
 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN OBRAZLOŽITVE SPREMEMB MED OSNUTKOM IN 
PREDLOGOM PRORAČUNA ZA LET0 2019 in 2020 
 
 
 

1. OBRAZLOŽITVE SPREMEMB MED OSNUTKOM IN PREDLOGOM PRORAČUNA  
 
Občinski svet občine Medvode je na 3. seji dne 6. 3. 2019 sprejel osnutek proračuna za leto 
2019 in leto 2020 in naložil predlagatelju, da v predlogu upošteva pripombe in predloge 
odborov in komisij ter predloge podane na seji občinskega sveta, oziroma navede razloge, če 
jih ni upošteval.  
 
Na pripombe in predloge odborov in komisij ter pripombe podane na seji občinskega sveta, 
je bilo na občinskem svetu v veliki večini že odgovorjeno. Ostali odgovori na vprašanja in 
pripombe ter obrazložitve sprememb so podani v tem gradivu.  
 
Predlog proračuna za leto 2020 se od osnutka ne spreminja.  
 
Predlog proračuna za leto 2019 je zaradi zmanjšanja planiranih prihodkov iz naslova NUSZ 
nižji za 42.000 EUR tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Posledično so določene 
postavke na odhodkovni strani znižane. Deloma smo upoštevali tudi pripombe in predloge, 
dane na seji občinskega sveta.   
 
ODHODKI 
 

- Sredstva za ureditev mestnega jedra smo zmanjšali za 40.000 EUR upoštevajoč  
pridobljene ponudbe za izvedbo hortikulture in postavitev urbane opremo v sklopu 
urejanja mestnega jedra. 

- Glede na predvideno realizacijo stroškov zimske službe 2018/2019 smo sredstva  
znižali na 235.000 EUR. 

- Sredstva na postavki občinske lokalne ceste in javne poti – nujne investicije smo 
znižali za 42.000 EUR upoštevajoč tudi pridobljene ponudbe ponudnikov za izbiro 
koncesionarja.  

- Prejeli smo že ponudbe za projektiranje kolesarske poti Preska – Medvode – Pirniče – 
Vikrče, zato sredstva na tej postavki zvišujemo za 40.000 EUR. 

- Pri urejanju vrtičkov na Svetju bomo v letošnjem letu pristopili k postavitvi ograje in 
nasutju parkirišča ter dostopne poti. Na podlagi pridobljenih ponudb, smo sredstva na 
tej postavki zvišali za 20.000 EUR. 

- Glede na dejstvo, da bosta Krajevna skupnost Zbilje in Turistično društvo Zbilje 
projekt sofinancirali v deležu 2/3, Občina Medvode pristopa k sofinanciranju projekta 
ureditev pešpoti, kategorizirane kot JP 751407 čolnarna – prireditveni prostor, v 
dolžini cca 400m. Sredstva se zagotavljajo na proračunski postavki Zbilje – turistično, 
športno in rekreativno središče, katero smo povečali na 25.000 EUR. 

- Upoštevali smo pripombo glede povečanja sredstev za spodbijanje razvoja drobnega 
gospodarstva in le-ta zvišali za 1.000 EUR. 
 

PRIHODKI 
 

- Za letošnje leto imamo izbranega novega izvajalca za pripravo podatkov za odmero 
NUSZ. Glede na zadnje simulacije smo prihodke iz tega naslova za leto 2019 
zmanjšali za 95.000 EUR. 
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- Upoštevajoč realizacijo januar – marec 2019 smo za 3.000 EUR dvignili prihodke iz 
naslova davkov od premoženja. 

- V prvih treh mesecih je visoka realizacija prihodkov iz naslova davka na promet 
nepremičnin od fizičnih oseb, zato planiramo te prihodke višje za 40.000 EUR. 

- Za 10.000 EUR povečujemo tudi prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico, 
saj smo prejeli poračun za preteklo leto. 

 
 

2. STALIŠČA DO PRIPOMB NA OSNUTEK PRORAČUNA  OBČINE MEDVODE ZA 
LETO 2019 in 2020 

 
Razprava na seji občinskega sveta: 
 

- Stanislav Ulanec je povedal, da so se predstavniki Turističnega društva Zbilje in 
Krajevne skupnosti Zbilje obrnili nanj, in sicer predlagajo ureditev pešpoti ob 
Zbiljskem jezeru. Vrednost projekta je okrog 63.000 EUR. Predlagajo, da bi 1/3 
sredstev zagotovila občina, 1/3 Turistično društvo Zbilje in 1/3 Krajevna skupnost 
Zbilje. Dobra volja občinske uprave in občinskega sveta bi bila, da se ta sredstva 
uvrstijo v proračun. 
 

Odgovor: 
Pobuda se upošteva. Glede na dejstvo, da bosta Krajevna skupnost Zbilje in Turistično 
društvo Zbilje projekt sofinancirali v deležu 2/3, Občina Medvode pristopa k sofinanciranju 
projekta ureditev pešpoti, kategorizirane kot JP 751407 čolnarna – prireditveni prostor, v 
dolžini cca 400m. Sredstva se zagotavljajo na proračunski postavki 4.6.1.4 Zbilje – turistično, 
športno in rekreativno središče. 
 

- Cvetka Židan Valjavec je povedala, da je seji Odbora za turizem in gostinstvo član 
odbora Uroš Košir izpostavil ta projekt pešpoti okoli Zbiljskega jezera. V zvezi z 
vprašanjem, zakaj ta projekt še ni bil prijavljen na razpis, mu je na seji odbora Katja 
Gomboši Telban razložila, kakšni pogoji vse morajo biti izpolnjeni za prijavo na 
posamezen razpis.  
 

Odgovor: 
Za prijavo na razpis zadostuje, da je projekt uvrščen v načrt razvojnih programov občine. Do 
vložitve prvega zahtevka za nakazilo sredstev pa mora biti projekt vrednostno in poimensko 
usklajen. Včasih je potrebno zaradi pogojev razpisa, projekt ob prijavi ustrezno prilagoditi, ga 
ustrezno poimenovati, lahko tudi vrednostno prilagoditi, ko načrtujemo tudi evropska 
oziroma druga nepovratna sredstva. Z uvrstitvijo projekta v NRP imamo izpolnjene pogoje za 
kandidiranje na razpisu.  
 

- Ivan Špenko je povedal, da sta proračuna dobro pripravljena. Veseli ga, da je 
vključena osnovna šola v Smledniku in cesta Smlednik - Nova Dragočajna. V zvezi s 
kohezijo in gradnjo kanalizacije je povedal, da je treba upoštevati poseljenost in bi se 
lahko morda priključile Moše. Zanimalo ga je, ali obstaja možnost, da bi vsaj za del 
Krajevne skupnosti Smlednik izdelali čistilno napravo, saj je v Hrašah in Smledniku 
velik problem kanalizacija. Omenil je, da ima občina v Hrašah v lasti parcelo, ki je bila 
mišljena za ureditev ponikovalnice.  
 

Odgovor: 
Izgradnja kanalizacije na območjih znotraj aglomeracij, ki so manjše od 2000 PE in niso 
upravičene do sofinanciranja (gre za naselja Zbilje, Smlednik, Hraše, Moše, Spodnja Senica 
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in Zgornja Senica), se bo v letošnjem letu pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Za izgradnjo kanalizacije se bodo sredstva zagotovila iz 
sredstev Javnega holdinga Ljubljana oz. družbe VO-KA d.o.o. V letu 2019 s temi sredstvi že 
financiramo izgradnjo kanalizacije od krožišča Zbilje do poslovne cone Jeprca, opremljanje 
teh območij pa nadaljujemo tudi v prihodnjih letih. Odvajanje odpadne vode iz naselja Hraše 
je predvideno po Zbiljski cesti do črpališča v Medvodah in naprej v Ljubljano na ČN Zalog. Iz 
tega razloga je bila pred tremi leti izvedena rekonstrukcija fekalne kanalizacije po Zbiljski 
cesti, s katero se je povečal tudi fi kanalizacijske cevi, ki bo omogočala odvajanje odpadne 
vode s celotnega območja. Glede na dejstvo, da je odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
predvidno na ČN Zalog, je nesmotrno zgraditi začasno čistilno napravo, ki kasneje ne bo več 
v funkciji.  
 

- Dragan Djukić je opozoril je na napako pri posebnem delu osnutka proračuna za 
leto 2019. Nadalje je povedal, da je v NRP-jih za leto 2021 predvidena ureditev 
Donove ceste. V zvezi s tem je povedal, da so se pogovarjali, da bi to cesto obnovili v 
letu 2020. Predlagal je, da bi se v letu 2019 zagotovilo 20.000 EUR za pridobitev 
dokumentacije, v letu 2020 pa bi se cesta obnovila. V zvezi s cesto v Sori (od 
Rakovnika do Sore) je povedal, da ni zasledil, da bi šlo za obnove te ceste, zato 
predlaga, da se dodajo sredstva še za to cesto. 
 

Odgovor: 
Zahvaljujemo se za opozorila, napake so v predlogu proračuna popravljene. 
 
Pobuda predlagatelja je, da se že v letu 2019 zagotovijo sredstva za izdelavo projektne 
dokumentacije za ureditev Donove ceste in v letu 2021 sredstva za izvedbo projekta. Glede 
na to, da smo sredi izvajanja projekta Čisto zate, ko moramo zagotoviti cca. 9 mio lastnih 
sredstev, ter da nas čaka izgradnja nove OŠ Preska in da so nekatere ceste v veliko slabšem 
stanju, se sredstva ne prerazporejajo.  
 
V proračunski postavki 4.3.2.1.052 Sanacija LC Medvode – Goričane – Rakovnik – Sora že v 
letošnjem letu zagotavljamo sredstva za izvedbo I. faze sanacija ceste in jaškov, in sicer na 
območju Rakovniku, ki se bo začela po dokončanju izgradnje kanalizacije v okviru projekta 
Čisto zate. I. fazo projekta smo določili na podlagi dogovora z Elektro Gorenjsko, ki bo na 
omenjenem odseku polagala električne vode v zemljo. Ker bomo k investiciji pristopili 
sočasno, bo s tem znižali tudi stroške, ki odpadejo na občino Medvode. II. faza sanacije na 
območju Goričan se bo izvedla v letu 2020, ko se bo končala tudi gradnja kanalizacije in 
ostale infrastrukture v sklopu projekta Čisto zate. Sanacija obsega prilagoditev pokrovov RJ 
in kap na ustrezno višino, utrditev ceste in preplastitev cestišča v celotni širini ter obnovo 
talne signalizacije. 
 

- Mateja Kuhar – Bizjak je povedala, so Medvode še ena redkih občin, ki namenja 
sredstva za razvoj malega gospodarstva in predlagala, da se postavka spodbude za 
razvoj malega gospodarstva dvigne na 27.000 EUR.  
 

Odgovor: 
Dvig sredstev na 27.000 EUR je upoštevan v predlogu proračuna za leto 2019. 
 

- Mirko Javeršek je povedal, da je letošnji proračun rekorden ter da je vesel, da smo 
zadolženi pod zakonsko dopustno mejo. Dodal je, da se je že pripravljal projekt 
kanalizacije v Dolu ter da za nadaljevanje tega projekta ni predvidenih sredstev. 
Predlagal je, da se naroči vsaj PGD in PZI. Predlagal je še, da se na cesti na Osolnik 
uredijo vsaj najnevarnejši odseki. 
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Odgovor: 
V proračunu imamo več splošnih proračunskih postavk, ki so namenjena za izdelavo 
projektnih dokumentacij (za načrtovaje cest, kanalizacije, vodovoda, šolskih in športnih 
objektov…). Sredstva za izvedbo nujnih del s področja vzdrževanja ceste (rekonstrukcije in 
asfaltiranja ter druga urejanja) zagotavljamo na postavki 4.3.2.2 Občinske lokalne ceste in 
javne poti – nujne investicije. 
 

- Darinka Verovšek je predlagala je, da se do predloga proračuna pripravi kolikšen je 
odstotek evropskih sredstev, ki smo jih pridobili v zadnjih letih. Zanimalo jo je, 
kakšen je znesek zadolženosti na občana.  
 

Odgovor: 
1. 
Sredstva, pridobljena na razpisih v obdobju 
2017-2018     

Naziv projekta 

 Višina 
nepovratnih 

sredstev v EUR Institucija 

Čisto zate         9.561.164,69  Kohezijski sklad 

Energetska sanacija OŠ Simona Jenka, POŠ Topol, Vrtec 
Medvode - enota Ostržek            349.654,73  Kohezijski sklad 

Kolesarska pot Bonovec            100.874,00  Kohezijski sklad 

Kolesarska povezava Preska - Medvode - Pirniče - Vikrče         1.140.491,80  Dogovor za razvoj regij 

Galerija Sora              64.119,00  Eko sklad 

Obnova šolskega igrišča pri OŠ Medvode              42.909,00  MIZŠ 

Športni pod v telovadnici OŠ Simona Jenka Smlednik   
poda v telovadnici OŠ Simona Jenka              41.934,48  MIZŠ 

Urbano vrtnarjenje - LAS projekt              39.272,00  
Evropski sklad za regionalni 
razvoj  

Oživitev tržnic - LAS projekt              20.587,50  

Evropski kmet. sklad za razvoj 

podež. 

E-nostavno na kolo              12.261,25  ARSKTRP 

Stara hišna imena 1 - LAS projekt               9.123,57  ARSKTRP 

Stara hišna imena 2 - LAS projekt              17.827,00  ARSKTRP 

Vzpodbujanje in podpora turizmu - LAS PROJEKT              12.827,88  ARSKTRP 

Zgodbe naših mokrišč - LAS PROJEKT              15.397,00  
Evropski kmet. sklad za razvoj 
podež. 

Nakup električnega avtomobila  7.500,00 Eko sklad 

Nakup električne polnilnice               5.000,00  Eko sklad 

SKUPAJ     11.440.943,90    

 
2. Na dan 31.12.2018 je zadolženost Občine Medvode na občana v višini 283 EUR. 
 
 

- Mateja Kuhar-Bizjak je povedala, da v NPR-jih ni našla Krajevne skupnosti Senica 
– Ladja. Čeprav so bili v preteklosti deležni že precej sredstev, je še vedno ostalo 
nekaj nujnih projektov, in sicer je precej obremenjena cesta (s tovornim prometom), 
tako da krajani predlagajo izgradnjo pločnika od krožišča do cerkve na Ladji, aktualna 
pa je tudi problematika stare Ladje, predvsem peš prometa (predlog za izgradnjo 
pločnika na cesti ob tovarni). Zanimalo jo je, ali bi bilo možno upoštevati te predloge, 
da ne bi čakali naslednja štiri leta. 
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Odgovor: 
Glede na to, da smo sredi izvajanja projekta Čisto zate s sočasno gradnjo, ki se izvaja tudi na 
območju Ladje ter da nas čaka v prihodnjem letu začetek projekta izgradnja nove OŠ Preska, 
sredstva za izgradnjo pločnikov, v tem trenutku ne moremo zagotoviti. Pri načrtovanju 
investicij na področju posameznih krajevnih skupnosti moramo upoštevati tudi dejstvo, da je 
bilo v letu 2017 zgrajeno novo krožišče na cesti Svetje – Senica s pločnikom, v vrednosti 
550.000 EUR. 

 
 
PRORAČUN JE USKLAJEN, ZATO SO DODATNE SPREMEMBE MOŽNE SAMO Z 
AMANDMAJI, KI TE USKLAJENOSTI NE BODO RUŠILE. 
 
 

 
 

                                                         Ž U P A N 
                                                        Nejc Smole 

 


