Cvetka Židan Valjavec. 
 
Ostali prisotni: župan Nejc Smole, v. d. direktorice Anita Mežek, Sonja Rifel, Sanja Malej, Martina 
Kutnar, Mirjam Tolar, Matej Osolnik in Katarina Snoj iz občinske uprave, Feliks Strehar, komandir 
Policijske postaje Medvode, Mitja Starman, predsednik Nadzornega odbora, Matjaž Berčon, direktor 
podjetja Komunala Kranj, Aleš Kalan, direktor Javnega zavoda Sotočje Medvode, povabljeni 
novinarji.  
 
Opravičeno odsotna: Dominik Bradeško in Leon Merjasec. 
 
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 10. točko »Osnutek Odloka o zbiranju komunalnih 
odpadkov v Občini Medvode«. 
 
Predsedujoči je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju 
člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode. Točka se uvrsti na dnevni 
red kot 7. točka, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
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Dnevni red se razširi s točko »Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode.« 
 
Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 18 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je nadalje predlagal, da se dnevni red razširi s točko »Osnutek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13«. Točka se na dnevni red 
uvrsti kot 12. točka, ostale se ustrezno preštevilčijo. 
 
Predsedujoči je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: 
 
Dnevni red se razširi s točko »Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu za območje urejanja ŠS 10/13«. 
 
Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 18 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
   
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 9. občinskega sveta 
3. Poročilo o realizaciji sklepov 9. seje občinskega sveta 
4. Poročilo o delu Policijske postaje Medvode za leto 2019 
5. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Pirniče 
6. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Preska 
7. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Medvode 
8. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Medvode za leto 2019 
9. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode 
10. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - 

Vrtec Medvode 
11. Obravnava Elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter 

občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko 
12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja 

ŠS 10/13 Brezovec  
13. Predlog Sklepa o poimenovanju parka  
14. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta. 
ZA dnevni red je glasovalo 18 članov.  
Dnevni red je bil sprejet.  
 
 



- 3 - 

 
 

K 2. točki dnevnega reda 
POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
 
Razprave pri tej točki ni bilo.  
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP:   
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema zapisnik 9. seje občinskega sveta. 
 
Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 18 članov.  
Sklep je bil sprejet.  
      
 
K 3. točki dnevnega reda 
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 9. SEJE OBČINSKEGA SVETA  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov 9. seje občinskega 
sveta. 
 
Prisotnih je bilo 19 članov občinskega sveta 
ZA sklep je glasovalo 18 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE MEDVODE ZA LETO 2019 
 
Poročilo je predstavil Feliks Strehar, komandir Policijske postaje Medvode. Pred predstavitvijo 
poročila se je želel navezati na preteklo obdobje razglašene epidemije. Povedal je, da je ponosen, 
da je deloval v taki skupini, ki je delovala v Občini Medvode. Zahvalil se je vsem prostovoljcem, 
vsem, ki so sodelovali, vsem zaposlenim na občini ter članom Civilne zaščite za izredno dobro 
sodelovanje. V nadaljevanju je predstavil poročilo o delu Policijske postaje Medvode za preteklo leto. 
Policijska postaja Medvode, na kateri je 27 zaposlenih (24 pooblaščenih uradnih oseb in 3 strokovno-
tehnični uslužbenci), poleg občine Medvode pokriva še območje občine Vodice. Podrobneje je 
predstavil posamezna področja dela Policijske postaje ter statistiko po vrstah kaznivih dejanj ter 
najpogostejše kršitve oziroma kazniva dejanja, ki jih obravnavajo ter nekatere vzroke zanje (npr. 
neprilagojena hitrost in napačna stran vožnje kot vzroka prometnih nesreč).  
 
Ob 16.50 je prišel Alojzij Teršan.     
        
V razpravi so sodelovali Ivan Špenko, Uroš Medar in Stanislav Ulanec. 
 
Ivan Špenko je pohvalil komandirja za izčrpno predstavitev. V zvezi z zagotavljanjem varnosti 
cestnega prometa je povedal, da si je ogledal statistiko prekoračitev hitrosti in ugotovil, da je v 
Hrašah nekdo v dopoldanskem času (okrog 11. ure) vozil 121 km/h. Na tem mestu je 100 m stran 
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na obeh straneh ceste avtobusno postajališče in ni prehoda za pešce. Prav tako je nekdo na Senici 
vozil 98 km/h. K sreči ni bilo hujših posledic. Zanimalo ga je, kako bi lahko take kršitelje spametovali. 
 
Feliks Strehar je odgovoril, da so v Pirničah v preteklem mesecu kršitelju, ki je močno presegel 
dovoljeno hitrost, zasegli avtomobil ter podali predlog sodniku za prekrške. Dodal je, da so globe za 
take prekrške visoke ter da tam, kjer so prisotni policisti, tako hudih kršitev ni. Glede rešitev je 
povedal, da bi on sam takega kršitelja javno izpostavil, vendar pri nas to zaenkrat še ni mogoče. 
Dodal je, da so pri takih visokih hitrostih žrtve najšibkejši udeleženci v prometu – pešci in kolesarji. 
Trudili se bodo, da bodo čim bolj prisotni na teh dveh odsekih, pa tudi na drugih, na katerih so 
zaznane višje prekoračitve hitrosti. 
 
Ob 16.58 je prišel Ladislav Vidmar. 
 
Uroš Medar je pohvalil predstavljeno poročilo. Povedal je, da so na seji sveta KS Medvode – Center 
obravnavali podobno problematiko, kot jo je omenil že g. Špenko, in sicer na Cesti na Svetje pri 
Godbenem domu (Glasbeni šoli) starši, ki vozijo otroke v glasbeno šolo in tamkajšnji stanovalci 
opažajo prekoračitve hitrosti. Predlagajo, da bi se postavil stacionarni radar, da bi se večkrat izvajale 
meritve, da bi se tako preprečile najhujše možne posledice. Nadalje je opozoril na zmedo s prometno 
signalizacijo, in sicer je na Medvoški cesti in delu Donove ceste cona 30. Ko se pelje navzdol po 
Donovi proti Medvoški, je edini znak za cono 30 pri lekarni, konča pa se v dveh smereh – na koncu 
Medvoške pri avtobusni postaji in če bi zapeljal čez Donovo do glavne ceste. V kolikor se nekdo pelje 
v nasprotni smeri, morda sploh ne ve, da je cona 30. 
 
Župan Nejc Smole je odgovoril, da bomo to predali oddelku za gospodarske javne službe oziroma 
inšpektorju, da preveri. 
 
Feliks Strehar je odgovoril, da bodo tudi s strani policije preverili, kako je s postavitvijo znakov za 
cono 30. V zvezi s prekoračitvami hitrosti na Svetju pri glasbeni šoli je povedal, da bodo v mesecu 
juliju ponovno pričeli z merjenjem s stacionarnim radarjem, kar imenujejo skrite meritve. Dodal je, 
da bi sam želel, da ljudje vidijo, da merijo hitrost, saj potem posledično počasneje vozijo. Prav tako 
bodo preverjali tudi na Senici. Zahvalil se je za informacije ter pozval, da naj občani še naprej javljajo 
tovrstna opažanja. 
 
Stanislav Ulanec je pohvalil delo policistov. Povedal je, da se je ponovno povečal tovorni promet na 
Cesti na Senico ter predlagal, da bi policisti povečali nadzor in tako pomagali občinskemu inšpektorju. 
 
Feliks Strehar je odgovoril, da je bilo v času epidemije tovornega prometa manj. Dodal je, da 
navigacijske naprave šoferjem to kažejo kot najkrajšo pot ter da bodo povečali nadzor.                
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o delu Policijske postaje Medvode za leto 
2019. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov.  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET OSNOVNE ŠOLE PIRNIČE 
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Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Povedala je, da je Osnovna šola Pirniče ustanoviteljico dne 28. 5. 2020 
obvestila, da bo Svetu Osnovne šole Pirniče 29. 9. 2020 potekel mandat. Na podlagi določil 46. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 8. in 9. člena Odloka o ustanovitvi 
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pirniče Občina Medvode kot ustanoviteljica 
v svet imenuje tri predstavnike ustanovitelja. Člane sveta, ki so predstavniki ustanovitelja imenuje 
občinski svet. Za člana sveta – predstavnika ustanovitelja je lahko imenovana le oseba, ki ima v času 
imenovanja stalno bivališče v šolskem okolišu.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 1. 6. 2020 pozvala zainteresirano 
javnost ter vodje svetniških skupin in člane občinskega sveta, da do roka 12. 6. 2020 podajo predloge 
za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v Svet Osnovne šole Pirniče. Do roka je prispelo pet 
predlogov, ki jih je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, obravnavala na svoji 9. 
seji, dne 16. 6. 2020.  
 
Komisija je opravila razpravo in glasovanje o predlaganih kandidatih ter na podlagi izida glasovanja 
sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga, da se za predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne 
šole Pirniče imenujejo Marjan Merjasec, Nada Prešeren in Marjan Brezarič. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednje SKLEPE: 
 
1) Za predstavnika ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Pirniče se imenuje Marjan Merjasec, stanujoč 

Zgornje Pirniče 101 E, 1215 Medvode. 
 

Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
2) Za predstavnico ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Pirniče se imenuje Nada Prešeren, stanujoča 

Spodnje Pirniče 36 B, 1215 Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet.  

 

3) Za predstavnika ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Pirniče se imenuje Marjan Brezarič, stanujoč 
Zgornje Pirniče 10 M, 1215 Medvode. 

 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET OSNOVNE ŠOLE PRESKA  
 
Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Povedala je, da je Osnovna šola Preska ustanoviteljico obvestila, da bo Svetu 
Osnovne šole Preska dne 13. 11. 2020 potekel mandat. Na podlagi določil 46. člena Zakona o 
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organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 9. in 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preska Občina Medvode kot ustanoviteljica v svet 
imenuje tri predstavnike ustanovitelja. Člane sveta, ki so predstavniki ustanovitelja imenuje občinski 
svet. Za člana sveta – predstavnika ustanovitelja je lahko imenovana le oseba, ki ima v času 
imenovanja stalno bivališče v šolskem okolišu.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 1. 6. 2020 pozvala zainteresirano 
javnost ter vodje svetniških skupin in člane občinskega sveta, da do roka 12. 6. 2020 podajo predloge 
za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v Svet Osnovne šole Preska. Do roka je prispelo šest 
predlogov, ki jih je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, obravnavala na svoji 9. 
seji, dne 16. 6. 2020.  
 
Komisija je opravila razpravo in glasovanje o predlaganih kandidatih ter na podlagi izida glasovanja 
sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga, da se za predstavnike ustanovitelja v Svet Osnovne 
šole Preska imenujejo Mojca Murnik, Mojca Novinec Babič in Stanislav Marn. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednje  
SKLEPE:  
 
1) Za predstavnico ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Preska se imenuje Mojca Murnik, stanujoča 

Trnovec 27, 1215 Medvode. 
 

Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 

 
2) Za predstavnico ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Preska se imenuje Mojca Novinec Babič, 

stanujoča Trilerjeva 1, 1215 Medvode. 
 
Stanislav Ulanec je podal obrazložitev glasu. Povedal je, da bo glasoval proti, saj je že na sami seji 
KMVI glasoval proti in sicer zato, ker sta na glasovanje prišla dva predloga z Liste Nejca Smoleta in 
so se odločili, da enega ne podprejo.   
         
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 18 članov, PROTI je glasoval 1 član. 
Sklep je bil sprejet. 
 
3) Za predstavnika ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Preska se imenuje Stanislav Marn, stanujoč 

Bogatajeva 17, 1215 Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA SVETA ZA PREVENTIVO IN 
VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE MEDVODE 
 



- 7 - 

 
 

Uvodno obrazložitev je podala Darinka Verovšek, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Povedala je, da je v skladu z Odlokom o ustanovitvi Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode en član sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
tudi predstavnik policije. Jernej Mustar je zamenjal delovno mesto in ne službuje več na Policijski 
postaji Medvode, zato v skladu z 2. členom Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu ne izpolnjuje pogojev za članstvo v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Medvode (v nadaljevanju Svet za PVCP). Glede na navedeno je bil  s strani Policijske 
postaje Medvode podan predlog, da se navedeni član razreši, ter namesto njega imenuje Vanja 
Škofic. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednja  
SKLEPA: 
 
1) Razreši še član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode Jernej Mustar, 

stanujoč Žiganja vas 79, 4290 Tržič. 
 

Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 19 članov. 
Sklep je bil sprejet.   

 
 

2) Za članico Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode se imenuje Vanja 
Škofic, Dobeno 16 A, 1234 Mengeš. 

  
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 18 članov. 
Sklep je bil sprejet.   
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE MEDVODE ZA LETO 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal Mitja Starman, predsednik Nadzornega odbora Občine Medvode.  
 
Pred prestavitvijo poročila je Darinka Verovšek povedala, da sta na spletni strani objavljeni dve 
končni poročili ter plan dela za l. 2019. Zanimalo jo je, ali bodo obravnavali poročilo za l. 2019 ali 
končni poročili obeh opravljenih nadzorov.  
 
Župan Nejc Smole je pojasnil, da bodo obravnavali poročilo o delu nadzornega odbora za l. 2019. 
 
Mitja Starman je uvodoma pojasnil, da se je nadzorni odbor dobro konstituiral šele v mesecu aprilu 
2019 ter da v letu 2019 niso sprejeli nobenega končnega poročila, zato je v poročilo zajeto še prvo 
četrtletje l. 2020. V poročilu so povzeli priporočila iz opravljenih nadzorov. V zvezi z opravljenim 
nadzorom Organiziranosti in izvajanja notranjega revidiranja v občini Medvode nadzorni odbor 
podaja priporočilo, da naj se dejavnost revidiranja razširi tudi na revidiranje samih postopkov, saj bi 
izboljšanje postopkov pri izvajanju posameznih procesov odpravilo marsikatero težavo, s katero se 
srečuje občina oziroma javni zavodi. Nadalje je povedal, da ko je nadzorni odbor pregledoval 
določene postopke izbora, je naletel na težavo, in sicer, kako so dokumentirani postopki izbora, saj 
so dokumentirani samo telefonski razgovori. Predlagajo, da se tudi pri naročilih majhne vrednosti 
evidentira, kdo so bili ponudniki. V zvezi z izvajanjem nadzora Poslovanja Javnega zavoda Sotočje 
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so člani nadzornega odbora dobili občutek, da zavod ni usposobljen za izvajanje investicij, zato so 
podali priporočilo, da se vsaka investicija lahko začne, ko vemo, kaj želimo izvesti (pripraviti popis 
del, popis materialov); isto pa velja tudi za samo izvedbo investicije – nadzor (ker javni zavod ne 
razpolaga s takimi kadri, naj se to uredi). Nadalje je nadzorni odbor sprejel priporočilo glede 
urejenosti poslovanja zavoda, in sicer so imeli kar nekaj težav pri pridobivanju dokumentacije, ki se 
je res da nanašala na poslovanje v letih 2017 in 2018, ko je imel zavod težave z vodstvom, pa vendar 
bi bila dokumentacija lahko bolje urejena. Glede določanja cen storitev in popustov zavod ni znal 
pojasniti, na podlagi kakšnih kriterijev je prišlo do odobritev, zato nadzorni odbor priporoča, da naj 
svet zavoda sprejme akt, v katerem bo opredelil cene in tudi na kakšen način in v kakšnih primerih 
se lahko odobravajo popusti. Glede nekaterih izrazito komercialnih prireditev, nadzorni odbor 
ugotavlja, da je bilo celotno breme kritja eventualne izgube prevaljeno na sam zavod in je bil tako 
organizator oziroma prireditelj v izrazito privilegiranem položaju. Glede na odziv zavoda je bilo 
razumeti, da je bil denar občanov dobro porabljen in da je javni interes, da imamo polno dvorano, 
vendar pa je javni interes tudi, da je treba javni denar racionalno porabiti. 
 
V razpravi so sodelovali Uroš Medar, Ines Iskra, Darinka Verovšek, Cvetka Židan Valjavec in Mirko 
Javeršek. 
 
Uroš Medar je kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti in kot predstavnik ustanovitelja v svetu 
JZ Sotočje povedal, da je sedaj govora o stvareh, ki so se dogajale vsaj tri leta nazaj. Cenik je bil 
pripravljen 6. 11. 2018 in je bil sprejet. Glede cene najema je pojasnil, da če je določena cena za 
najem 1/3 dvorane, je cena za najem 2/3 dvorane dvakrat tolikšna. Strinjal se je, da naj se uredi, 
kar še ni urejeno.  
 
Mitja Starman je pojasnil, da je narava dela nadzornega odbora takšna, da gledajo dogodke za nazaj 
in so omejeni na določeno časovno obdobje. Glede tega, ali so popusti določeni v ceniku je povedal, 
da so člani nadzornega odbora dobili občutek, da je bilo določanje popustov presoja vodstva javnega 
zavoda, kar je v zasebnem sektorju običajno, vendar pa imamo tukaj opravka z javnim denarjem. S 
pojasnili, ki so jih prejeli od zavoda, niso bili povsem zadovoljni in tudi politika popustov se jim ne 
zdi dobro urejena. 
 
Ines Iskra je povedala, da imajo sprejet cenik, v katerem so splošni pogoji in tudi popusti natančno 
opredeljeni. V zvezi s 5. priporočilom, ki pravi, da naj JZ Sotočje omogoči uporabo fitnesa čim 
večjemu številu uporabnikov, saj gre za edini fitnes v Občini Medvode in občani nimajo druge izbire, 
je pojasnila, da to ne drži, saj je v občini več fitnesov (npr. v Partizanu v Medvodah ter v Pirničah). 
Nadalje je povedala, da jo zelo moti četrta navedba, ki pravi, da naj javni zavod odpravi razlike med 
cenami najemov prostora za športna in ostala društva. Pojasnila je, da npr. Godba Medvode za 
organizacijo novoletnega koncerta plača polovico zneska, ki ga plača Badminton klub Medvode za 
organizacijo državnega prvenstva. Glede očitka o dvoumnosti pogodb je povedala, da če ima zavod 
toliko najemnikov, ki redno plačujejo najemnine, potem pogodbe niso dvoumne. 
 
Mitja Starman je povedal, da izvajanja ge. Iskra ne bo komentiral, saj je ga. Iskra v tem primeru 
udeležena, da ima dvojno vlogo in to ni čisto v redu. Dodal je še, da je nadzorni odbor takšen, 
kakršen je, da so si takšnega izbrali in da se morajo nekako pogovoriti in razumeti, da pa imajo lahko 
različne interpretacije. 
 
Darinka Verovšek je povedala, da je nadzorni odbor v zvezi z opravljenimi nadzori podal priporočila. 
Če je javni zavod to razumel kot očitke, bo direktor javnega zavoda, če bo dobil besedo, to lahko 
pojasnil. Nadalje je povedala, da je v poročilu navedeno, da je nadzorni odbor sprejel nov poslovnik. 
Zanimalo jo je, ali je poslovnik dostopen (Poslovnik Nadzornega odbora Občine Medvode je objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 59/19, op. p.). V zvezi s priporočilom na strani 36 poročila je povedala, da,  
ko so Športno dvorano načrtovali in gradili, je bila dvorana zgrajena z namenom, da se bo v njej 
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izvajal šport in se tudi imenuje Športna dvorana. Meni, da je prav, da javni zavod sledi tej zavezi 
športnih društev. Javni interes je, da imajo športna društva dvorano, v kateri lahko izvajajo trenažni 
proces, če želimo imeti rezultate in množičnost. Strinjala se je, da kulturna društva potrebujejo 
kulturno dvorano in s tem v zvezi apelirala na Občinsko kulturno zvezo, da se angažira. Dodala je, 
da je proti temu, da se Športna dvorana namenja za vse ostale stvari, ne pa za šport. 
 
Mitja Starman je povedal, da je bil Poslovnik nadzornega odbora objavljen v Uradnem listu. Nadalje 
je povedal, da javni zavod ni samo zavod za šport, temveč tudi za kulturo, turizem in mladino in iz 
tega stališča je nadzorni odbor izhajal pri pripravi poročila. 
 
Cvetko Židan Valjavec je zanimalo, ali je nadzorni odbor v skladu s Statutom poslal osnutek poročila 
nadzorovani osebi, da se je lahko odzvala. Nadalje jo je zanimalo, kaj je mišljeno z zadnjo alinejo v 
poročilu, ki govori o prefinanciranju. 
 
Mitja Starman je odgovoril, da je postopek potekal v skladu s Statutom in je bil osnutek poročila 
poslan nadzorovani osebi, ki je podala odzivno poročilo. V zvezi z zadnjo alinejo je odgovoril, da je 
bilo tudi v drugih revizijah ugotovljeno, da je bil javni zavod prefinanciran.   
 
Mirko Javeršek je povedal, da so slišali poročilo in na to poročilo se bodo lahko odzvali z odzivnim 
poročilom. Dodal je, da ima nadzorni odbor ingerenco, da nas opomni oziroma opozori. 
 
Darinka Verovšek je podala repliko. Predsednik nadzornega odbora je omenil prefinanciranje, da ima 
javni zavod preveč sredstev na računu. Zanimalo jo je, ali to pomeni, da naj direktorji zapravljajo 
sredstva, ki jih imajo na računu ter ali jih ne bi morda pohvalili, ker so z manj sredstvi naredili veliko 
in so jim zato ostala sredstva. 
 
Mitja Starman je odgovoril, da je to stvar interpretacije ter dodal, da naj bodo javna sredstva tam, 
kjer se potrebujejo. 
 
Predsedujoči je povedal, da se glede na to, da je prisoten direktor Javnega zavoda Sotočje Aleš 
Kalan, lahko v skladu s 33. členom Poslovnika vključi v razpravo, v kolikor mu to dovoli občinski svet.  
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
V razpravo se vključi direktor Javnega zavoda Sotočje Medvode Aleš Kalan.         
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
           
Aleš Kalan je povedal, da Zakon o lokalni samoupravi v 32. členu določa pristojnosti nadzornega 
odbora, in sicer nadzorni odbor opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine, nadzoruje 
namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev. Dejstvo je, da nadzorni odbor ni ugotovil nobenih kršitev 
predpisov, sicer bi podal prijavo pristojnemu ministrstvu in Računskemu sodišču v nadaljnjo 
obravnavo. Nadalje je povedal, da je javni zavod nepravilnosti odpravil že v letu 2018 oziroma 2019, 
še preden so prejeli osnutek poročila nadzornega odbora. V zvezi s popusti je povedal, da je svet 
zavoda sprejel sklep (sklep št. 119/18), na podlagi katerega direktor samostojno odloča o popustih. 
Ker je to precej subjektivno, so novembra 2018 sprejeli splošne pogoje cenika, ki so objavljeni in v 
katerih je določeno, katero društvo lahko dobi kakšen popust; vsakokrat pa direktor sprejeme sklep 
o popustu. Dodal je, da se nadzor sicer nanaša na leto 2017, vendar pa bi pričakoval, da ne vsebuje 
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priporočil za nepravilnosti, ki so bile že odpravljene. Nadalje je povedal, da se veliko priporočil veže 
na natančnost in nedvoumnost dikcije v pogodbah, kar bodo upoštevali in odpravljali. Pričakovalo se 
je, da se bo bolj obravnavalo zakonitost poslovanja. Kar se tiče porabe javnih financ, so za to tudi 
strokovni sveti in ustanoviteljica, da se odloči, kakšen bo delež sofinanciranja pri določenih 
dejavnostih (npr. počitniško varstvo, pustovanje,…). Menil je, da to ni delo nadzornega odbora, 
temveč strokovnih svetov. Glede izvajanja investicij oziroma javnih naročil je pojasnil, da javni zavod 
investicij ne izvaja, izvaja jih Občina Medvode, javni zavod izvaja zgolj investicijsko vzdrževanje. 
Dodal je, da ga moti, da se v poročilu govori o zadevah, ki niso bile v redu v letu 2017, so pa sedaj 
urejene. 
 
Uroš Medar je povedal, da so s strani članov občinskega sveta slišali, da niso bili seznanjeni z 
odzivnim poročilom, ki pa je vkomponirano v končno poročilo nadzornega odbora. Smiselno bi bilo, 
če se to sme, da bi javni zavod članom občinskega sveta poslal odzivno poročilo, da si ga preberejo. 
 
Župan Nejc Smole je pojasnil, da kdor je prebral celotno poročilo nadzornega odbora o opravljenem 
nadzoru Poslovanja Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode v letu 2017 in 2018, je v 
njem našel osnutek poročila, odzivno poročilo ter končno poročilo oziroma priporočila.   
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Medvode 
v letu 2019 in prvem četrtletju 2020. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE MEDVODE  
 
Uvodno obrazložitev je podala Katarina Snoj. Povedala je, da je občinski svet na svoji 9. seji dne 20. 
maja 2020 obravnaval in sprejel osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode. Osnutek 
Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija na 
7. seji dne 18. maja 2020. Na osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode pripombe 
niso bile podane, zato je besedilo predloga sprememb in dopolnitev enako besedilu osnutka.  
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Sprememb in dopolnitve Statuta Občine 
Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme.  
 
Stanislav Ulanec je pohvalil dejstvo, da se bodo sprejele te spremembe, saj bomo s tem pridobili, da 
bomo v Jeprški jami lahko sami izvajali določene dejavnosti. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA – VRTEC MEDVODE 
 
Uvodno obrazložitev je podala Martina Kutnar. Povedala je, da je Občinski svet Občine Medvode na 
svoji 9. seji 20. 5. 2020 sprejel osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode. Na osnutek odloka ni bilo pripomb, zato smo predlog 
pripravili v enakem besedilu kot osnutek. Občinskemu svetu predlagamo, da ga obravnava in 
sprejme. 
 
To točko je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti. Predsednik odbora Uroš Medar je povedal, 
da je odbor obravnaval in sprejel predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode ter predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava 
in sprejme. 
 
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Medvode. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta. 
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki dnevnega reda         
OBRAVNAVA ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO V 
MESTNI OBČINI KRANJ TER OBČINAH MEDVODE, CERKLJE NA GORENJSKEM, ŠENČUR, 
NAKLO, PREDDVOR IN JEZERSKO 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor podjetja Komunala Kranj. Uvodoma je na 
kratko predstavil podjetje Komunala Kranj, v katerem je sedem občin ustanoviteljic, Občina Medvode 
pa ima 7 % lastniški delež. Podjetje v občini Medvode izvaja samo storitev oskrbe s pitno vodo. 
Povedal je, da je prišel zaradi predloga dviga cene oskrbe s pitno vodo. Cena je sestavljena iz 
vodarine in omrežnine. Predstavil je strukturo cene vodarine, ki je t.i. storitev, ki jo opravljajo. V 
strukturi cene 22 % predstavljajo vodna povračila, ki jih plačajo državi. Storitve predstavljajo 
pogodbo z družbo Petrol, ki je že pred 8 leti vzpostavila sistem telemetrije – merilne naprave na 
črpališčih in na števcih. S tem sistemom lahko ugotavljajo, kje prihaja do vodnih izgub. Predlagano 
je 4,6 % povečanje cene. Nadalje je povedal, da je omrežnina fiksen strošek, ki je zaračunan na 
položnici in je sestavljen iz naslednjih komponent: amortizacija, menjave vodomerov in obnove 
hišnih priključkov. Dodal je, da so enotne cene na področju oskrbe s pitno vodo stvar sporazuma 
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oziroma neke vrste solidarnosti. Predstavil je rast cen oskrbe s pitno vodo, primerjavo cen s 
primerljivimi vodovodnimi sistemi, dinamiko investicij in obnov, dotrajanost omrežja, investicijske in 
razvojne namere, katerih glavni generator so občine, nekaj pa skuša prispevati tudi podjetje. Za 
zaključek je dodal, da stane 1 liter vode iz pipe 0,14 centa/l. 
 
O tej točki je razpravljal tudi Odbor za komunalne dejavnosti. Predsednik odbora Stanislav Ulanec je 
povedal, da je odbor obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno vodo 
v Mestni občini Kranj ter občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko in predlaga 
občinskemu svetu, da ga obravnava in potrdi. Potrdijo se predlagane cene storitve oskrbe s pitno 
vodo. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela Elaborat o oblikovanju cene storitve oskrba s pitno 
vodo v Mestni občini Kranj ter občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko in 
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in potrdi.  
 
V razpravi so sodelovali Ladislav Vidmar, Mirko Javeršek, Stanislav Ulanec, Darinka Verovšek in 
Dragan Djukić. 
 
Ladislav Vidmar je povedal, da tako bogastvo, kot ga imamo v Sloveniji, je dano malokateri deželi. 
Razume, da je podražitev vode vsakemu, ki jo mora plačati, breme, vendar pa mora biti vsakemu 
jasno, da ta podražitev mora biti. Cena 0,14 centa/l je nizka, če primerjamo, koliko stane en liter 
vode v trgovini in koliko ljudi mora vodo kupovati. Povedal je, da je bila predstavitev ustrezna. Glede 
na vse investicije, ki so že bile izvedene ter tiste, ki jih bo še treba izvesti in glede na to, da bo treba 
izvesti še prevzem vaških vodovodov, bo to verjetno spet predstavljajo obremenitev cene. Nadalje 
je povedal, da bo predlagano ceno podprl ter da upa, da bo tudi občina imela denar, da bo te vode 
(cevi) lahko obnovila. 
 
Mirko Javeršek se je direktorju Berčonu zahvalil za temeljito razlago. Povedal je, da je v strukturi 
vseh stroškov največji strošek dela (1.510.000 EUR), to so plače. Glede na to bi bilo verjetno treba 
v podjetju izpeljati neko sistemsko racionalizacijo. Dodal je, da bi razumeli, če bi bili večji materialni 
stroški ali morda koncesnina ter da bo občina svoj del plačala, vendar pa tako visok strošek dela 
pomeni, da je v družbi morda zaposlenih preveč. 
 
Stanislav Ulanec je povedal, da je bila obrazložitev dobra. Na seji Odbora za komunalne dejavnosti 
direktor ni znal obrazložiti, katere druge storitve in stroški so zajeti v prvem grafu in predstavljajo 
22 %. Zanimalo ga je, če bi to lahko pojasnil danes. Nadalje je povedal, da bi bili v Nestrankarski 
listi Sotočje bolj veseli, če bi podali predlog za znižanje cene, prav tako pa bi bili tudi krajani bolj 
veseli, če ne bi podpirali dviga cene. 
 
Matjaž Berčon je odgovoril, da bo bolj natančno pojasnil, kaj so drugi stroški, in sicer 550.000 EUR 
znašajo vodna povračila, kar predstavlja cca. 20 %, glavnino ostalih stroškov predstavlja pogodba s 
Petrolom iz l. 2012 (skoraj 300.000 EUR), druge stroške predstavljajo analize vode. Dodal je, da 
stroški dela precej bodejo v oči v strukturi stroškov. So storitveno podjetje in strošek dela predstavlja 
cca. 30 %. Meni, da strošek ni tako velik. Dodal je, da so bile plače do nedavnega mizerne, dve leti 
se niso usklajevale s kolektivno pogodbo ter da visokih plač v njihovem podjetju ni. Pripomnil je, da 
je zanimivo, da nikogar ni zmotila statistika zaposlenih ter da v tem času izvajajo podvojeno delo. 
Zaradi velikega obsega dela objavljajo razpise za nove zaposlitev (npr. komunalni delavec, monter), 
vendar ne dobijo kadra. 
 
Darinka Verovšek je pohvalila dejstvo, da je na seji prisoten direktor in naj tudi v bodoče nadaljuje 
s tako prakso. Povedala je, da je morda pred njimi dilema, ali bodo povišali ceno vode in jo obesili 
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na pleča občanov ali pa bodo subvencionirali ceno iz proračuna in bi tako na ta način zaustavili 
kakšno investicijo, ki je potrebna. S kohezijo smo, kot bi rekli na Odboru za komunalne dejavnosti, 
obnovili skoraj celo prvo volilno enoto, kar je velik zalogaj in sedaj prihaja poračun, kar razume. 
Povedala je, da glede na to, da bodo sedaj  manjše vodne izgube, upa, da bodo prihodnje leto prišli 
s predlogom, da se cena vode zniža. Dodala je, da v Medvodah pijemo dobro vodo. Prihaja iz 
Polhograjcev, kjer imajo zadnja leta vodo iz sistema, ki ga oskrbuje Komunala Kranj. Na seji Odbora 
za komunalne dejavnosti je podala vprašanja, na katere od Komunale Kranj pričakuje pisne 
odgovore. Kajti, če želimo v oskrbo Komunali Kranj predati še preostale vaške vodovode, mora biti 
oskrba s pitno vodo dobra in kvalitetna. Predlog bo podprla.  
 
Dragan Djukić je povedal, da kadarkoli so sprejemali kakšen tovrsten dokument, je potem sledila 
podražitev tudi brez njihovega vpliva. Glasoval bo proti. Mirko Javeršek je omenil, da je preveč 
zaposlenih. Morda je to res, ni pa nujno. Direktor pa je omenil, da ne morejo dobiti tehničnega 
kadra. Pripomnil je, da zna biti precej plač, ki poberejo tista sredstva, ki bi lahko šla za zamenjavo 
cementno azbestnih cevi. Takih cevi je še veliko. Azbest je rakotvoren in škodljiv in kot takšen tudi 
velik povzročitelj izgub, saj je lomljiv. Nadalje je povedal, da so včasih prejeli samo položnico 
Komunale Kranj in so podjetja to med seboj poračunala, sedaj pa občan dobi tudi položnico podjetja 
VOKASNAGA in je tako dvakrat »udarjen« zaradi vode. Glede na točko, ki je bila danes umaknjena 
z dnevnega reda, pričakuje, da bo kmalu podoben predlog za podražitev prišel tudi s strani podjetja 
VOKASNAGA. Bo proti predlagani podražitvi. 
 
Župan Nejc Smole je pojasnil, da osnutek odloka o zbiranju komunalnih odpadkov, ki je bil danes 
sicer umaknjen z dnevnega reda, ni podlaga za podražitev. 
 
Matjaž Berčon se je zahvalil za podana mnenja ter dodal, da v podanih predlogih ni skritih podražitev. 
Nadalje je povedal, da si ne želi več priti pred občinski svet s takim predlogom. Pojasnil je še, da je 
bil v zvezi z Žlebami pripravljen pisni odgovor (problem je v vodohranu). 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da Občina Medvode izvaja projekt kohezije, v okviru katerega je bilo 
obnovljenih tudi veliko vodovodov (ne samo v prvi volilni enoti). Hkrati z urejanjem kanalizacije se 
urejajo tudi vodovodi, kar nas je drago stalo. Ogromen delež investicij je bil izveden v občini 
Medvode. Dodal je, da ni navdušen nad tem, da se omrežnina dviguje, vendar pa je to posledica 
investicij in v tem delu se strinja z direktorjem, da imamo srečo, da so v tem večjem sistemu. Večji 
sistem je ugoden za manjše občine.                                  
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednje  
SKLEPE: 
 
1) Potrdi se elaborat o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter 

občinah Medvode, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 14 članov, PROTI  so glasovali 4 člani. 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

2) Potrdijo se naslednje cene storitve oskrbe s pitno vodo: 

 EM CENA v EUR brez DDV 
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omrežnina  mesec (DN ≤ 20) 
mesec (20 < DN < 40) 
mesec (40 ≤ DN < 50) 
mesec (50 ≤ DN < 65) 
mesec (65 ≤ DN < 80) 
mesec (80 ≤ DN < 
100) 
mesec (100 ≤ DN < 
150) 
mesec (150 ≤ DN) 

7,08 
21,23 
70,77 

106,15 
212,31 
353,85 
707,69 

1.415,38 

vodarina m3 0,4616 

 
Cene storitve začnejo veljati po preteku veljavnosti cen s poračunom. 

Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 14 članov, PROTI  so glasovali 4 člani. 
Sklep je bil sprejet. 

 

3) Za obdobje enega leta se uporabljajo cene oskrbe s pitno vodo s poračunom: 

s poračunom EM CENA v EUR brez DDV 

omrežnina mesec (DN ≤ 20) 
mesec (20 < DN < 40) 
mesec (40 ≤ DN < 50) 
mesec (50 ≤ DN < 65) 
mesec (65 ≤ DN < 80) 
mesec (80 ≤ DN < 
100) 
mesec (100 ≤ DN < 
150) 
mesec (150 ≤ DN) 

8,36 
25,07 
83,55 

125,33 
250,65 
417,75 
835,50 

1.671,00 

vodarina m3 0,4737 

 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 14 članov, PROTI  so glasovali 4 člani. 
Sklep je bil sprejet. 

 
4) Cene oskrbe s pitno vodo s poračunom se začnejo uporabljati naslednji mesec po sprejemu na 

seji tistega občinskega sveta, ki je o cenah odločal zadnji. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 14 članov, PROTI  so glasovali 4 člani. 
Sklep je bil sprejet. 
 
                   
Ob 18.55 je predsedujoči odredil 20 minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.15. 
 
 
K 12. točki dnevnega reda 
OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE UREJANJA ŠS 10/13 BREZOVEC 
 



- 15 - 

 
 

Uvodno obrazložitev je podala Nataša Špilak. Povedala je, da se sprememba odloka nanaša na 

zemljišči parc. št. 1023/164 in 1023/179, k.o. Smlednik. Investitorja želita na zemljiščih zgraditi 

enostanovanjski objekt, vendar sta pri samem načrtovanju objekta naletela na neugodne pogoje 

veljavnega prostorskega akta glede na lego, velikost in obliko gradbene parcele. Na Občino Medvode 

sta tako v letu 2018 podala pobudo za spremembo in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za 

območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec, ki se je nanašala na skupna merila in pogoje za urejanje in 

oblikovanje stanovanjskih objektov. Spremembe in dopolnitve Odloka so se nanašale na lego, obliko 

in orientacijo enostanovanjskega objekta ter lego dostopa in uvoza na gradbeno parcelo. Investitorja 

sta predlagala, da se omogoči ureditev dovoza in dostopa na gradbeno parcelo severozahodno od 

predvidenega objekta ter gradnjo objekta v obliki križa, kar veljavni Odlok ni omogočal. Občinski 

svet Občine Medvode je spremembe in dopolnitve Odloka sprejel na svoji 27. seji dne 18.4.2018. 

Občina Medvode je v maju 2020 prejela novo pobudo investitorjev glede spremembe in dopolnitve 

Odloka, ki se nanaša na spremembo lokacije dostopa in uvoza na gradbeno parcelo, velikost 

gradbene parcele ter lego in obliko enostanovanjskega objekta. Investitor v pobudi navaja, da ne 

more pridobiti potrebnega soglasja lastnikov zemljišča parc. št. 1023/178, k.o. Smlednik za ureditev 

dostopa do objekta, zato predlaga možnost ureditve dostopa na gradbeno parcelo iz vzhodne strani 

preko zemljišča parc. št. 1023/167, k.o. Smlednik. Zaradi višinske razlike bi bila ob dovozu do objekta 

dovoljena postavitev opornega zidu do višine največ 3,00m, kar je razvidno iz tekstualnega in 

grafičnega dela osnutka Odloka. V izogib zapletom pri pridobivanju soglasij glede dostopa na 

gradbeno parcelo bi s spremembo in dopolnitvijo Odloka dopustili možnost širitve interne ceste, ki 

poteka po zemljiščih parc. št. 1023/167 in 1023/146, k.o. Smlednik, na zemljišče parc. št. 1023/164, 

ki je v lasti investitorjev. Investitor v pobudi predlaga tudi spremembo oblike (strehe) objekta iz 

oblike križa, v obliko črke L oziroma T kot je to določeno tudi za preostale objekte v območju. Dostop 

in uvoz na gradbeno parcelo, lega objekta, oblika objekta, velikost in oblika gradbene parcele, ki 

vključuje zemljišči parc. št. 1023/164 in 1023/179, k.o. Smlednik so del grafičnega dela sprememb 

in dopolnitev Odloka, risbe Ureditvena situacija. Za predlagano spremembo Odloka bodo pridobljena 

mnenja nosilcev urejanja prostora, nato pa bo izvedena tudi javna razgrnitev v prostorih Občine 

Medvode in na sedežu KS Smlednik. V času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, bo organizirana 

tudi javna razprava. 

To točko je obravnaval tudi Odbor za urejanje prostora in ekologijo. Predsednik odbora Mirko 
Javeršek je povedal, da se je seznanil z osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec in predlaga občinskemu svetu, da ga 
obravnava in sprejme.  
 
O tej točki je razpravljala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec in predlaga občinskemu svetu, 
da ga obravnava in sprejme.   
  
V razpravi sta sodelovala Stanislav Ulanec in Darinka Verovšek. 
 
Stanislava Ulanca je v zvezi s 3. členom odloka, ki določa višino opornega zidu (3 m) zanimalo, 
kolikšen je predviden odmik od ceste (z vidika komunalnega urejanja – npr. pluženje). Zanimalo ga 
je tudi, ali ne bo problemov, če potrdijo določbo v zvezi z interno cesto.  
 
Župan Nejc Smole je pojasnil, da je interna cesta tudi v interesu občine, saj predstavlja dostop do 
čistilne naprave. Predstavil je tudi situacijo glede čistilne naprave ter podal informacije v zvezi s 
stanjem komunalne infrastrukture v naselju Brezovec. 
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Nataša Špilak je odgovorila, da se ji zdi pripomba glede odmika smiselna in jo bomo preučili do 
predloga odloka.   
 
Darinka Verovšek je povedala, da investitor verjetno ni kriv, da je tam tako slabo stanje komunalne 
infrastrukture. Predlagala je, da naj občinska uprava preuči, ali je možno, da se ne izdajo gradbena 
dovoljenja na območjih, kjer ni zgrajena komunala infrastruktura. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da je v naselju Brezovec vsa komunalna infrastruktura v lasti Občine 
Medvode. Občina je vso komunalno infrastrukturo prevzela, potem pa je šlo podjetje, ki jo je gradilo, 
v likvidacijo. 
  
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec s podano pripombo. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo 20 članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 13. točki dnevnega reda             
PREDLOG SKLEPA O POIMENOVANJU PARKA 
 
Uvodno obrazložitev je podala Sonja Rifel. Povedala je, da letos mineva 100 let od rojstva dr. 
Branislave Sušnik, znanstvenice, ki je bila doslej v svojem domačem kraju in domovini prezrta, a si 
zasluži, da se spominjamo njenega življenja in pomembnega znanstvenega prispevka. Častno 
pokroviteljstvo vseh dogodkov v njen spomin je v letošnjem letu prevzel predsednik republike Borut 
Pahor. Na 100. rojstni dan dr. Branislave Sušnik, 28. marca 2020, smo v Medvodah pripravljali 
slovesnost z odkritjem spominske plošče na sotočju Sore in Save. Zaradi razglašenih izrednih razmer 
slovesne prireditve ni bilo; odkritje spominske plošče je predvideno v sklopu praznovanj ob 
občinskem prazniku, predvidoma 3. julija 2020. Z dokončanjem projekta ureditve mestnega jedra, 
večnamenske ploščadi z amfiteatrom in parkovnimi površinami z igrali, je center Medvod dobil 
povsem novo podobo; območje je postalo prijeten prostor za druženje tako mladih kot tudi starejših 
občanov. Zdi se kot naročeno, da se prostor, ki predstavlja medgeneracijsko središče druženja, 
poimenuje po osebi, ki je poleg tega, da je bila rojena v neposredni bližini, vse svoje življenje 
posvetila proučevanju človeka kot dela narave in človeka kot družbenega bitja. 
 
To točko je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Predsednica komisije Špela Kolarič je 
povedala, da je komisija obravnavala in sprejela predlog Sklepa o poimenovanju parka in predlaga 
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 
 
V razpravi sta sodelovala Ladislav Vidmar in Dragan Djukić. 
 
Ladislav Vidmar je povedal, da ga veseli, da v Medvodah tudi ljudi, ki jih do sedaj niso poznali, 
postavljajo na zemljevid Medvod, s tem pa se tudi krepi lokalna samozavest. Poleg Aljaža, Otona 
Župančiča, Finžgarja sedaj tudi Branislava Sušnik. Za občinsko stavbo je urejen prostor, kjer bodo 
predstavljeni ti znani ljudje. 
 
Župan Nejc Smole je povedal, da bo na delu, kjer se tržnica spusti po stopnicah v park, postavljeno 
obeležje. Na slavnostni seji, ki bo 3. 7. 2020 ob 20.00 bo skozi celotno dogajanje nit Branislava 
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Sušnik. Ob 20.00 bo za knjižnico odprt prostor Obrazi sotočja, v galeriji na sotočju bodo panoji, na 
katerih bo predstavljeno življenje Branislave Sušnik. 
 
Dragan Djukić je povedal, da bo podprl ta predlog. Dodal je, da je v Medvodah še nekaj takih ljudi, 
ki bi si zaslužili tovrstno priznanje, npr. g. Rotar in njegova krogla. Dodal je, da, ko bo kakšna 
priložnost, naj se ta predlog vzame v premislek in tudi njemu pokloni, ker je priznan umetnik. 
 
Župan Nejc Smole se je strinjal, da bi si g. Rotar in njegovo najbolj znano delo krogla zaslužilo 
pozornost. Dodal je, da bi bila možna lokacija, enkrat, ko bo urejeno sotočje, čisto na koncu sotočja.    
 
Predsedujoči je predlagal v sprejem naslednji  
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Medvode sprejema Sklep o poimenovanju parka.  
 
Prisotnih je bilo 20 članov občinskega sveta            
ZA sklep je glasovalo  članov. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 14. točki dnevnega reda             
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
 
Stanislav Ulanec: 
1. Na prejšnji seji je podal kritike na tržnico (na delovanje fontane). Pohvalil je, da se sedaj že 

izvajajo dela (popravilo fontane). Zanimalo ga je, kdo bo plačnik teh del.    
2. V zvezi s prostorom za raztros pepela na pokopališču v Pirničah ga je zanimalo, v kateri fazi se 

je ustavil ta projekt in kdaj bo realiziran.  
3. Na prejšnji seji je podal vprašanje v zvezi s praznjenjem greznic in prejel odgovor, da VOKA do 

8. 6. 2020 še ni podala odgovora – zanimalo ga je, ali VOKA še vedno ni podala odgovora.  
4. Zanimalo ga je, kdaj bo urejena pešpot čez Seniško brv proti Sori. Obe krajevni skupnosti sta 

pripravljeni pomagati, že nekaj časa čakamo realizacijo.     
5. Zanimalo ga je, kdaj se bo naselje zgornji del Ladje lahko priključilo na kanalizacijo in kdaj bodo 

postavljene luči ter kaj je novega s kanalizacijo na Senici in kdaj bo narejena optika.    
6. Zanimalo ga je, kako je z odkupom zemljišč v lasti železnic na Senici. Imamo probleme s 

preglednostjo v ovinkih, ki jih zapirajo zelenice (žive meje).     
7. Zanimalo ga je, kakšno je stanje na projektu oskrbe s hrano lokalnih pridelovalcev v šolah in 

vrtcih.   
8. Peticija prebivalcev naselja Ladja – v prilogi.   
 
Ivan Špenko: 
Izpostavil je problematiko ekoloških otokov, ki so jo obravnavali na seji KS Smlednik. V kontejnerjih 
na ekoloških otokih je naloženih še veliko takih odpadkov, ki tja ne sodijo (npr. vzmetnice). Skušali 
so ugotoviti, kdo to navaža na ekološke otoke, pa niso bili uspešni. Podal je pobudo, da bi izvajalec 
gospodarske javne službe (režijski obrat) enkrat tedensko odpeljal te odpadke na deponijo, zato da 
zgledi ne bi vlekli (meni, da ljudje to odvažajo ne ekološke otoke, ker tam vidijo te odpadke in mislijo, 
da je prostor namenjen odlaganju teh odpadkov). Podobno imajo urejeno v občini Vodice. Predlagal 
je še, da bi se prijelo onesnaževalce in se jih sankcioniralo.    
Župan Nejc Smole je odgovoril, da v teh dneh ukinjamo ekološki otok (pri OŠ Medvode) ravno iz teh 
razlogov in tako bomo naredili tudi na drugih mestih. 
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Dragan Djukić: 
1. Povedal je, da s peticijo krajanov naselja Ladja ni nič narobe, napaka je samo, da je naslovljena 

na Mestno občino Medvode. 
2. Povedal je, da imamo v Občini Medvode avtorja fotografij za razstavo fotografij Melanie Trump, 

to je Nino Mihalek. Avtor je v dogovoru z rojstno občino Melanie Trump. Pripravil je knjigo, za 
zadevo so zainteresirani tudi v tujini in želi, da bi bila občina sponzor. Prosil je za pomoč pri 
organizaciji sestanka z županom. 

 
Mateja Kuhar Bizjak: 
Predstavila je vrečko Tržnice Medvode, ki so jo prejeli člani občinskega sveta in ki spodbuja k skrbi 
za okolje. Dala je pobudo, da bi vedno imeli s seboj trajno vrečko in z njo odšli na Medvoško tržnico, 
kjer bi podprli lokalne pridelovalce. 
 
Cvetka Židan Valjavec: 
1. V Pirničah se nahajata dva kupa zelenega odreza ob Savi (eden v Zgornjih Pirničah in eden v 

Spodnjih Pirničah). Zanimalo jo je, ali je to prav ter ali bi Občina Medvode v sodelovanju s Snago 
ter krajevno skupnostjo lahko uredila odvoz ter na mestu, kjer se sedaj nahajata ta kupa 
postavila tablo, da je to prepovedano.  

2. V zvezi s 4. točko dnevnega reda današnje seje, v okviru katere je bilo povedano, da vozniki v 
Pirničah vozijo hitro, je zastavila vprašanje, ki se nanaša na križišče »pr' Tršan« (glavna cesta in 
dve stranski cesti – ena prihaja od šole, ena pa iz polja). Podala je pobudo, da bi na tem križišču 
preučili možnost postavitve hitrostnih ovir.   

 
 
Ladislav Vidmar 
1. Pred časom je bil sprejet odlok o oglaševalnih tablah – društva bi objavljala svoje prireditve, 

vendar v občini nimajo mesta, kamor bi obesila plakate. Predlagal je, da bi se v vseh krajevnih 
skupnostih postavile enotne table, kjer bodo društva lahko obesila svoje plakate.   

2. Povabil je na Pohod po poteh roparskih vitezov, ki bo 25. 6. 2020 
     
 
 
Občinski svet je s sejo končal ob 20.00. 
 
 
 
 
Zapisala        Predsedujoči 
Katarina Snoj        župan Nejc Smole  
 


