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1. POSLOVNO POROČILO
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I. UVOD
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi občine pripraviti
zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove
priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz
predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov
proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu
proračuna občine so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene
med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo
na dejansko realizacijo proračuna.

II.
PRAVNE
PODLAGE
ZA
PRIPRAVO
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti
predpisi se uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega proračuna kot tudi pri
pripravi zaključnih računov občinskih proračunov.
Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih
uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:
Predpisi, ki urejajo in vplivajo na pripravo letnega poročila občine so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju:
Navodilo),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE; v
nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,
60/10 popr., 104/10, 104/11 in 86/16 ; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih
poročil),
- Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna;
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14,
100/15, 84/16, 75/17 in 82/18; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06–ZUE, 138/06, 120/07, 112/09,
58/10, 97/12, 100/15 in 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in
100/15),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) in
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15).
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III.
PRIPRAVA
ZAKLJUČNEGA
RAČUNA
OBČINSKEGA PRORAČUNA IN FINANČNIH
NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV
Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni
in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za
preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih
uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del
zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta
neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.
Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Zaključni račun
proračuna vsebuje:
a) splošni del zaključnega računa proračuna,
b) posebni del zaključnega računa proračuna in
c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna in
so naslednji:
a) bilanca prihodkov in odhodkov,
b) račun finančnih terjatev in naložb in
c) račun financiranja.
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti
neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za
katerega se pripravlja zaključni račun.
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:
- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

IV.
OBRAZLOŽITEV
SPLOŠNEGA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

DELA

Sredstva za financiranje javne porabe v občini Medvode so bila oblikovana v skladu z navodili
Ministrstva za finance.
Proračun je bil izvršen na podlagi Odloka o proračunu občine Medvode za leto 2018, ki je bil
sprejet na 20. seji občinskega sveta, dne 7. 12. 2016 in Odloka o rebalansu proračuna Občine
Medvode za leto 2018, sprejetega na 28. seji občinskega sveta, dne 20. 06. 2018.
Župan je med letom v skladu z zakonom in odlokom (38. in 39. člen ZJF in 6. člen Odloka o
proračunu občine Medvode za leto 2018), prerazporejal proračunska sredstva.
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PRIHODKI

Skupni prihodki, v bilanci prihodkov in odhodkov, za neposredne proračunske uporabnike –
občinsko upravo, občinski svet, nadzorni odbor in krajevne skupnosti so bili načrtovani v višini
20.000.777 EUR.
Realizacija skupnih prihodkov je bila dosežena v višini 14.924.514 EUR ali 74,6%
planiranih prihodkov.
Prejeti prihodki po planiranih namenih so naslednji:
v EUR
- davčni prihodki
10.797.679
ali 98,4%
- nedavčni prihodki
1.893.989
ali 77,4%
- kapitalski prihodki
42.359
ali 5,6%
- prejete donacije
13.750
ali 103,8%
- transferni prihodki
2.176.737
ali 37,9%

REALIZACIJA PRIHODKOV
Na realizacijo večine prihodkov neposrednega proračunskega uporabnika – občinske uprave
nimamo neposrednega vpliva, ker so predpisani in predvideni s strani države, oz. gre za
prihodke, katerih realizacija je odvisna od aktivnosti občanov:
- dohodnina – odstopljen vir občinam,
- davki na promet nepremičnin,
- davek od premoženja,
- davek na dediščine in darila,
- davek na dobitke od iger na srečo,
- okoljske dajatve,
- turistična taksa,
- prihodki za vzdrževanje gozdnih poti,
- požarne premije – dopolnilna sredstva.
Višino teh prihodkov dobimo izračunano od Ministrstva za finance in tako med letom prihaja do
razlik med realizacijo in predvidenim planom.
Pomembne razlike med planom in realizacijo so pri naslednjih prihodkih:









Davek od premoženja: realizirani so v višini 54%, saj je FURS odločbe za plačilo tega davka
izdal v drugi polovici leta, s plačilnimi roki tudi v letu 2019.
Davek na dediščine in darila: prihodki so bili realizirani le v višini 45.989 EUR oziroma 46 %
planiranih prihodkov. Glede na preteklo leto je realizacija nižja za 274%.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: ta prihodek je bil planiran v višini 1.380.000
EUR, dejanska realizacija pa je bila 1.430.275 EUR. Plan je bil tako presežen za 3,6%, so
pa bili ti prihodki na ravni leta 2017.
Davek na promet nepremičnin: prihodki od davka na promet nepremičnin od pravnih oseb
so bili planirani v višini 150.000 EUR, saj smo upoštevali realizacijo v letu 2017 (135.900
EUR), dejansko pa smo prejeli le 31.530 EUR, saj ni bilo večjih prodaj med pravnimi
osebami. Prihodki od davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb so bili realizirani v višini
307.395 EUR, 85% planiranih in so tudi za slabih 100.000 EUR nižji kot v letu 2017.
Turistična taksa: povečan nadzor nad plačevanjem turistične takse se izkazuje v izrazito
povečanih prihodkih iz tega naslova. Ti so bili realizirani v višini 36.668 EUR oziroma kar
71% več od preteklega leta ter 47% več od kot je bilo planirano.
Prihodki od obresti: planirali smo zamudne obresti zaradi izvršbe podjetja Amicus, vendar v
letu 2018 še ni prišlo do realizacije;
Komunalni prispevek: prihodki so bili realizirani v višini 604.910 EUR, kar predstavlja le
50,4% realizacijo. Večji priliv smo pričakovali po sprejetju OPN, ki pa je bil sprejet šele
koncem junija 2018. Dodatno smo planirali izdajo odločb za komunalni prispevek po uradni
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dolžnosti, ki bi se odmeril objektom, ki so v območju gradnje kanalizacije (kohezija), vendar
se je gradnja pričela šele meseca maja, zato odločbe niso bile izdane.
Drugi izredni nedavčni prihodki: planirani so bili v višini 35.000 EUR, realizirani pa kar v
višini 156.000 EUR. Zadnji dan preteklega leta smo prejeli nakazilo družbe Telekom d.d. v
višini 95.100 EUR iz naslova sofinanciranja gradbenih del na območju kohezijskega projekta
ter 57.600 EUR Mestne občine Ljubljana za povračilo škode (RCERO).
Kapitalski prihodki: prihodki so bili realizirani v višini 42.359 EUR. Glede na sprejeti
proračun je bila realizacija le 5,6%. Podlaga za načrtovano prodajo zemljišč je bilo sprejetje
OPN, ki se je zavleklo v sredino leta 2018. Izvedene so bile le manjše prodaje zemljišč
fizičnim osebam.
Prejete donacije: v letu 2018 smo prejeli 13.750 EUR donacij. 13.000 EUR donacije smo
prejeli od podjetja Energetika Ljubljana za nakup merilne postaje za merjenje trdih delcev,
750 EUR pa je prejela KS Smlednik
Transferni prihodki: prihodki institucij javnega financiranja so bili realizirani v višini
2.176.737 EUR.
Prihodki iz državnega proračuna za investicije so bili realizirani v višini 468.988 EUR, od
tega:
- 104.072 EUR sredstev na podlagi 21. in 23. člena ZFO za investicije,
- 6.080 EUR za projekt LAS – urbano vrtnarjenje,
- 42.909 EUR za projekt športno igrišče Medvode,
- 27.366 EUR požarne takse,
- 236.113 EUR sredstev državnega proračuna za projekt kohezija ter
- 52.448 EUR sredstev državnega proračuna za energetsko sanacijo stavb.
Prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo so bili realizirani v višini 40.749 EUR od
tega 22.295 EUR iz naslova vračila subvencij najemnin ter 16.983 EUR refundacij za
izvedbo programa javnih del, ostalo so sredstva za vzdrževanje gozdnih poti, katera smo
prejeli na podlagi zahtevka.
Iz EKO sklada smo prejeli 7.500 EUR subvencije za nakup električnega avta.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bila
realizirana v višini 1.659.500 EUR o tega:
- 24.320 EUR iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike za LAS
projekt – urbano vrtnarjenje,
- 1.337.974 EUR iz kohezijskega sklada za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode
na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter
- 297.206 EUR za energetsko sanacijo javnih objektov.

Ob upoštevanju vseh proračunskih načel ob koncu leta izkazujemo proračunski presežek iz
preteklih let s krajevnimi skupnostmi v višini 4.839.966 EUR in ga prenašamo v integralni
proračun za leto 2019. V presežku je 2.061.755 EUR namenskih prihodkov, in sicer
34.271 EUR požarne takse in 2.027.484 EUR okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda. Sredstva kredita, ki smo ga prejeli v mesecu decembru (1.500.000
EUR) tudi delno prenašamo v leto 2019, saj je bil koriščen le v višini 644.028 EUR. Presežek
krajevnih skupnosti je v višini 253.760 EUR – stanje na računu.
Fiskalno pravilo
Leta 2015 je bil sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki ureja način in časovni okvir
izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez
zadolževanja ter merila za določitev izjemnih okoliščin, v katerih se lahko odstopi od
srednjeročne uravnoteženosti, in načinu ravnanja ob njihovem nastanku oziroma prenehanju.
Proračunski uporabniki moramo pri porabi presežka prihodkov nad odhodki upoštevati fiskalno
pravilo. Presežek se izračuna po načelu denarnega toka, poleg tega 5. člen ZFisP določa, da se
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mora presežek, ki ga posamezna institucionalna enota sektorja države ustvari v posameznem
letu, zbirati na ločenem računu.
Presežek po fiskalnem pravilu je dejansko presežek izračunan po 77. členu Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718). Ta določa, da za občinski
proračun velja, da se zbrani presežek izračunava po denarnem toku in se ga zmanjša za
neplačane obveznosti, razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga, za
neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.
Glede na navedeno, v letu 2018 ne izkazujemo presežka po fiskalnem pravilu. Na dan
31.12.2018 imamo 2.136.026 EUR kratkoročnih obveznosti in 2.315.515 EUR namenskih
sredstev skupaj s sredstvi KS. Z upoštevanjem predpisane formule izkazujemo je izračunan
presežek po fiskalnem pravilu v višini -3.015.404 EUR.
Če bi presežek imeli, bi se lahko porabil le za odplačevanje glavnic dolgoročnih kreditov.

ODHODKI

Skupni proračunski odhodki neposrednih proračunskih uporabnikov – občinske uprave, nadzornega
odbora, občinskega sveta in krajevnih skupnosti so bili realizirani v višini 14.423.951 EUR in so bili
za 23,8% višji od preteklega leta.
REALIZACIJA ODHODKOV
Realizacija je slabša predvsem pri investicijskih odhodkih. Razlog je kasnejši začetek kohezijskega
projekta in posledično kasnejša sočasna gradnja (obnova vodovoda in meteorne kanalizacije) tudi
zaradi težav z izvajalci. Zaradi različnih vzrokov se nekatere investicije niso izvedle (neizdana
gradbena dovoljenja, težave s projektanti…).
Pomembne razlike med planom in realizacijo so naslednje:
- Izdatki za blago in storitve: manjša realizacija od planirane je posledica varčevanja. Do
nakupov in storitev, ki za izvedbo proračuna niso bili nujno potrebni, ni prišlo. Glede na veljavni
proračun je bilo privarčevanih 394.163 EUR, realizacija je bila celo nižja kot v preteklem letu.
- Plačila domačih obresti: obrestne mere najetih kreditov so vezane na EURIBOR. Ta je bil v letu
2018 negativen, zato smo plačevali tudi nižje obresti, kot so bile predvidene v amortizacijskih
načrtih, saj je realizacija glede na sprejeti proračun 82,5%.
- Sredstva rezerv: rezerve proračuna so bile izločene v rezervni sklad v skladu s sprejetim
proračunom, splošna proračunska rezervacija je bila realizirana 50,2%.
- Nakup in gradnja osnovnih sredstev ter investicijski transferji: odhodki za namen investicij so
bili realizirani v višini 5.375.682 EUR oziroma le 36% planiranih, glede na preteklo leto pa so
višji kar za 72%.
RAČUN FINANCIRANJA
Dolgoročna posojila so bila odplačana v višini 597.020 EUR. Znesek vsebuje vračilo glavnice na
podlagi kreditov iz leta 2009, 2011, 2013, 2014 in 2016.
Stanje dolga proračuna občine Medvode na 31. 12. 2018 znaša 4.600.044 EUR.
Stanje dolga po posameznih kreditih je naslednje:
- 184.500 EUR, kredit iz leta 2009 kreditodajalca UniCredit Banka (obrestna mera 1,65%),
- 864.000 EUR, kredit iz leta 2011 kreditodajalca UniCredit Banka (obrestna mera 1,2%),
- 785.714 EUR, kredit iz leta 2013 kreditodajalca NLB d.d. (obrestna mera 2,28%),
- 480.000 EUR, kredit, iz leta 2014, kreditodajalca Banka Koper d.d. (obrestna mera 2,17 %),
- 560.000 EUR, kredit iz leta 2016, kreditodajalca Banka Koper d.d. (obrestna mera 0,85%) in
- 1.500.000 EUR, kredit iz leta 2018, kreditodajalca SID banke d.d. (obrestna mera 0,7%)
Poleg bančnih kreditov imamo še brezobrestna povratna sredstva MGRT in sicer:
93.303 EUR iz leta 2016, prvi obrok je zapadel marca 2018,
99.933 EUR iz leta 2017, prvi obrok zapade marca 2019 in
32.594 EUR iz leta 2018, prvi obrok zapade marca 2020.
Rok za vračilo sredstev MGRT je deset let in so brezobrestna.
6

V.
OBRAZLOŽITVE
POSEBNEGA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

DELA

REALIZACIJA ODHODKOV
V zakonu je določeno, da se smejo sredstva proračuna uporabljati le za namene, ki so določeni s
proračunom in le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene. Sredstva
se lahko porabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za njihovo
uporabo.
Sredstva na proračunskih postavkah niso bila presežena.
Splošna proračunska rezervacija
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Realizirana je bila v višini 35.186
EUR ali 50% planiranih sredstev. Poročilo o porabi je priloženo.
Sredstva rezerv proračuna smo obračunali v višini 30.000 EUR, kar je v skladu z Odlokom o
proračunu občine Medvode za leto 2018. Sredstva v letu 2018 niso bila koriščena. Stanje računa
proračunskega sklada rezerv ob koncu leta 2017 je 136.349 EUR.
Vse postavke so obrazložene v posebnem delu zaključnega računa.

VI. KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA LETO 2018
Pri izkazovanju prihodkov in odhodkov ožjih delov občin, ki imajo status pravne je potrebno
izhajati iz naslednjih zakonskih določb:
a) Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 odl. US) v 19. c členu podrobneje opredeljuje ožje dele občine kot pravne osebe, v 19. č
členu pa glede financiranja teh napotuje na določbe zakona, ki ureja javne finance, o
financiranju neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
b) ZJF v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi
izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 1. in 3. člena ZJF pa izhaja, da so
neposredni uporabniki občinskega proračuna občinski organi ter ožji deli občine ne glede na
to ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh neposrednih
uporabnikov občinskega proračuna zajeti v občinskem proračunu – tudi prihodki in odhodki
neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe.
Pri tem je potrebno poudariti, da se prihodki ožjega dela občine delijo na :
- sredstva prejeta iz proračuna občine, ki se porabijo za tekočo in investicijsko dejavnost,
- izvirne prihodke, katerih realizacija se mora v mesečnih poročilih izkazovati ločeno.
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Sredstva za redno in komunalno dejavnost krajevnih skupnosti so se dodeljevala v skladu z
Odlokom o krajevnih in vaških skupnostih v Občini Medvode (Uradni list RS št. 95/2015).
Plačevale so se kot mesečne dotacije za redno in komunalno dejavnost.
Izvrševanje finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti je obrazloženo v posebnem delu
obrazložitev zaključnega računa.
Poslovna in računovodska poročila posameznih krajevnih skupnosti so priložena.

VII. POROČILO REŽIJSKEGA OBRATA
REŽIJSKI OBRAT
Režijski obrat Občine Medvode je eden od oddelkov občinske uprave.
DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
Režijski obrat je v letu 2018 izvedel naslednja dela:
1. Urejanje in vzdrževanje zelenih javnih površin:
- košnja trave cca. 653.801 m2 javnih površin
- obrezovanje žive meje na javnih površinah – cca. 1000,00 m x 3x
- odstranjevanje plevela,
- pospravljanje in odvoz odpadlega listja,
- ocvetličenje mostu čez Soro in Medvoške ceste,
- zalivanje cvetja in grmovnic,
- praznjenje in čiščenje košev za odpadke – cca. 102 košev ,
- praznjenje in čiščenje košev s pasjimi iztrebki – cca. 64 košev,
- vzdrževanje katastra javnih površin (eko otoki, koši za odpadke, pasji koši, urbana
oprema…)
2. Dela na javnih občinskih cestah:
- ročno čiščenje snega,
- ročno posipanje s soljo,
- strojno pometanje,
- strojna in ročna košnja ob cestišču,
- obžagovanje vej,
- postavitev cestnih zapor ob prireditvah
3. Ravnanje s komunalnimi odpadki:
- upravljanje zbirnega centra – 49 x ,
- nadzor nad ločevanjem odpadkov v zbirnem centru,
- pomoč pri ločevanju odpadkov na zbirnem centru,
- identifikacija občanov, ki pripeljejo odpadke na zbirni center,
- vzdrževanje čistoče na eko otokih,
- sodelovanje pri čistilnih akcijah,
- preverba obstoječih in iskanje novih črnih – divjih odlagališč
4. Urejanje in vzdrževanje pokopališč:
- vzpostavitev katastra pokopališč,
- vodenje evidenc pogrebov,
- vodenje evidenc sprememb najemnikov grobnih mest,
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izdelava pogodb o najemu grobnega mesta,
čiščenje mrliških vežic s pripadajočimi objekti,
košnja trave,
obrez žive meje,
pletje,
čiščenje tlakovanih površin,
ročno in strojno čiščenje snega,
ročno posipanje s soljo

5. Urejanje in vzdrževanje tržnice:
- izdelava soglasij za prodajo na tržnici,
- urejanje in vzdrževanje tržnice
6. Ostala dela:
- hišniška dela v občinski stavbi in knjižnici,
- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave,
- skrb za fontano za krožišču,
- vzdrževanje in urejenost avtobusnih postajališč,
- sodelovanje pri reševanju žabic,
- sodelovanje pri postavitvi drsališča,
- izdaja občinskih stojnic,
- izdaja zastav,
- razni popisi pri občinskih stanovanjih,
- koordinacija z inšpektorico in redarjem,
- sodelovanje s civilno zaščito
ZAPOSLENI V REŽIJSKEM OBRATU
Skladno z veljavno sistemizacijo smo v režijskem obratu redno zaposleni štirje delavci.
Delovno mesto Višji svetovalec za investicije – vodja režijskega obrata, zaposlen od
1.1.2017
Delovno mesto Strokovni sodelavec za komunalne zadeve, zaposlen od 1.1.2017 do
3.9.2018
Delovno mesto Vzdrževalec IV, zaposlen od 1.2.2017
Delovno mesto Vzdrževalec III, zaposlen od 1.9.2017
V leti 2018 smo imeli od 1.3.2018 do 21.12.2018 zaposlena dva javna delavca.
Število zaposlenih v režijskem obratu na dan 31.12.2018 – 4 delavci.
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠIN
Poleg rednega vzdrževanja javnih površin, kjer smo na večini površin košnjo opravili devetkrat,
povsod pa vsaj sedemkrat, skupaj smo pokosili cca. 653.810 m2, smo imeli tudi več večjih
izrednih vzdrževalni del.
Med večjimi vzdrževalnimi deli v letu 2018 bi izpostavila nadaljevanje ureditve brežin reke Sore
in reke Save v centru Medvod. Odstranili smo vse »divjake«, posušena drevesa in odpadke.
Tudi v letu 2018 smo odstranjevali dresnik, predvsem ob železniški progi med Petrolom do
železniškega prehoda v Preski, ob železniškem podvozu v Goričanah in na Verju.
V jesenskem času smo čistili odpadlo listje in odmrlo vejevje.
Za potrebe urejanja in vzdrževanja zelenih javnih površin smo v letu 2018 kupili novo sedežno
kosilnico rider Sitga.
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Čiščenje parkov, zelenic in javnih površin smo v celoti izvajali sami.
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Režijski obrat je sodeloval pri čistilni akciji 2018, kjer so sodelovali člani 15 različnih društev in
krajevnih skupnosti naše občine. Poskrbeli smo za nabavo vrečk za smeti in zaščitnih rokavic,
ter dovoz in odvoz devetih 7m3 kontejnerjev na različna mesta po občini. Prostovoljci so počistili
okolico, nabralo se je za cca. 80 m3 odpadkov.
V celem letu smo le iz košev za odpadke in košev za pasje iztrebke, ki so postavljeni na javnih
površinah zbrali tudi cca. 160 m3 odpadkov.
Zbirni center je namenjam našim občanom kjer lahko brezplačno oddajo naslednje frakcije
odpadkov:
- kosovni material,
- zeleni odrez,
- pohištveni les,
- biološki odpadki,
- plastična embalaža,
- kovine,
- karton,
- čist stiropor,
- ravno steklo,
- elektronika,
- bela tehnika,
- gume,
- nevarni odpadki (barve, olja, sprejmi, zdravila, kemikalije, injekcijske igle….)
Podatke o količini zbranih frakcij, nam bo posredovala Snaga javno podjetje.
Za dobra oblačila imamo postavljene tri kontejnerje za oblačila.
Redno opravljamo čiščenje okoli ekoloških otokov.
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ
V letu 2018 je bilo v naši občini opravljenih 73 pogrebov. Pred vsakim pogrebom smo očistili
mrliške vežice in servisne prostore -kuhinjo ter stranišča. Po končanem pogrebu smo mrliške
vežice zapirali. Omenjena dela smo v letu 2018 opravljali približno 375 ur.
Na vseh pokopališčih smo opravili generalno čiščenje mrliških vežic in servisnih objektov.
Visokotlačno smo očistili tudi vse večje spomenike na pokopališčih.
Na pokopališču Smlednik smo v celoti sanirali fasado mrliške vežice, na pokopališču Sora smo
zamenjali tla v mrliški vežici in pred mrliško vežico ter pobarvali smo notranjost vežice. Na
pokopališču Preska smo tlakovali pot do stenskih žarnih niš, sočasno smo uredili odvodnjavanje
meteorne vode z zadnjega dela pokopališča.
Tekoče vzdržujemo kataster pokopališč.

VIII. IZVAJANJE
PROGRAMOV

NAČRTA

RAZVOJNIH

Posamezne postavke - projekti iz načrta razvojnih programov so obrazloženi v posebnem delu
proračuna.
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2. SPLOŠNI DEL
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

14. 924 .5 12 €

Obrazložitev razreda

Prihodkovna stran proračuna za leto 2018 je bila pripravljena na podlagi ocenjenih prihodkov,
gospodarske situacije v državi in upoštevaje ocenjeno realizacijo proračuna za leto 2017. Skupni
prihodki, v bilanci prihodkov in odhodkov, za neposredne proračunske uporabnike – občinsko
upravo, občinski svet, nadzorni odbor in krajevne skupnosti so bili načrtovani v višini
20.000.777 EUR. Realizacija skupnih prihodkov je bila dosežena v višini 14.924.512 EUR ali
74,6% planiranih prihodkov. Manjši so bili predvsem prihodki iz naslova komunalnih prispevkov,
prodaje zemljišč in pa transfernih prihodkov (projekt "kohezije" se je kasneje začel, zato tudi
prihodki iz tega naslova niso mogli biti realizirani).

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

10.797.679 €
8.624.011 €

Obrazložitev podskupine kontov

Med davki na dohodek in dobiček je bil glavni in edini pričakovani prihodek v bilanci prihodkov
Občine Medvode za leto 2018 dohodnina v višini 8.624.011 EUR, ki je bila v tej višini tudi
realizirana. Ta prihodek predstavlja tudi največji delež v realiziranem proračunu za leto 2018 in
sicer je to 58% vseh prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

703 Davki na premoženje

1.828.057 €

Obrazložitev podskupine kontov

Davki na premoženje so bili načrtovani v višini 2.013.240 EUR, realizirani pa v višini 1.828.057
EUR, kar predstavlja 91% realizacijo. Nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča je bilo
planirano v višini 1.380.000 EUR dejanska realizacija pa je bila 1.430.000 EUR. Plan je bil tako
presežen, za slabe 4%. Pri davkih na premoženje je bil planiran tudi davek na dediščine in
darila v višini 100.000 EUR, realiziran pa le v višini 46.000 EUR kar je za 80.000 EUR manj kot v
preteklem letu. Davek na promet nepremičnin je bil planiran v višini 510.000 EUR, realiziran pa
v višini 339.000 EUR, kar je skoraj 200.000 EUR manj kot v letu 2017. Obe skupini davkov sta
bili planirani glede na realizacijo v letu 2017, kar pa se ni uresničilo, zato je izpad prihodkov iz
tega naslova kar velik.

704 Domači davki na blago in storitve

345.611 €

Obrazložitev podskupine kontov

Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 336.300 EUR. V teh prihodkih so bili
zajeti namenski prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda v višini 300.000 EUR. Pri teh davkih je bila planirana še turistična taksa v višini
25.000 EUR (edini pokazatelj vlaganja v turistično gospodarstvo je prihodek iz tega naslova),
davek na dobitke od iger na srečo 10.000 EUR in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini
1.300 EUR. Realizacija vseh teh prihodkov je bila 103%. Ob tem velja poudariti, da se povečan
nadzor nad plačevanjem turistične takse izkazuje v povečanih prihodkih iz tega naslova. Ti so
bili realizirani v višini 36.668 EUR oziroma 47% več kot je bilo planirano. Realizacija ostalih
davkov iz te skupine je bila v skladu s planom.

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.893.989 €
980.636 €

Obrazložitev podskupine kontov

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov proračuna. Največji prihodki
v tej skupini so bili prihodki iz udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, ki so bili
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načrtovani v višini 1.149.680 EUR, realizirani pa v višini 980.636 EUR oz. 85,3%. V tej skupini
prihodkov je bilo planiranih 110.000 EUR dobička družbe Javni Holding Ljubljana. Prejeli smo jih
v višini 111.360 EUR in ter 21.830 EUR dobička Komunale Kranj.
Prihodki od obresti so bili planirani v višini 2.000 EUR, do realizacije ni prišlo, saj še ni bila
realizirana izvršba nad podjetjem Amicus.
Največji delež prihodkov v tej skupini so bili prihodki od premoženja. Tu so zajeti prihodki od
najemnin in prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico. Prihodkih od najemnin vsebujejo
najemnine za poslovne prostore in površine v višini 52.259 EUR. Ti prihodki so realizirani 90%.
Najemnine za občinska stanovanja in stanovanja v lasti krajevnih skupnosti so bile realizirane v
višini 36.286 EUR, plan je bil presežen za 8%.
Med temi prihodki so planirane tudi najemnine za infrastrukturo, ki jo imajo v najemu javna
podjetja (JP VO – KA, Komunala Kranj d.o.o. in Snaga d.o.o.). Ta je bila planirana v višini
733.800 EUR in dosežena v višini 600.000 EUR. Manjša realizacija je posledica novo določene nižje najemnine za RCERO. To je tudi glavni razlog za manjšo realizacijo te skupine prihodkov.

711 Takse in pristojbine

29.359 €

Obrazložitev podskupine kontov

Takse in pristojbine so bile planirane v višini 26.000 EUR, doseženepa so bile v višini 29.359
EUR oziroma 13% več od plana. Predvsem je bilo več prihodkov iz naslova upravnih taks (za
36%).

712 Globe in druge denarne kazni

24.363 €

Obrazložitev podskupine kontov

Globe in denarne kazni smo planirali v višini 51.500 EUR in sicer 30.000 EUR od glob za
prekrške, 20.000 iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in 1.500 EUR od
drugih stroškov Zakona o prekrških. Realizacija te skupine prihodkov je bila 47%, glede na
sprejeti proračun.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

5.668 €

Obrazložitev podskupine kontov

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 1.600 EUR. Realizirani so bili 354%
oziroma 5.668 EUR, še to pa so bili v glavnem prihodki krajevnih skupnosti in le 682 EUR
režijskega obrata.

714 Drugi nedavčni prihodki

853.962 €

Obrazložitev podskupine kontov

Med nedavčnimi prihodki največji delež predstavlja komunalni prispevek, ki je bil planiran v
višini 1.200.000 EUR. Prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 604.910 EUR, kar
predstavlja 50% realizacijo. Prihodki so bili nižji, saj so potencialni investitorji čakali na sprejetje
OPN, odločbe za komunalni prispevek po uradni dolžnosti (projekt kohezije) pa še niso bile
izdane. Večji investitorji so bila podjetja Sogeffi d.o.o., Pohištvo Iskra d.o.o., Twin trade d.o.o.
in Zakrajšek d.o.o..
Vsi ostali prihodki v tej skupini so bili realizirani precej nad planom. Za izvajanje investicij v KS
Katarina in KS Smlednik so sredstva v višini 31.678 EUR prispevali tudi krajani. V tej skupini
prihodkov so bili realizirani tudi prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje
izvedbe posla. Realizirani so bili v višini 24.529 EUR. V tem primeru gre za plačilo pogodbenih
kazni podjetja EUROGRAD d.o.o. in IBT BIRO PROJEKTIVA d.o.o..
Drugi izredni nedavčni prihodki so bili planirani v višini 40.090 EUR, realizirani pa v višini
163.515 EUR. Zadnji dan preteklega leta smo prejeli nakazilo družbe Telekom d.d. v višini
95.100 EUR iz naslova sofinanciranja gradbenih del na območju kohezijskega projekta ter
57.600 EUR Mestne občine Ljubljana za povračilo škode (RCERO). Prejeli smo tudi sredstva na
podlagi dedovanja po oskrbovancih, katerim je občina doplačevala oskrbnino ter prihodke iz
naslova vračila pravdnih stroškov.
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72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

42.357 €
2.855 €

Obrazložitev podskupine kontov

Kapitalski prihodki zajemajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od prodaje
zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev. Prihodki so bili realizirani v višini 42.357 EUR.
Glede na sprejeti proračun je bila realizacija 5,6%. Večina planiranih sredstev je bila previdena s
prodajo stavbnih zemljišč, ki pa se zaradi zamika sprejema OPN niso realizirala.
Prodaja osnovnih sredstev je potekala po planu. Prodali smo osebni avto Punto letnik 2003 za
dobrih 600 EUR, agregat za 1.600 EUR ter nekaj stare neuporabne opreme.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev39.503 €
Obrazložitev podskupine kontov

Planirali smo prihodke od prodaje zemljišč v višini 750.000 EUR, v skladu z načrtom ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Medvode za leto 2018. Večina planiranih sredstev je bila
previdena zaradi sprejema OPN, vendar je prišlo do zamika le-tega, tako da je bilo realiziranih le
enajst poslov s fizičnimi osebami v skupni vrednosti 39.503 EUR. Od tega je eno zemljišče
prodala KS Preska - Žlebe.

73 PREJETE DONACIJE

13.750 €

730 Prejete donacije iz domačih virov

13.750 €

Obrazložitev podskupine kontov

V letu 2018 smo planirali donacije v višini 13.250 EUR. Prejeli smo 13.000 EUR donacije od
podjetja Energetika Ljubljana za nakup merilne postaje za merjenje trdih delcev, 750 EUR pa je
prejela KS Smlednik.

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.176.737 €
517.237 €

Obrazložitev podskupine kontov

Transferni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja
prejema iz drugih javno finančnih blagajn državnega proračuna ali državnih skladov. Ti prihodki
so bili planirani v višini 1.056.667 EUR in realizirani v višini 517.237 EUR. Prihodki iz državnega
proračuna za investicije so bili realizirani v višini 468.988 EUR, od tega:
- 104.072 EUR sredstev na podlagi 21. in 23. člena ZFO za investicije,
- 6.080 EUR za projekt LAS – urbano vrtnarjenje,
- 42.909 EUR za projekt športno igrišče Medvode,
- 27.366 EUR požarne takse,
- 236.113 EUR sredstev državnega proračuna za projekt kohezija ter
- 52.448 EUR sredstev državnega proračuna za energetsko sanacijo stavb.
Planirali smo več sredstev za projekt "kohezije", vendar je zaradi kasnejšega začetka gradnje
realizacija manjša. Smo pa prejeli do konca leta izplačane štiri zahtevke, glavnino v mesecu
decembru.
Prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo so bili realizirani v višini 40.749 EUR od tega
22.295 EUR iz naslova vračila subvencij najemnin ter 16.983 EUR refundacij za izvedbo
programa javnih del, ostalo so sredstva za vzdrževanje gozdnih poti, katera smo prejeli na
podlagi zahtevka.
Iz EKO sklada smo prejeli 7.500 EUR subvencije za nakup električnega avta.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
1.659.500 €
Obrazložitev podskupine kontov

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bila realizirana
v višini 1.659.500 EUR o tega:
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-

-

24.320 EUR iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike za LAS projekt
– urbano vrtnarjenje,
1.337.974 EUR iz kohezijskega sklada za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na
območju vodonosnika Ljubljanskega polja (sredstva so manjša od planiranih zaradi
kasnejšega začetka gradnje) ter
297.206 EUR za energetsko sanacijo javnih objektov.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

14. 423 .9 50 €

Obrazložitev razreda

Odhodki so bili planirani v višini 24.411.576 EUR. Skupni proračunski odhodki neposrednih
proračunskih uporabnikov – občinske uprave, nadzornega odbora, občinskega sveta in krajevnih
skupnosti so bili realizirani v višini 14.423.950 EUR oziroma 59,09% planiranih odhodkov hkrati
pa so bili za 24% višji od preteklega leta. Največji delež vseh odhodkov proračuna Občine
Medvode za leto 2018 je bil realiziran na tekočih transferjih in sicer je delež teh odhodkov 39%.
Druga največja skupina so bili investicijski odhodki, 36% realiziranega proračuna, tekoči
odhodki so bili doseženi v višini 24% realiziranega proračuna, ostalo so bili investicijski transferi.

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

3.426.602 €
834.875 €

Obrazložitev podskupine kontov

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila porabljena v skladu s sprejetim
proračunom. Plače so bile izplačane v skladu z zakonskimi predpisi, upoštevane pa so plače
župana, javnih uslužbencev in javnih delavcev. Glede na gibanje zaposlenih med letom
(porodniška, upokojitev), je bila poraba teh sredstev 94%.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

132.353 €

Obrazložitev podskupine kontov

Prispevki iz in na plače so se izplačali glede na veljavno zakonodajo, v povezavi z višino
izplačanih plač.

402 Izdatki za blago in storitve

2.338.999 €

Obrazložitev podskupine kontov

Manjša realizacija od planirane je posledica varčevanja oziroma premišljenega naročanja
posameznega blaga in storitev. Do nakupov in storitev, ki za izvedbo proračuna niso bili nujno
potrebni, ni prišlo. Glede na veljavni proračun je bilo privarčevanih cca 400.000 EUR.
Privarčevali smo praktično na vseh segmentih teh izdatkov. Zneskovno je največja razlika pri
tekočem vzdrževanju (158.000 EUR). Večja odstopanja od plana pa so pri pisarniškem materialu
(74% realizacija), geodetskih storitvah (68% realizacija), stroški v povezavi s službenimi avti
(55% realizacija), plačila po podjemnih pogodbah (71% realizacija), študentsko delo (78%
realizacija) ter pri sodnih stroških (68% realizacija glede na veljavni proračun).

403 Plačila domačih obresti

55.189 €

Obrazložitev podskupine kontov

Plačevali smo obresti za najetih petih kreditov, ki so vse vezane na EURIBOR. Ta je bil v letu
2018 negativen, zato smo plačevali tudi nižje obresti, kot so bile predvidene v amortizacijskih
načrtih. Realizacija glede na sprejeti proračun je bila tako le 82% ter 15% manj glede na leto
2017.

409 Rezerve

65.186 €

Obrazložitev podskupine kontov

Rezerve v proračunu so bile planirane za splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko
rezervo, ki je namenjena za nepredvidene naravne nesreče. Rezerve proračuna so bile izločene
v rezervni sklad v skladu s sprejetim proračunom. Splošna proračunska rezervacija je bila
realizirana 50%. Poročilo o porabi teh sredstev je priloženo.
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41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

5.621.667 €
354.716 €

Obrazložitev podskupine kontov

Planirane so bile subvencije javnim podjetjem, ki s potrjeno ceno ne pokrivajo vseh stroškov.
Glavnina subvencij je bila nakazana JP LPP d.o.o. v višini 272.975 EUR, kar je 38% več kot
preteklo leto. V tej skupini kontov so tudi subvencije – državne pomoči na področju kmetijstva
in drobnega gospodarstva. Ti so bili realizirani 94%. Manjša poraba od načrtovane je bila na
področju kmetijstva. Podrobnejša obrazložitev je v posebnem delu proračuna.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.096.606 €

Obrazložitev podskupine kontov

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili namenjeni regresiranju prevozov otrok v šole,
regresiranju oskrbe starejših občanov naše občine, socialnim pomočem, največji delež pa
predstavljajo plačila vrtcem za predšolsko vzgojo, v skladu z zakonodajo. Da smo zagotovili
dovolj sredstev za te zakonske obveznosti, je župan, v skladu z odlokom o proračunu
prerazporedil sredstva - za ta namen so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini slabih
98.800 EUR. Predvsem so bila sredstva zagotovljena za subvencije v druge vrtce, prevoze
učencev ter domsko oskrbo.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

477.787 €

Obrazložitev podskupine kontov

Transfere smo zagotovili neprofitnim organizacijam in ustanovam, to je transferom društvom na
področju športa, kulture, mladine, humanitarnim društvom (javni razpisi), v skladu s sprejetim
proračunom pa smo izvedli tudi financiranje političnih strank. Sredstva za javne razpise so bila
praviloma skoraj v celoti počrpana, so bile pa narejene spremembe v ekonomski klasifikaciji področje mednarodnih prireditev ter financiranje zdravniških pregledov gasilcem. Realizacija je
slabih 99% glede na veljavni proračun.

413 Drugi tekoči domači transferi

1.692.558 €

Obrazložitev podskupine kontov

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani oz. nakazani v glavnem v javne zavode za
pokrivanje materialnih stroškov in izplačilu plač ter prispevek v ZZZS za zdravstveno
zavarovanje nezavarovanih oseb. Odhodki so bili glede na sprejeti proračun večji od planiranih
zaradi pravilne razvrstitve v ekonomsko klasifikacijo. S prerazporeditvami smo zagotovili dovolj
sredstev za ta namen. Realizacija je bila skoraj 100% glede na veljavni proračun.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

5.211.629 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.211.629 €

Obrazložitev podskupine kontov

Investicijski odhodki so bili planirani za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko
vzdrževanje in obnove, nakupe zemljišč ter razne študije, ki so vključevale projektno
dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Manjši del teh odhodkov je bil namenjen tudi
nakupu opreme v občinski upravi (pisarniško pohištvo in oprema, računalniška oprema in
programi). Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine.
Investicijski odhodki so predstavljali 36% delež odhodkov v realizaciji proračuna. Odhodki za ta
namen so bili realizirani v višini 5.211.629 EUR oziroma 35,2% planiranih, hkrati pa so za 91%
višji od preteklega leta. Največji del investicijskih odhodkov je bil porabljen za projekt "kohezija"
z obnovo vodovodov in gradnjo meteorne kanalizacije in sicer 3.015.000 EUR. Hkrati je bilo za
ta projekt v letu 2018 planiranih kar 8.647.600 EUR, zato je posledično tudi slabša realizacija
obravnavanih odhodkov. Razlike med planom in realizacijo so obrazložene po posameznih
postavkah v posebnem delu obrazložitev proračuna.
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

164.053 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
26.067 €
Obrazložitev podskupine kontov

Investicijski transferi so bili izdatki občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so bili namenjeni
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev. Sredstva so bila porabljena za transfere
društvom, ki so sredstva pridobila na podlagi javnih razpisov. Ti planirani transferi pri pripravi
proračuna, se med izvrševanjem proračuna lahko spremenijo in sicer tako, da občina sredstva
direktno nakaže izvajalcu oziroma dobavitelju, posledično se uporabi konto za investicijski
odhodek. Tako je bila poraba teh sredstev 23,5% glede na veljavni proračun.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

137.986 €

Obrazložitev podskupine kontov

Investicijski transferi so vključevali izdatke občine, ki so pomenili nepovratna sredstva in so bili
namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev. Planirana sredstva pomenijo
investicijske transferje javnim zavodom za investicije. Javni zavodi so vsa predvidena sredstva
porabili.

C. RAČUN FINANCIRANJA
5 RAČUN FINANCIRANJA

935.574 €

1.5 32. 59 4 €

Obrazložitev razreda

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s
servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita. Občine se lahko
zadolžujejo na podlagi Zakona o financiranju občin. Spremenjen in dopolnjen je bil sprejet v
letu 2008 in objavljen s spremembami v Uradnem listu RS št. 57/08, 36/11, 14/15 - ZUUJFO in
71/17. V njem je zadolžitev urejena tako, da se lahko občina v tekočem proračunskem letu
zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), v posameznem letu
odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega
proračuna v letu pred letom zadolževanja.

50 ZADOLŽEVANJE

1.532.594 €

500 Domače zadolževanje

1.532.594 €

Obrazložitev podskupine kontov

V letu 2018 smo planirali zadolževanje v višini 1.604.070 EUR. Ob koncu leta smo prejeli
dolgoročni kredit SID banke v višini 1.500.000 EUR z obrestno mero 0,7% za namen izvedbe
"kohezijskega projekta", ter 32.594 EUR brezobrestna povratna sredstva MGRT, za
sofinanciranje projekta izgradnje tržnice. Prvi obrok zapade marca 2020.

5 RAČUN FINANCIRANJA

597 .02 0 €

Obrazložitev razreda

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s
servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita. Občine se lahko
zadolžujejo na podlagi Zakona o financiranju občin. Spremenjen in dopolnjen je bil sprejet v
letu 2008 in objavljen s spremembami v Uradnem listu RS št. 57/08, 36/11, 14/15 - ZUUJFO in
71/17. V njem je zadolžitev urejena tako, da se lahko občina v tekočem proračunskem letu
zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), v posameznem letu
odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega
proračuna v letu pred letom zadolževanja.
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55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

597.020 €
597.020 €

Obrazložitev podskupine kontov

V proračunu za leto 2018 je bilo planirano odplačila dolga v višini 597.100 EUR. Dolgoročna
posojila so bila odplačana v višini 597.020 EUR. Znesek vsebuje vračilo glavnice na podlagi
kreditov iz leta 2009, 2011, 2013, 2014 in 2016.
Stanje dolga proračuna občine Medvode na 31. 12. 2018 znaša 4.600.044 EUR.
Stanje dolga po posameznih kreditih je naslednje:
- 184.500 EUR, kredit iz leta 2009 kreditodajalca UniCredit Banka (obrestna mera 1,65%),
- 864.000 EUR, kredit iz leta 2011 kreditodajalca UniCredit Banka (obrestna mera 1,2%),
- 785.714 EUR, kredit iz leta 2013 kreditodajalca NLB d.d. (obrestna mera 2,28%),
- 480.000 EUR, kredit, iz leta 2014, kreditodajalca Banka Koper d.d. (obrestna mera 2,17
%),
- 560.000 EUR, kredit iz leta 2016, kreditodajalca Banka Koper d.d. (obrestna mera 0,85%)
in
- 1.500.000 EUR, kredit iz leta 2018, kreditodajalca SID banke d.d. (obrestna mera 0,7%)
Poleg bančnih kreditov imamo še brezobrestna povratna sredstva MGRT in sicer:
- 93.303 EUR iz leta 2016, prvi obrok je zapadel marca 2018,
- 99.933 EUR iz leta 2017, prvi obrok zapade marca 2019 in
- 32.594 EUR iz leta 2018, prvi obrok zapade marca 2020.
Rok za vračilo sredstev MGRT je deset let in so brezobrestna.
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3. POSEBNI DEL
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
01 Župan
01 POLITIČNI SISTEM

70.028 €

70. 028 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost
političnega sistema v Občini Medvode. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je
odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov.

0101 Politični sistem

70.028 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanu nalagajo zakoni.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imata v okviru političnega sistema župan in
podžupan.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

70.028 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma so plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje
funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne
konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).
Župan (ob pomoči podžupana) v okviru danih pooblastil, gospodari s premoženjem Občine
Medvode, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih v
pristojnosti občine ipd.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Medvode, Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju, Interventni ukrepi v javnem sektorju, Zakon o javnih financah,
Poslovnik občinskega sveta, navodila Ministrstva za finance ter Zakon o prispevkih za socialno
varnost.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in
podžupana.

1.1.1.1 Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila

68.337 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina plače in drugih prejemkov za župana je zakonsko določena; višina prejemkov za
podžupana pa je določena z aktom občinskega sveta v skladu z določbami Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju. Upoštevan je bil ZUJF glede planiranja in realizacije sredstev za plače v
letu 2018. Letni cilj je bil dosežen, saj so bili zagotovljeni pogoji za opravljanje funkcije župana
in podžupana.

1.1.1.2 Župan, podžupan - materialni stroški

1.692 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem spadajo direktni materialni stroški za delo župana in podžupana in del drugih materialnih
stroškov, za katere je možno nedvoumno reči, da so v neposredni povezavi z delom omenjenih
funkcionarjev. Planirani in realizirani so bili stroški za reprezentanco (tradicionalno srečanje
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planincev na Grmadi, pobratenje PGD ZBILJE in PGD SALKA VAS..) in stroški seminarja.
Realizacija je bila 68%.

02 Občinski svet
01 POLITIČNI SISTEM

63.544 €

63. 544 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost
političnega sistema v Občini Medvode. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je
odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov.

0101 Politični sistem

63.544 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom nalagajo zakoni.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru političnega sistema izvajati
občinski funkcionarji.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

63.544 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma so stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški
sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih
strank.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Medvode, Zakon o
javnih financah, Poslovnik občinskega sveta, Odlok o višinah plačil za opravljanje funkcij
občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles
občinskega sveta.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je učinkovito delovanje občinskega sveta in odborov.

1.2.1.1 Občinski svet - sejnine

62.313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sredstva spadajo prejemki funkcionarjev - članov občinskega sveta ter prejemki članov
odborov in komisij. Višina prejemkov za člane občinskega sveta in komisij je določena z aktom
občinskega sveta.
Vezani so na plačo župana, kar v skladu z ZUJF-om pomeni 7,5% plače župana. Realizacija je
bila, glede na udeležbo na sejah občinskega sveta in odborih (v jesenskem delu sej ni bilo
zaradi občinskih volitev), 69%.

1.2.1.2 Občinski svet - materialni stroški

1.231 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so bili direktni materialni stroški za delo občinskega sveta in del drugih materialnih
stroškov, za katere je možno nedvoumno reči, da so v neposredni povezavi z delom občinskega
sveta in njegovih delovnih teles. Materialni stroški občinskega sveta so bili realizirani v višini
61,5% sprejetega plana. Sredstva so bila porabljena za reprezentanco in pisarniški material.
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03 Nadzorni odbor

3.822 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.8 22

€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost nadzornega odbora.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost
ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev.

0203 Fiskalni nadzor

3.822 €

Opis glavnega programa

V samem programu planiramo sredstva za delovanje nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.822 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je dejavnost nadzornega odbora z nadomestili za nepoklicno opravljanje
funkcij, materialnimi stroški, plačilih izvedencev za posebne strokovne naloge ipd.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Statut Občine Medvode, Zakon o javnih financah, Odlok o
višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega
odbora in članov delovnih teles občinskega sveta.
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora.

1.3.1.1 Nadzorni odbor - sejnine

3.822 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina prejemkov za člane nadzornega odbora je določena z aktom občinskega sveta ter
upoštevanjem ZUJF-a. Sem spadajo tudi vsa plačila izvedencev za posebne strokovne naloge
nadzora. Postavka je bila realizirana v višini 63,7% glede na sprejeti proračun. Realizirana
sredstva predstavljajo izplačane sejnine.

1.3.1.2 Nadzorni odbor - materialni stroški

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka materialni stroški je bila namenjena strokovnemu izobraževanju članov nadzornega
odbora. V letu 2018 sredstva niso bila koriščena.

04 Občinska uprava

14.079.666 €

01 POLITIČNI SISTEM

60. 062 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost občinskega sveta in v okviru tega financiranje svetniških skupin.

0101 Politični sistem

60.062 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema politične
stranke in zagotoviti pogoje za opravljanje del svetniških skupin.
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01019001 Dejavnost občinskega sveta

13.689 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma so stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški
sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih
strank.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Medvode, Zakon o
javnih financah, Odlok o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev,
predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta ter Sklep o
financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Medvode.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela svetniških skupin.

1.6.1.1 SLS - dejavnost

712 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje SLS se je izvajalo skladno z Zakonom o političnih strankah, ki določa, da je ključ
pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so
bila namenjena za financiranje politične stranke, je bila za leto 2018 je usklajena s številom
glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in planirana na podlagi Sklepa o financiranju
političnih strank. Planirana sredstva so se dodeljevala z nespremenjenimi mesečnimi dotacijami
v obdobju januar - november. Po rednih volitvah v mesecu novembru, je župan sprejel
Ugotovitveni sklep, ki je bil podlaga za spremenjeno decembrsko dotacijo.

1.6.1.10 Delovanje svetniških skupin

3.689 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za koriščenje sredstev za delovanje svetniških skupin je opredeljena v 10. členu
spremenjenega Odloka o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev,
predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta. Postavka je
bila planirana v višini 5.000 EUR. Sredstva so bila namenjena nemotenemu in kvalitetnejšemu
delu svetniških skupin. Realizacija postavke je bila 74%. Sredstva so svetniške skupine
porabljale za pisarniški material, nakup računalniške opreme, reprezentanco, internetne
storitve, obveščanje ter za nakup tonerjev.

1.6.1.12 SMC - dejavnost

2.001 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje SMC se je izvajalo skladno z Zakonom o političnih strankah, ki določa, da je ključ
pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so
bila namenjena za financiranje politične stranke, je bila za leto 2018 je usklajena s številom
glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in planirana na podlagi Sklepa o financiranju
političnih strank. Planirana sredstva so se dodeljevala z nespremenjenimi mesečnimi dotacijami
v obdobju januar - november. Po rednih volitvah v mesecu novembru, je župan sprejel
Ugotovitveni sklep, na podlagi katerega stranka SMC do sredstev ni več upravičena.

1.6.1.2 SDS - dejavnost

2.186 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje SDS se je izvajalo skladno z Zakonom o političnih strankah, ki določa, da je ključ
pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so
bila namenjena za financiranje politične stranke, je bila za leto 2018 je usklajena s številom
glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in planirana na podlagi Sklepa o financiranju
političnih strank. Planirana sredstva so se dodeljevala z nespremenjenimi mesečnimi dotacijami
v obdobju januar - november. Po rednih volitvah v mesecu novembru, je župan sprejel
Ugotovitveni sklep, ki je bil podlaga za spremenjeno decembrsko dotacijo.
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1.6.1.4 SD - dejavnost

752 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje SD se je izvajalo skladno z Zakonom o političnih strankah, ki določa, da je ključ
pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so
bila namenjena za financiranje politične stranke, je bila za leto 2018 je usklajena s številom
glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in planirana na podlagi Sklepa o financiranju
političnih strank. Planirana sredstva so se dodeljevala z nespremenjenimi mesečnimi dotacijami
v obdobju januar - november. Po rednih volitvah v mesecu novembru, je župan sprejel
Ugotovitveni sklep, na podlagi katerega stranka SD do sredstev ni več upravičena.

1.6.1.5 Zelena koalicija - dejavnost

1.111 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje Zelene koalicije se je izvajalo skladno z Zakonom o političnih strankah, ki določa,
da je ključ pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah pridobljenih glasov. Višina
sredstev, ki so bila namenjena za financiranje politične stranke, je bila za leto 2018 je usklajena
s številom glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in planirana na podlagi Sklepa o
financiranju političnih strank. Planirana sredstva so se dodeljevala z nespremenjenimi
mesečnimi dotacijami v obdobju januar - november. Po rednih volitvah v mesecu novembru, je
župan sprejel Ugotovitveni sklep, ki je bil podlaga za spremenjeno decembrsko dotacijo.

1.6.1.7 NSI - dejavnost

1.814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje Nove Slovenije - krščanski demokrati se je izvajalo skladno z Zakonom o političnih
strankah, ki določa, da je ključ pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah
pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so bila namenjena za financiranje politične stranke, je
bila za leto 2018 je usklajena s številom glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in
planirana na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Planirana sredstva so se dodeljevala
z nespremenjenimi mesečnimi dotacijami v obdobju januar - november. Po rednih volitvah v
mesecu novembru, je župan sprejel Ugotovitveni sklep, ki je bil podlaga za spremenjeno
decembrsko dotacijo.

1.6.1.8 DeSUS - dejavnost

1.424 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje DeSUS se je izvajalo skladno z Zakonom o političnih strankah, ki določa, da je ključ
pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so
bila namenjena za financiranje politične stranke, je bila za leto 2018 je usklajena s številom
glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in planirana na podlagi Sklepa o financiranju
političnih strank. Planirana sredstva so se dodeljevala z nespremenjenimi mesečnimi dotacijami
v obdobju januar - november. Po rednih volitvah v mesecu novembru, je župan sprejel
Ugotovitveni sklep, ki je bil podlaga za spremenjeno decembrsko dotacijo.

1.4.1.20 Lokalne volitve

46.373 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za kritje stroškov lokalnih volitev v
mesecu novembru 2018, ki predstavljajo precejšen organizacijski in tehnični izziv. Poleg
nadomestil volilnim organom - občinski volilni komisiji, članom volilnih odborov ter strokovnim
sodelavcem je večji strošek predstavljal tisk glasovnic in razglasov, distribucija vabil volivcem,
javna objava kandidatnih list za člane občinskega sveta ter kandidatov za župana in člane
svetov krajevnih skupnosti ter zagotovitev volilnega materiala volilnim odborom.
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02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 67. 187

€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih
financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

63.600 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev,
plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

63.600 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma so stroški plačilnega prometa – provizija UJP, provizija Banke Slovenije,
plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, taks…),
vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakonodaja na področju plačilnega
prometa, Zakon o lokalni samoupravi.

1.4.1.12 Urejanje na področju fiskalne politike

63.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka »urejanje na področju fiskalne politike«, pokriva stroške plačilnega prometa – provizijo
Uprave RS za javna plačila in provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev,
vračilo komunalnega prispevka ter stroške priprave podatkov za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. Glavnina odhodkov se nanaša na stroške priprave podatkov in
odmere NUSZ za leto 2018 v višini 36.356 EUR in plačilo negativnih obresti za stanje na računu
Banki Slovenije v višini 21.033 EUR. Glede na veljavni proračun je bila postavka realizirana
97,8%.

0203 Fiskalni nadzor

3.587 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora
občine.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.587 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma zajema naslednje: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij,
materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Statut občine, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem
naročanju, Zakon o lokalni samoupravi.

1.4.1.13 Notranji nadzor javnih financ

3.587 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih
financ (Uradni list RS, št. 72/02) moramo zagotoviti notranjo revizijo poslovanja oziroma
zagotoviti zunanjega izvajalca za izvedbo notranje revizije poslovanja občine. Glede na velikost
občine je taka revizija obvezna vsako leto in jo redno izvajamo, občasno pa naročimo tudi
revizijo v naših javnih zavodih. V letu 2018 je bila izvedena redna notranja revizija na področju
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gospodarnosti in zakonitosti porabe sredstev za vzdrževanje semaforjev ter redno vzdrževanje
javne razsvetljave ter poslovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina. Sredstva so
bila porabljena v višini 80%.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 4.8 43
€
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami
iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

4.843 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

4.843 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma so stroški sodelovanja občin na področju kulture, športa in drugih
področjih.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpis, ki ureja to področje je Zakon o lokalni samoupravi.

8.1.1.11 Mednarodno sodelovanje

4.843 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina razvoj mednarodnega sodelovanja izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin.
Glavni namen sklenjenih pobratenj je spoznavanje novih ljudi, običajev in kultur ter zavedanje
podobnosti in razlik med prebivalci različnih držav. Pobratene skupnosti so v stiku nekajkrat
letno tudi zunaj časa priprave in izvajanja skupnih projektov in dejavnosti, sodelujejo pa največ
na področju kulture, turizma, šolstva in športa, manj pogosto pa na področju gospodarstva,
prostovoljstva in okolja. V okviru pobratenj se občani družijo in spoznavajo nove ljudi, jezike in
kulturo ter sklepajo nova prijateljstva.
V letu 2018 smo sodelovali na kar nekaj dogodkih, čeprav je bila realizacija proračunske
postavke v primerjavi z veljavnim proračunom zgolj 48,4 %. V aprilu sta dve članici odbora za
mednarodno sodelovanje v imenu župana zastopali Medvode v italijanskem mestu Ponte San
Nicolo, na praznovanju 1100. obletnice prve omembe sosednje male vasice Roncajette. Konec
aprila je sedemčlanska delegacija odpotovala v pobrateno mesto Crest, kjer so se udeležili
medkulturnega festivala Fete l'Europe. Osrednji dogodek medkulturnega festivala je bila
večerja, popestrena z nastopi domačega orkestra, italijanskega mini teatra in naših Soriških
orgličarjev. Udeležbo na medkulturnem festivalu je delno financirala občina, delno, pa so
prispevali člani delegacije. V okviru festivala Medvode v gibanju pa je Občina v juniju 2018
gostila delegaciji iz prijateljskih mest, nemške Nidde in italijanskega Ponte San Nicola. Člani
delegacij so se udeležili pestrega programa (ogled prestolnice, predstavitev kulturno bogate
ponudbe Medvod, aktivnosti mladih v klubu Jedro, predstavitev dejavnosti in namen skupnosti
Barka, turistični ogled Medvod, obisk Avsenikovih Begunj in zaključek ob druženju z okusi
Medvod in prijetni glasbi v središču Medvod). Ob zaključku druženja so gostje iz Nemčije
predlagali, da bi se mesti Nidda ter Medvode tudi uradno pobratili. V novembru 2018 smo se
delno vključili v dogajanje na Noči parkeljnov, kjer gostijo parkeljne iz štirih držav, konec
novembra pa smo v Jedru pripravili vsakoletno srečanje odbora, katerega predstavitev je bila v
znamenju glasbe in otrok.
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
97. 200 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso vezani z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0401 Kadrovska uprava

3.522 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva, povezanih s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

3.522 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma so stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad – denarne nagrade in
priznanja.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

1.4.1.10 Občinska priznanja

3.522 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto so ob občinskem prazniku podeljena občinska priznanja. Sredstva so bila
zagotovljena za nakup občinskih priznanj in ostale stroške, ki so vezani na njihovo podelitev. V
letu 2018 so bile podeljene štiri plakete in štiri medalje. Za nakup občinskih plaket so bila
namenjena sredstva v višini 2.242 EUR, za nakup občinskih medalj pa sredstva v višini 790 EUR.
Ostali stroški so bili povezani z izvedbo dogodka (cvetje, tiskanje...). Postavka je bila realizirana
88%.

0403 Druge skupne administrativne službe

93.678 €

Opis glavnega programa

V tem programu so vključena sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov,
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za
poslovne prostore občine.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

10.435 €

Opis podprograma

V tem podprogramu so planirana sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

1.4.1.11 Objava občinskih predpisov

10.435 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop proračunskih postavk spada obveščanje domače in tuje javnosti – objava občinskih
predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS). Največ sredstev je bilo porabljenih za
objavo Odloka o občinskem prostorskem načrtu - 6.920 EUR, ki je bil sprejet v mesecu juniju
2018 (objava v Uradnem listu RS je obsegala nad 150 strani).

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

63.662 €

Opis podprograma

Podprogram predvideva sredstva za sodelovanje občine pri različnih prireditvah ter stroških
praznovanj občinskega in državnih praznikov.
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Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

1.4.1.24 Izvedba protokolarnih dogodkov

3.222 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet je leta 2013 sprejel Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Medvode.
Sredstva zagotavljamo za izvajanje nalog navedenega pravilnika. Porabila so se za žalne vence
ob 1. novembru, stroške pogostitve aktivnih funkcionarjev, članov nadzornega odbora in članov
odborov in komisij ob koncu mandata ter pokritje stroškov ob izvedbi protokolarnih dogodkov.
Realizacija postavke je bila 92%.

1.4.1.8 Občinske prireditve

60.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št.
13/17) namenjamo tudi sredstva za prireditve ob občinskem prazniku, druge občinske
prireditve, praznovanja obletnic in mednarodne prireditve (zadnje se financirajo iz druge
proračunske postavke). Tako smo v letu 2018 sofinancirali naslednje javne prireditve:
Festivalski projekt »Medvode v gibanju 2018«, Poletni večeri na trgu v Smledniku, Srečanje
upokojencev občine Medvode, Počastitev 70. letnice planinskega društva, Slavnostno
praznovanje 900 letnice prve omembe Hraš in Smlednika v pisani besedi, Akcija 50 kolesarskih
vzponov na Katarino, Zbiljska noč 2018, Srečanje turističnih društev objezerskih krajev
Slovenije, Odprtje fotografske razstave in spomladanski koncert pod kozolcem na Marjeti, 7. noč
parkeljnov v Goričanah, Prvomajski nagel pri Dobnikarju, 5. dirka z garami za veliko nagrado
Senice in Veteranske tekme.
Naše mnenje je, da so se s sprejetjem omenjenega pravilnika ter vsakoletnim doslednim
izvajanjem določil in meril Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Medvode število,
kakovost in raznovrstnost prireditev v lokalni skupnosti opazno dvignile. S tem postajamo ena
izmed s prireditvami bogatih lokalnih skupnosti, kar je tudi eno od naših poslanstev – da se
občani družijo in povezujejo tudi izven družabnih omrežij ter se ne predajajo osamljenosti.
Prijavitelji sofinanciranja javnih prireditev svojih pogodbenih obveznosti v letu 2018 niso kršili,
tudi neporabljena sredstva so bila posledica zunanjih dejavnikov. Izvajalec dirk z garami je
priznal, da sredstev ne bo mogel porabiti v celoti ter navedel upravičen razlog za odpoved
prireditve, z organizacijo katere pa so vseeno nastali določeni stroški. Na koncu so bila sredstva,
namenjena za sofinanciranje prireditev ob okroglih obletnicah oziroma drugih občinskih
prireditev, porabljena v višini 14.322 EUR (razpisna komisija je razdelila za 14.934 EUR
sredstev), kar ocenjujemo, da gre za zadostno porabo. Sredstva za izvedbo prireditev ob
občinskem prazniku pa so bila porabljena v celoti, to je v višini 11.500 EUR.
Preostala sredstva v postavki so bila namenjena sofinanciranju javnih prireditev, ki jih je gostila
občina sama, pri organizaciji pa pomagali Javni zavod Sotočje Medvode, drugi javni zavodi in
lokalna društva ter posamezniki. Tu gre predvsem omenit postavitev ter najem drsališča v
središču mesta z vsemi materialnimi stroški, ki tej postavitvi pripadajo (električna energija,
zavarovanje). Nekaj stroškov smo porabili tudi za oglaševanje prireditev v občini Medvode
(Radio Gorenc, RTV Slovenija).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
19.581 €
Opis podprograma

Podprogram predvideva stroške izvršb in drugih sodnih postopkov ter pravno zastopanje občine.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah in Zakon
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
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1.4.1.14 Pravno zastopanje občine

19.581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so prvenstveno namenjena stroškom sodnih postopkov. V
letu 2018 so bila proračunska sredstva porabljena za pravno pomoč občini v gospodarskem
sporu v zadevi Magg d.o.o. (izgradnja krožišča v Zbiljah pri Zormanu), ki se je v letošnjem letu
zaključil, saj je sodišče tudi v pritožbenem postopku razsodilo v korist občine.
Prav tako smo na občini prednostno pristopili k pridobivanju manjkajočih služnostnih pogodb za
projekt izgradnje kanalizacije. Poleg pridobivanja teh stvarnih pravic smo pristopili k sklepanju
pogodb za dosego javne koristi za rekonstrukcijo cestišča in ureditev pločnika ob LC 251041 v
naselju Zbilje, za izgradnjo in ureditev pločnika ob državni cesti R2-413/4704 na odseku
Medvode – Zbilje (pločnik od krožišča na Klancu do Stana) in rekonstrukcijo ceste in ureditev
pločnika ob LC 251091 v naselju Sora. Vsi lastniki, ki del svojega zemljišča odstopajo v javno
korist oz. le-tega obremenjujejo s stvarno služnostjo, morajo zaradi končne realizacije pravnega
posla, overiti svoj podpis pri notarju.
Del sredstev na tej proračunski postavki je bilo namenjenih izdelavi cenitvenih poročil, in sicer
za potrebe odkupa zemljišč v športnem parku, širitve pokopališča v Smledniku ter odkupa
zemljišča v Žlebeh ter del za pravno pomoč v delovnopravnih sporih in izvedbi reorganizacije
uprave.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.1 35. 70 8 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vsa sredstva za delovanje ožjih delov občin, združenj občin in drugih
oblik povezovanja občin.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter
koordinacija vladne in lokalne ravni
11.002 €
Opis glavnega programa

Program zajema delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni, ki vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in
zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

11.002 €

Opis podprograma

V tem podprogramu so predvideni stroški za druge oblike povezovanja občin (stanovanjska
zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije). V skladu z zakonodajo se občine projektno
združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna
partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega
območja oz. regije.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2014-2020,
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji in kazalci:
zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture,
razvoj gospodarstva,
razvoj človeških virov,
krepitev identitete regije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni načrt RRP LUR, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
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1.4.1.17 Projekti ljubljanske urbane regije

6.249 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije je bila sklenjena Pogodba o
sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji za leto 2018 v višini 3.775
EUR. Sredstva se nakazujejo na podlagi izstavljenih zahtevkov. Z Regionalno razvojno agencijo
Ljubljanske urbane regije je bila sklenjena tudi Pogodba za izdelavo celostne prometne
strategije Ljubljanske urbane regije v višini 2.474 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0001

1.4.1.17.05 Regionalna destinacijska organizacija

4.754 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S Turizem Ljubljana je bila sklenjena Pogodba o opredelitvi vsebin in sofinanciranju aktivnosti
RDO Osrednjeslovenske regije za leto 2018 v višini 2.756 EUR. K pogodbi je bil sklenjen aneks
št. 1 zaradi zagotovitve dodatnih sredstev v višini 1.998 EUR za delovanje koordinatorja, ki bo
koordiniral aktivnosti RDO znotraj Turizma Ljubljana ter na terenu z vsemi 25 občinami in
ponudniki. Sredstva na tej postavki so bila na podlagi treh zahtevkov v skupni višini 4.754 EUR
tudi nakazana.

0603 Dejavnost občinske uprave

1.124.706 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delovanje
občinske uprave Občine Medvode.

06039001 Administracija občinske uprave

1.078.015 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, Zakon o javnih financah, Kolektivna pogodba za javni sektor, ZUJF ter ostali
interventni ukrepi na področju plač in drugih povračil zaposlenim v javnem sektorju.

1.4.1.1 Občinska uprava - plače, prispevki in povračila

814.619 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri opredelitvi kadrovskega načrta – števila potrebnih delovnih mest za leto 2018 – je
predlagatelj proračuna upošteval omejitve, določene z Zakonom za uravnoteženje javnih financ,
predviden obseg dela na posameznih področjih, zahteve ministrstva za pravosodje in javno
upravo, da organi rešujejo vloge v čim krajšem času, vključno s posredovanjem informacij
javnega značaja, ter razpoložljiv kadrovski potencial. Kot je znano, država nenehno spreminja
zakonodajo, kar posledično vpliva na časovni potek reševanja upravnih postopkov, upravni
organi pa so si nadalje dolžni sami pridobiti podatke iz uradnih evidenc, kar pomeni dodatni
napor, ki ga je potrebno vložiti v reševanje raznolikih upravnih zadev. Ob implementaciji
nezadostno preverjenih rešitev se v praksi pogostokrat pokažejo pomanjkljivosti, ki terjajo nove
in nove spremembe in dopolnitve tudi na normativni ravni. Ob tem ni zanemarljivo niti dejstvo,
da nadzorni odbor in člani občinskega sveta iz leta v leto podajajo številne zahteve, pobude in
vprašanja, pri čemer so nekatere zelo obsežne, kar od pripravljavcev zahteva dodatno
angažiranje, to pa posledično vpliva tudi na reševanje drugih, prav tako neodložljivih delovnih
obveznosti.
V planirano maso sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi so bile za leto 2018 vštete
pravice, ki jih določajo veljavni predpisi glede izplačila regresa za letni dopust, povračil in
nadomestil ter drugih prejemkov (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči idr.) upoštevaje
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določila Zakona za uravnoteženje javnih financ, kot tudi zakonsko določene obveznosti
delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova predpisanih prispevkov in dajatev.
ZUPPJS17 (2. člen) je podaljšal obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in določa, da
javni uslužbenci in funkcionarji tudi do 31.12.2018 niso upravičeni do dela plače iz naslova
redne delovne uspešnosti. ZUPPJS17 (3. člen) podaljšuje obdobje omejenega izplačevanja
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi do 31. decembra 2018.
Javni uslužbenci, ki so v letu 2018 izpolnili pogoje za napredovanje, kot jih določa Uredba o
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09; v
nadaljevanju Uredba) oziroma splošni akt predstojnika, so napredovali v višji plačni razred v
skladu z navedenimi akti, vendar so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim
razredom s 1.12.2018.
Poleg rednega izplačila plač so bili v letu 2018 izplačani tudi regres za letni dopust za leto 2018,
dve jubilejni nagradi za 20 let delovne dobe, doseženi v javnem sektorju in ena odpravnina ob
upokojitvi. Skladno z veljavno zakonodajo je bilo izvedeno tudi plačilo premij dodatnega
pokojninskega zavarovanja zaposlenim.
V občinski upravi je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 28 javnih uslužbencev, od tega 23
javnih uslužbencev za nedoločen čas, 3 javni uslužbenci za določen čas, 2 javna uslužbenca pa
kot pripravnika za določen čas trajanja pripravništva. V letu 2018 je delovno razmerje prenehalo
trem javnim uslužbencem, eni javni uslužbenki je delovno razmerje prenehalo na podlagi
sporazuma, enemu javnemu uslužbencu je delovno razmerje prenehalo iz poslovnih razlogov,
ena javna uslužbenka pa se je upokojila. Porodniško odsotnost je v letu 2018 koristila ena javna
uslužbenka. V tem obdobju se je zaposlilo 5 javnih uslužbencev, od tega 2 javna uslužbenca za
nedoločen čas, 1 javni uslužbenec za določen čas trajanja projekta "kohezije" in 2 javna
uslužbenca pripravnika za določen čas trajanja pripravništva.
Realizacija proračunske postavke Občinska uprava - plače, prispevki in povračila je bila v
primerjavi z veljavnim proračunom nižja za 5,2 %. Nižja je bila predvsem zaradi manjše
zasedenosti delovnih mest v primerjavi s kadrovskim načrtom za leto 2018.

1.4.1.25 Režijski obrat - plače. prispevki in povračila

72.272 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače javnih uslužbencev, ki so zaposleni v Režijskem obratu se izplačujejo skladno s sistemom
plač v javnem sektorju, ki je natančneje opredeljen v postavki 1.4.1.1.
Javni uslužbenci Režijskega obrata dosegajo osnovni plačni razred, ki je določen s pogodbo o
zaposlitvi. Javni uslužbenci, ki v letu 2017 izpolnijo pogoje za napredovanje, kot jih določa
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08,
113/09; v nadaljevanju Uredba) oziroma splošni akt predstojnika, napredujejo v višji plačni
razred v skladu z navedenimi akti, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim
razredom s 1.12.2017. Javni uslužbenci, ki v letu 2018 napredujejo v višji plačni razred, pa
pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.12.2018.
Proračunski uporabniki, za katere velja Uredba, morajo do 15.3.2017 oz. do 15.3.2018 izpeljati
postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred in izdati
ustrezne anekse k pogodbi o zaposlitvi, pri čemer mora iz aneksa izhajati, da javni uslužbenci, ki
izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, ne pridobijo pravico do plače v skladu
z višjim plačnim razredom s 1.4.2017 oz. s 1.4.2018, temveč s 1.12.2017 oz. s 1.12.2018. Temu
v sled so bile javnim uslužbenec podeljene ocene, napredovanj pa v letu 2018 ni bilo.
V Režijskem obratu so bili na dan 31. 12. 2018 zaposleni štirje javni uslužbenci, trije javni
uslužbenci so bili zaposleni za nedoločen čas, en javni uslužbenec pa za določen čas. Konec
septembra 2018 je na podlagi sporazuma prenehalo delovno razmerje enemu javnemu
uslužbencu, v decembru 2018 pa se je v Režijskemu obratu zaposlil en javni uslužbenec.
Realizacija proračunske postavke Režijski obrat - plače, prispevki in povračila je bila v primerjavi
s sprejetim in veljavnim proračunom nižja in sicer za 11,9 %. Nižja je bila predvsem zaradi
manjše zasedenosti delovnih mest v primerjavi s kadrovskim načrtom za leto 2018.
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1.4.1.3 Občinska uprava - materialni stroški

191.123 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med izdatki za blago in storitve so načrtovani stroški ogrevanja, pisarniškega in čistilnega
materiala, storitve varovanja in čiščenja, poštnina, električno energija za vse poslovne objekte v
lasti občine in njihovo vzdrževanje, stroški v zvezi s službenimi avtomobili, vzdrževanje
računalniške opreme, stroški izobraževanja, reprezentance in drugo. Vsi ti stroški se nam
povečujejo, vendar smo z racionalizacijo poslovanja materialne stroške omejili na planirani
višini. Materialni stroški občinske uprave so bili realizirani 88%.
Največji delež izdatkov po posameznih namenih so:
- stroški telefona in poštnine 30.813 EUR,
- storitve varovanja 21.798 EUR,
- storitve čiščenja in čistilni material 23.905 EUR,
- stroški ogrevanja 16.804 EUR,
- najemnine (največji delež odpade na najem fotokopirnih strojev) 14.768 EUR,
- storitve informacijske podpore 9.177 EUR,
- nakup pisarniškega materiala 8.435 EUR ter
- stroški električne energije tudi za druge objekte v lasti občine v višini 8.497 EUR.
Materialni stroški pa zajemajo tudi računalniške storitve, stroške strokovne literature in
časopisov, oglaševanja, komunalnih storitev, zavarovalnih premij ter stroški seminarjev in
reprezentance, ki pa posamezno ne presegajo 6.000 EUR. Glede na preteklo leto so stroški v
globalu praktično nespremenjeni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave
46.691 €
Opis podprograma

Podprogram predvideva sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme ter nakup
prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti.

1.4.1.16 Arhiv Občine Medvode

5.608 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode je v aprilu 2018 sklenila novo pogodbo o prevzemu in najemu arhiva za dobo
treh let, s katero je pri zgodovinskem arhivu akreditirani družbi Mikrocop d.o.o. predala v
prevzem in hrambo dokumentarno gradivo v fizični obliki. Predmet pogodbe je bil prevzem
dokumentarnega gradiva (prevzem na lokaciji naročnika, popis prevzetega gradiva in sama
ureditev) in hranjenje v prostorih izvajalca (hramba, letno poročanje in pošiljanje spiska
dokumentov, ažuriranje evidence) ter izvedba postopka uničenja gradiva preko zgodovinskega
arhiva.
Javna uslužbenka, ki ima izvedeno usposabljanje za ravnanje z arhivskim dokumentarnim
gradivom, polno odgovorno sodeluje z izvajalcem hrambe gradiva.

1.4.2.1 Občinska uprava - investicije in investicijsko vzdrževanje
19.759 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za vzdrževanje občinske stavbe in tudi drugih
poslovnih prostorov v lasti občine. V občinski stavbi se je v letu 2018 na novo pobrusil in
polakiral parket ter pobelile stene, v objektu Gorenjska cesta 11 (Društvo upokojencev
Medvode) se je zamenjalo stavbno pohištvo, ostala sredstva pa so bila porabljena za
vzdrževalna dela – letni servis klim, popravila elektroinštalacij, …
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0004

1.4.2.2 Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme

21.324 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno posodabljati računalniško opremo. Za ta
namen smo v lanskem letu kupili dva računalnika s pripadajočo opremo in vključeno
programsko opremo, zamenjali so se monitorji, tipkovnice in miške. Tako je bilo za strojno
računalniško opremo porabljenih 8.165 EUR. Sredstva so bila namenjena tudi za obnovitev
licenc ter nakup licence za program Gstar CAD (nujno potrebno za projekt "kohezije" ter tudi za
normalno pregledovanje projektne dokumentacije), vse skupaj v višini 7.630 EUR. Za sejno
sobo je bil nabavljena promocijska stena in pano, nabavljena pa je bila tudi nova
telekomunikacijska oprema v skupni vrednosti 2.780 EUR (novi mobilni telefoni). Za potrebe
pisarn oz. uslužbencev so bili nabavljeni in popravljeni stoli v vrednosti 1.078 EUR. Planirana so
bila tudi sredstva za nakup programske opreme za redarstvo, vendar do realizacije ni prišlo.
Posledično je bila poraba sredstev le 39%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0005

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
215 .95 9 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

215.959 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in program varstva pred požarom.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
31.813 €
Opis podprograma

Vsebina podprograma je usposabljanje enot in služb civilne zaščite s stroški operativnega
delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite ter njihovo
usposabljanje, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru nesreč ali
izrednih dogodkov
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon
o varstvu pred požarom ter Zakon o gasilstvu.

2.1.1.1 Civilna zaščita - redna dejavnost

28.966 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo na področju redne dejavnosti Civilne zaščite izvedli naslednje aktivnosti:
- celoletno ažurno urejanje dokumentacije na področju zaščite in reševanja ter sodelovanje z
URSZR, GZS in GZM;
- pripravo in izdelavo ocene ogroženosti ob jedrski nesreči, ob železniški nesreči in nesreči z
nevarnimi snovmi;
- Priprava in izdelava načrtov zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, železniški nesreči in
nesreči z nevarnimi snovmi. Dodatno je bil pripravljen načrt sprejema potencialno
evakuiranih iz Posavja za primer jedrske nesreče.
33

vzdrževanje logistično-skladiščnih kapacitet in materialno-tehničnih sredstev CZ v skladišču
Goričane: izvajali preglede agregatov ter periodične zagone opreme (gorivo), nabava
opreme za interventno prekrivanje streh po neurjih;
- s tehničnimi in logističnimi sredstvi smo podprli nudenje pomoči gasilskih enot GZM v Občini
Črnomelj ob neurju in toči;
- vzdrževanje poveljniškega vozila CZ: zavarovanje, tehnični pregled, redni servis, sanacija
poškodbe, nabava novih pnevmatik;
- vzdrževanje objekta CZ na Topolu;
- vzdrževanje občinskega zaklonišča na Kržišnikovi;
- vzdrževanje baze AED v občini;
- organizacija novega sistema pregledov hidrantnega omrežja v občini Medvode;
- realizacija usposabljanj za pripadnike CZ občine Medvode, pri čemer smo namenili sredstva
tudi za refundacije plač pripadnikov in prehrano na izobraževanjih;
- Z agregatom CZ in šotori CZ smo podprli izvedbo naslednjih dogodkov v občini Medvode:
 Festival kranjske klobase, JZ Sotočje;
 Pesem na vodi, TD Zbilje;
 Wild West Fest 2018, Društvo BBQ Slovenija;
 Zbiljska noč, PGD Zbilje;
 7. Noč parkeljnov Goričane, TD Goričane;
 Veseli december v Medvodah, JZ Sotočje;
na POŠ Topol smo uredili stalno namestitev elektro agregata za potrebe oskrbe POŠ z elektriko
v primeru nesreče ali vremenske ujme;
zagotavljali smo sistem alarmiranja in aktiviranja sil ZRP preko mobilnih telefonov;
zagotavljali smo refundacijo plač aktiviranim pripadnikom CZ in JGS,
zagotavljali prehrano na dolgotrajnejših intervencijah,
nabava tehničnih zaščitnih čelad za pripadnike CZ za tehnične intervencije,
odstranili smo plavje izpod mostu v reki Sori, posredovali pri nesreči AC na Gorenjski cesti,
izvedli smo ocenjevanje škode po neurju v decembru 2017, nudili strokovno pomoč občanom
pri izpolnjevanju obrazcev, prijavili vso škodo nastalo na občinski infrastrukturi,
sodelovali smo pri predstavitvi podrobnih raziskav ZAG v okviru projekta Potrog 2 oz. vzorčnih
objektov v občini za potresno ogroženost in s tem seznanili upravnike,
sodelovali smo pri anketi o zasedenosti stavb v okviru projekta Potrog 3 za oceno potresne
ogroženosti,
dezinficirali smo 4 avtocisterne PGD, ki na podlagi pogodbe o izvajanju javne gasilske službe,
skrbijo za interventne prevoze vode ob pomanjkanju le – te.
-

-

2.2.1.2 Civilna zaščita - investicije in investicijsko vzdrževanje

2.848 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo na področju investicij v Civilni zaščiti izvedli naslednje aktivnosti:
- kupili smo 2 ročni radijski postaji z mikrofonom za potrebe Štaba CZ,
- kupili smo razdelilno elektro omarico za prevozni agregat, ki omogoča optimizirano
delovanje več porabnikov na agregatu, kar olajša delo na intervencijah. Na ta način smo
omogočili tudi kvalitetnejšo podporo prireditvam v občini, saj zagotavljamo elektro oskrbo
na številnih občinskih dogodkih,
kupili smo baterijski viličar na potrebe skladišča CZ v Goričanah. Na ta način smo izboljšali
logistične kapacitete, saj je večino opreme zložene na paletah in omogoča 1 osebi
enostavne premike iz skladišča v vozila. Zaradi pozne izdaje računa, je plačilo zapadlo v
leto 2019, kar je tudi razlog da niso bila počrpana vsa sredstva na proračunski postavki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0007
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

184.145 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je protipožarna varnost in sicer dejavnost gasilskih društev, dejavnost
občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s
požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon
o varstvu pred požarom ter Zakon o gasilstvu.

3.1.1.1 Gasilska zveza Medvode in prostovoljna gasilska društva
115.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z večpartitno pogodbo med Občino Medvode, Gasilsko zvezo Medvode in Prostovoljnimi
gasilskimi društvi, o opravljanju javne lokalne gasilske službe, je Občina Medvode mesečno
nakazovala proračunske dvanajstine, od predvidenih in načrtovanih 115.000 EUR sredstev.
Sredstva so se porabljala za operativno dejavnost društev, plačilo elektrike, telefona, goriv in
maziv, zavarovanja in za usposabljanja članstva.
Gasilska zveza Medvode lahko za lastno dejavnost porabi do največ 20% sredstev. Ostala
sredstva pa razdeli med Prostovoljna gasilska društva po Pravilniku in na podlagi točkovanja
oziroma letne ocene in kategorizacije.

3.1.1.2 Zdravniški pregledi - operativni gasilci

3.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redne preglede operativnih gasilcev je potrebno izvajati skladno z Zakonom o gasilstvu in
Pravilniku o zdravniških pregledih. Po pravilniku morajo biti vsi operativni gasilci pregledani na
vsake tri leta. Minimalno število vseh operativnih gasilcev, po kategorizaciji, za katere moramo
predvideti sredstva, je 168. V letu 2018 je operativni del napotitve gasilcev na zdravniške
prevzela Gasilska zveza Medvode, ki ima tudi možnost, da dobi del sredstev povrnjenih.
Zdravniške preglede so izvajali tekom celega leta, pregledanih je bilo 29 gasilcev, 2 pa sta bila
napotena tudi na psihološko testiranje.

3.1.2.1 Osebna zaščitna oprema za operativne gasilce

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za operativne gasilce je predpisana osebna zaščitna oprema. V letu 2018 je bilo izpeljano javno
naročilo za nakup osebne zaščitne opreme za gasilce. Nabavljeno je bilo 42 kos gasilske
zaščitne obleke v skupni višini 47.038 EUR. Sredstva so bila na tej postavki koriščena v celoti,
razlika pa se je plačala iz požarnega sklada.

3.1.2.2 Požarni sklad

43.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarnega sklada se nabirajo skladno z Zakonom o varstvu pred požari od
zavarovalnih premij, v okviri proračuna Republike Slovenije. Občinam dodeli mesečne akontacije
Republiški odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Občinski odbor za razpolaganje
sredstev požarnega sklada pa ta sredstva namenja za pomembnejše gasilske investicije ter za
sofinanciranje ostale gasilske opreme. V letu 2018 je bilo izpeljano javno naročilo za nakup
osebne zaščitne opreme za gasilce. Nabavljeno je bilo 42 kos gasilske zaščitne obleke v skupni
višini 47.038 EUR (20.000 EUR je bilo plačano iz postavke osebna zaščitna oprema za
operativne gasilce), 43 kosov gasilskih zaščitnih čelad, 26 kos zaščitnih rokavic in 30 kos
ognjevarnih podkap. Po sklepu Odbora so se sredstva za opremo povrnila PGD Preska Medvode za baterijski kotni brusilnik in vijačnik ter nabavila gasilska oprema za PGD Sora. Ta
sredstva so namenska, zato se je preostanek v višini 34.271 EUR prenesel v leto 2019.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0009

3.1.2.4 Gasilski dom v KS Pirniče

1.976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki v višini 1.976 EUR so bila porabljena za izdelavo popisov že izdelanega
projekta za izgradnjo novega Gasilnega doma Pirniče za potrebe racionalizacije tega projekta.
Sprva načrtovani projekt presega okvir sredstev za izvedbo investicije, zato se bo pristopilo k
njegovo racionalizaciji in poenostavitvi.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.8 90 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1.890 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne in notranje varnosti v občini.

08029001 Prometna varnost

1.890 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je zagotavljanje sredstev za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan…).
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji in Zakon
o lokalni samoupravi.

9.1.1.6 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po sklepu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je občina iz sredstev, namenjenih
za vzgojo v cestnem prometu, kupila opremljena kolesa, ki jih za pristop k kolesarskemu izpitu,
uporabljajo šolski otroci. Kolesa so dobile vse štiri osnovne šole.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0018 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

54. 799 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja
odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

54.799 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve
brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del, ki se financirajo iz
občinskega proračuna.

10039001 Povečanje zaposljivosti

54.799 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).
Zakonske in druge pravne podlage

Predpis, ki ureja to področje je Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
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10.1.1.7 Javna dela

54.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa
kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto
neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali
razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Javna dela se
izvajajo na podlagi določb Zakona o urejanju trga dela.
Naročnik je občina, ponudbo za izvedbo programa javnega dela pa odda izvajalec programa
javnega dela (neprofitni delodajalec).
V letu 2018 so dejavnosti v okviru javnih del izvajali Osnovna šola Medvode (en delavec za
pomoč pri učenju s VII. stopnjo izobrazbe), Vrtec Medvode (trije delavci za pomoč otrokom s
VII. stopnjo izobrazbe), Občina Medvode (preko leta 2018 štirje delavci za pomoč v režijskem
obratu s V. stopnjo izobrazbe) in Zavod CCC (en delavec za pomoč pri organiziranju in izvajanju
kulturnih dejavnosti in prireditev s V. stopnjo izobrazbe).
Naročnik oziroma izvajalec javnih del zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike plač udeležencev
in regresa za letni dopust.
Program javnih del za leto 2018 je bil v zavodih uspešno zaključen.
Občina Medvode je zagotovila 45% sredstev za plače.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

191 .37 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

152.798 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj
in prilagajanje podeželskih območij.
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o
zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o spremljanju državnih
pomoči.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

56.796 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora
za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje (na primer: sofinanciranje nakupa kmetijskih strojev, subvencioniranje obrestne
mere idr.).
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so zakon o kmetijstvu, zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o
zaščiti živali, predpisi s področja državnih pomoči, zakon o lokalni samoupravi.

4.4.1.1 Reforme kmetijstva

56.796 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 je bil sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Medvode za programsko obdobje 2015-2020 in v začetku leta 2016 dopolnjen s
spremembami na področju čebelarstva. Na razpolago je bilo za izvedbo predvidenih ukrepov
50.000 EUR. Na javni razpis je prispelo enaindvajset vlog. Dve vlogi sta bili zavrnjeni, saj nista
bili predmet razpisa. Komisija se je, glede na projekcijo razdelitve sredstev skladno z besedilom
javnega razpisa, na 2. seji komisije odločila, da z razdelitvijo sredstev počaka do poteka roka za
oddajo ponudb na javnem povabilu k oddaji ponudb za pomoč za dejavnosti prenosa znanja in
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informiranja. Po razdelitvi sredstev na javnem povabilu, sredstva sta prejela KGZS - Zavod LJ in
Čebelarsko društvo Medvode, se je ostanek sredstev v višini 795,44 EUR prenesel na ta javni
razpis.
Ta sredstva so bila na 3. seji komisije prerazporejena na ta javni razpis tako, da je bilo na voljo
za sofinanciranje ukrepa 1 in ukrepa 5 na voljo 50.795,44 EUR. Komisija je sprejela sklep, da se
na tem javnem razpisu sofinancirajo vsi prijavitelji. Sredstva so se vsem prijaviteljem
sorazmerno znižala glede na stopnjo pomoči za 20,71 %, ker je bila višina sredstev do katerih
so prijavitelji upravičeni, višja od razpoložljivih sredstev.
Sredstva so bila vsa razdeljena in prejemniki s Sklepom obveščeni. En prejemnik ni pravočasno
poslal zahtevka za plačilo (ni zvedel investicije), zato je iz tega naslova ostalo neporabljenih
dobrih 3.200 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0102

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

95.230 €

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za obnove vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč
in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična
dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvajanje programov je zakonodaja na področju evropske regionalne politike.

4.4.1.10 Stara hišna imena

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode je v letu 2017 uspešno prijavila projekt LAS Stara hišna imena in zanj nato leta
2018 pridobila sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V letu 2018 smo
nato pričeli z izvedbo projekta Stara hišna imena, ki obsega naselja Dragočajna, Hraše, Moše,
Smlednik, Spodnje Pirniče, Valburga, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno Goro, Zbilje, Zgornje
Pirniče.
Projekt je razdeljen na zbiranje in obeležitev hišnih imen. Prva faza zbiranje hišnih imen se je
začela konec leta 2018 s pregledom zgodovinskih virov, terenskim zbiranjem podatkov in
intervjuji z domačini. Sredstva na proračunski postavki še niso bila porabljena, ker bo projekt
zaključen konec leta 2019.

4.4.1.11 Ureditev okolice in tržnega prostora - Doma krajanov
Pirniče
0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

K izvedbi projekta, ki je bil v okviru LAS projektov predlagan s strani KS Pirniče, se ni pristopilo
zaradi nerešenega predhodnega vprašanja pridobitve uporabnega dovoljenja osnovnega
objekta. Iz tega razloga sredstva niso bila porabljena.

4.4.1.13 Ureditev vrtičkov v Preski

29.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pripravo terena (betonski temelji) na območju vrtičkov na Svetju,
kjer so se postavile vrtne lope v sklopu projekta LAS - urbano vrtnarjenje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB071-18-0034

4.4.1.4 LAS in projekt LEADER

4.836 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večina sredstev na tej postavki je namenjena delovanju LAS Za mesto in vas ter pripravi
skupnih projektov. Članarina LAS, ki predstavlja največji strošek, je bila poravnana v drugi
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polovici leta 2018. Preostala sredstva pa so bila v letu 2018 porabljena za izdelavo investicijske
dokumentacija DIIP za prijavo projekta E-nostavno na kolo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0004

4.4.1.5 Urbano vrtnarjenje

59.146 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode je v letu 2018 uspešno izvedla projekt LAS Urbano vrtnarjenje, ki je obsegal
nakup in postavitev 20 dvojnih vrtnih lop, ki so postavljene na območju vrtičkov na Svetju.
Pridobili smo 59.889,80 EUR, od tega predstavlja znesek nepovratnih sredstev 39.272 EUR,
občina pa mora zagotoviti lastna sredstva v višini 20.618.
V mesecu maju smo izvedli javno naročilo za dobavo in postavitev vrtnih lop in pridobili
ustrezno ponudbo podjetja Fabiles, ki je lope izdelalo in postavilo. Pogodbena vrednost del je
znašala 59.146 EUR. Lesene vrtne lope imajo dimenzije 2,00×3,00m, narejene so iz
impregniranega smrekovega lesa. Ena lopa je namenjena dvema uporabnikoma. Ob lopi je
postavljen tipski zbiralnik vode oblečen v leseno oblogo.
S projektom smo omogočili občanom bolj aktivno preživljanje prostega časa, možnost druženja
in povezovanja ter pridelovanje lastne, načeloma bolj zdrave hrane, kar spodbuja k lokalni
samooskrbi in dviguje ozaveščenost prebivalcev o prednostih lokalne hrane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-16-0015

4.4.1.6 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti

230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode je v letu 2018 uspešno prijavila projekt LAS Mreža poti LAS in zanj pridobila
sredstva Evropskega kmetijski sklad za razvoj podeželja. Odločba o pravici do sredstev je bila
izdana dne 29.10.2018. Projekt šestih občin obsega ureditev obstoječih poti v funkcionalno
mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega
konceptualnega označevanja poti in informiranja uporabnikov, kar predstavlja prijazen
prostorski pristop in podlago za turistično promocijo območja LAS. Sredstva na proračunski
postavki niso bila porabljena, ker smo Odločbo prejeli šele konec oktobra, nato smo začeli
izvajati aktivnosti na projektu, ki bo zaključen v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-16-0028

4.4.1.7 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode je v letu 2018 uspešno prijavila projekt LAS Vzpodbujanje in podpora razvoju
turizma in zanj pridobila sredstva Evropskega kmetijski sklad za razvoj podeželja, katerega cilj
je povezati turistične potenciale in kapacitete območja LAS ZA mesto in vas za promocijo in
vzpodbujanje lokalnega turizma. Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena, ker smo
Odločbe o pravici do sredstev prejeli šele v začetku leta 2019. Projekt bo zaključen v letu 2019.

4.4.1.8 Oživitev tržnic na območju LAS

1.952 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Oživitev tržnic, smo skupaj z občinami Vodice, Trzin, Mengeš, Komenda in
Domžale izvedli skupno javno naročilo za nakup in dobavo stojnic. Za izvedbo javnega naročila
so bila porabljena sredstva v višini 1.952 EUR. Za izdelavo 10 stojnic za prodajo na tržnici za
potrebe Občine Medvode je bilo izbrano podjetje Lesarstvo Žaže d.o.o. Pogodbena vrednost
znaša 36.359 EUR. Projekt je Občina Medvode v letu 2018 uspešno prijavila na razpis LAS in
zanj pridobila nepovratna sredstva v višini 20.587 EUR. Prevzem stojnic bo konec meseca marca
2019, zato sredstva še niso bila porabljena.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-16-0030

4.4.1.9 Zgodbe naših mokrišč

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode je v letu 2018 uspešno prijavila projekt LAS Zgodbe naših mokrišč in zanj
pridobila sredstva Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja po Odločbi o pravici do
sredstev, z dne 29.10.2018. Namen projekta je obnovitev in ohranitev naravovarstveno
pomembnih mokrišč v občinah Trzin, Medvode, Mengeš, Domžale in Vodice. Sredstva na
proračunski postavki niso bila porabljena, ker smo Odločbo prejeli šele konec oktobra, nato smo
začeli izvajati aktivnosti na projektu, ki bo zaključen v letu 2019.

11029003 Zemljiške operacije

772 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje
komasacijskih postopkov, melioracij).
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o kmetijstvu, zakon o kmetijskih zemljiščih.

4.4.1.2 Zemljiške operacije - komasacije, melioracije

772 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi izdelane dokumentacije za izdajo Odločbe o uvedbi komasacije in agromelioracije v
letu 2017, je bila v letu 2018 s strani Upravne enote Ljubljana pridobljena odločbo o uvedbi
komasacije in agromelioracije. V postopku imajo lastniki zemljišč na komasacijskem območju
možnost podati pritožbo na odločbo. Občina Medvode je na izdano odločbo prejela okoli 20
pritožb, večino od njih smo na usklajevalnih sestankih uspešno rešili. Za leto 2019 so nam
ostale še štiri nerešene pritožbe. Občina Medvode je v letu 2018 zaprosila pristojno ministrstvo
glede izvedbe presoje vplivov na okolje za postopek komasacije in agromelioracije. Za ta namen
je bilo izdelano Hidrogeološko poročilo – agromelioracijska dela med Zapogami in Smlednikom.
To so bili edini stroški, ki so nastali v letu 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0003

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

18.751 €

Opis glavnega programa

Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih
zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

18.751 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali ter društev za zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je zakon o zaščiti živali.

4.4.1.3 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

18.751 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2018 je občina nadaljevala z akcijo kastracij in sterilizacij mačk v pomladanskem in
jesenskem času. Sama akcija je iz leta v leto bolj odmevna in v medijih predstavljena kot primer
dobre prakse, pri tem pa ne gre prezreti koristi, ki jih sama akcija prinaša. Ugotavljamo, da se
populacija prostoživečih mačk zmanjšuje, s tem pa manjša tudi možnost širjenja bolezni. Poleg
akcije se redno oskrbuje zapuščene živali ter plačuje mesečno najemnino boksa za pse.
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Za akcijo sterilizacij/kastracij zapuščenih in lastniških mačk smo v letu 2018 odšteli 10.000 EUR,
preostala sredstva so bila namenjena storitvam Zavetišča Horjul, s katerim ima občina pogodbo
za oskrbo in namestitev zapuščenih in najdenih živali.

1104 Gozdarstvo

19.821 €

Opis glavnega programa

Glavni program gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

19.821 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je vzdrževanje in gradnja gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture
(gozdne vlake).

4.3.1.11 Gozdne poti - razpis program razvoja podeželja

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila v letu 2018 odprta zaradi priprave vloge na razpis PRP Razvoj podeželja.
Odločbo o dodelitvi sredstev je Občina Medvode prejela šele poleti, zato bo investicija
realizirana v letu 2019, skladno z rokom, ki je določen v odločbi ministrstva.

4.3.1.4 Gozdne poti - redno vzdrževanje

19.821 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje gozdnih cest in vlak. Občina Medvode je za izvedbo
del izvedla zbiranje ponudb in kot najugodnejšega izvajalca del izbrala ponudnika Janez Trobec
s.p., Horjul. Pogodbena vrednost del je znašala 18.651 EUR. Vzdrževalna dela na gozdnih
cestah in vlakah se izvajajo po predlogu Zavoda za gozdove Slovenije.
Uredile so se naslednje gozdne ceste:
- gozdna cesta pod Starim gradom
- gozdna cesta pri Rusu
- gozdna cesta v Strožnik
- gozdna cesta Stanežiče - Bormes
- gozdna cesta – Ravnik I.
- gozdna cesta – Robeški les
- gozdna cesta Babni dol - Staje
in naslednje gozdne vlake:
- vlaka na Smledniški hrib
- vlaka za cerkvijo
- vlaka - Strožnik
- vlaka – Rožnik Zvonko
- vlaka – Šušnik, Jenko, Žerovnik
- vlaka – Kršinar Andrej
- vlaka – Košir Ivan
- vlaka – Pri Komatarju
- vlaka – Kostanjci
Preostala sredstva so bila nakazana kot finančna pomoč Planinskemu društvu Medvode za
vzdrževanje planinskih poti in za plačilo pristojbin državi za vzdrževanje gozdnih cest za gozdna
zemljišča v lasti občine.

41

13
PROMET,
PROMETNA
KOMUNIKACIJE

INFRASTRUKTURA

IN

1.9 20. 83 4 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.920.834 €

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest..
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji in kazalci:
notranja povezanost občine s cestnim omrežjem,
večja varnost udeležencev v cestnem prometu,
razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 988.276 €
Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje
vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter
trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).
Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:
- Zakon o javnih cestah,
- Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na
njih,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode,
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji in kazalci:
večja varnost udeležencev v cestnem prometu,
nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za varen promet;
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na cestah;
zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v zimskem času.

4.3.1.1 Občinske lokalne ceste in javne poti - redno vzdrževanje
509.791 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je koncesionar, podjetje Gorenjska gradbena družba d.d., izvajal redna vzdrževalna
dela na občinskih cestah po Koncesijski pogodbi o izvedbi storitev letnega vzdrževanja in zimske
službe na občinskih cestah, javnih poteh in javnih površinah v Občini Medvode. Gorenjska
gradbena družba d.d. je tako opravila za 498.337 EUR del. Pri tem so bila sredstva porabljena
za vzdrževanje voznih površin makadamskih in asfaltiranih odsekov cest, za čiščenje in
popravila vtočnih jaškov, prepustov, muld, odvodnikov ter obcestnih odtočnih jarkov. Del
sredstev je bil uporabljen tudi za košnjo površin ob cestah ter za obrezovanje grmovja in vej
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dreves ob cestah. Pometanje občinskih cest in pločnikov je izvedlo podjetje HNG d.o.o. in pri
tem opravilo za 6.798 EUR del. Podjetje Projekt varnost d.o.o. je izvajalo koordinacijo za
varnost in zdravje pri rednem vzdrževanju ter tako opravilo za 2.697 EUR del. Strošek
zavarovanja občinskih cest, pločnikov in drugih javnih površin je znašal 1.958 EUR.

4.3.1.2 Občinske lokalne ceste in javne poti - zimska služba 478.485 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je koncesionar, podjetje Gorenjska gradbena družba d.d., izvajal zimsko službo na
občinskih cestah po Koncesijski pogodbi o izvedbi storitev letnega vzdrževanja in zimske službe
na občinskih cestah, javnih poteh in javnih površinah v Občini Medvode. Gorenjska gradbena
družba d.d. je tako opravila za 476.058 EUR del. Pri tem so bila sredstva porabljena za pluženje
snega in posipanje, makadamskih cest s peskom, asfaltiranih cest pa z mešanico peska in soli
ali pa v določenih situacijah le samo s soljo. Del sredstev je bil uporabljen tudi za odvoz snega z
določenih lokacij, kjer odlaganje snega na sosednje površine ni mogoče in je to zaradi
zagotavljanja varne uporabe pločnikov in cest nujno. Podjetje Projekt varnost d.o.o. je izvajalo
koordinacijo za varnost in zdravje pri izvajanju zimske službe ter tako opravilo za 2.427 EUR del.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest427.441 €
Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje
lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti (KS program) gradnjo in
investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja,
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). Investicije obsegajo novogradnje,
nadomestne gradnje, rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:
- Zakon o javnih cestah,
- Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na
njih,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode,
- Pravilnik o načinu financiranja gradnje, rekonstrukcije in obnove javnih poti v Občini
Medvode,
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji in kazalci:
- zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture,
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest,
- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne
varnosti,
- boljša dostopnost do posameznih naselij,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

4.3.1.8 Občinske lokalne ceste in javne poti
dokumentacija

- projekti in
2.172 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo arheoloških raziskav v času gradnje mostu čez Ločnico v
Sori in izdelavo elaborata za pozdravne table.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0072

4.3.2.1.013 Cesta Vikrče - Tacen

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sočasno z izvajanje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika
Ljubljanskega polja – Čisto zate, se bo rekonstruirala še cesta Vikrče – Tacen. V letu 2014 je
bila na tej trasi izvedena obnova vodovodnega omrežja, izgradnja pločnika in rekonstrukcija
ceste se še nista mogli izvesti, saj je zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev potrebno
predhodno zgraditi fekalno kanalizacijo. Ker bo ta odsek ceste šel v izvedbo med zadnjimi, torej
konec leta 2019, se dela niso še začela izvajati, zato ostajajo sredstva v celoti neporabljena.
Odločitev o tem, da bo to ena izmed zadnjih tras, ki bo šla v izvedbo je bila sprejeta na podlagi
dejstva, da bo takrat večina tras kanalizacije v okviru projekta Čisto zate že zgrajena, s čimer se
bo zmanjšalo število tovornih vozil na tem območju. Je pa za izvedbo rekonstrukcije ceste v letu
2018 bil izveden javni razpis za izbor izvajalca del. Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik IMP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0074

4.3.2.1.031 Medvoška cesta

77.321 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi izdelave končnega obračuna izvedenih del in obračuna pogodbenih kazni, je zadnja,
končna situacija v višini 77.321 EUR zapadla v izplačilo v leto 2018.

4.3.2.1.032 Pločnik Sora

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija izgradnje pločnika v Sori je bila zaključena leta 2014. Sredstva na tej postavki
predstavljajo višino zadržanih sredstev, saj izvajalec po dokončanju prvega dela investicije,
zaradi finančnih težav, ni mogel izstaviti bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
Garancijska doba še ni potekla, zato sredstva ostajajo neporabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-10-0001

4.3.2.1.035 Cesta Spodnje Pirniče - Zavrh

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se na rekonstruiranem delu ceste Spodnje Pirniče – Zavrh ni izvajalo nobenih del.
Začelo se je z dokončnim urejanjem lastništva zemljišč po katerih se je uredila nova cesta.
Izvedene so bile geodetske meritve s potrebnimi parcelacijami sosednjih zemljišč. Že v letu
2017 sta bili izdani dve naročilnici za izvedbo manjših zaključnih del, ki pa se v lanskem letu še
niso izvedla, ker se čaka na podpis aneksov k prvotnim pogodbam za zemljišča, potrebna za
razširitev ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-11-0016

4.3.2.1.040 Cesta Smlednik - Nova Dragočajna

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila v letu 2018 namenjena izdelavi projektne dokumentacije in
pridobivanju zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste proti naselju Dragočajna, ki je v zelo
slabem stanju. Predvidena je bila rekonstrukcija ceste z razširitvijo (na 5,7 m) ter ureditvijo
mešanega prometa (pešci, kolesarji) na eni strani - širina 3,5 m. Dolžina ceste je cca 800 m.
Sredstva niso bila porabljena, saj je KS Smlednik začela s pridobivanjem ustreznih soglasij
lastnikov zemljišč za potrebe rekonstrukcije te ceste, ki pa jih žal ni uspela pridobiti v celoti. S
pridobivanjem le – teh in celotnim projektom se bo nadaljevalo v naslednjem letu.
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4.3.2.1.047 Cesta ob Bošnici

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po sprejetju Občinskega prostorskega načrta občine Medvode v letu 2018, s čimer se je
umestila trasa nove ceste v prostor, so bile pridobljene ponudbe za izdelavo projektne
dokumentacije (IZP, DGD in PZI) za izgradnjo nove ceste ob Bošnici. Kot najugodnejši ponudnik
je bilo izbrano podjetje MB Blatnik d.o.o., s katerim je bila tudi podpisana pogodba v višini
11.834 EUR. Naročeni načrti v letu 2018 še niso bili izdelani, zato izvajalec še ni izstavil
nobenega računa. Sredstva so ostala neporabljena, pogodbene obveznosti pa se prenašajo v
leto 2019, ko bo projektna dokumentacija tudi izdelana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0018

4.3.2.1.061 Rekonstrukcija ceste Žlebe 23 - Žlebe 26

2.383 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so se izvedla nujna sanacijska dela na obstoječem armiranobetonskem mostu preko
potoka Maveljščica.
V sklopu sanacije mostu so se izvedla naslednja dela:
- sanacija robnih vencev mostu (odstranitev obstoječega robnega venca, ter izdelava novega
armirano betonskega venca),
- sanacija poškodovanega betona pod ploščo mostu in mostnimi oporniki.
Dela je kot najugodnejši ponudnik izvajalo podjetje Avtoprevozništvo Katarina Trampuš s.p. .
Vrednost izvedenih del je 2.383 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-16-0027

4.3.2.1.064 Donova cesta

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker smo trenutno sredi izvajanja projekta Čisto zate, ko moramo zaradi sočasne gradnje
zagotoviti cca. 9 mio lastnih sredstev, da nas čaka izgradnja nove OŠ Preska in da so nekatere
ceste v veliko slabšem stanju, se projekt ni začel izvajati, zato sredstva niso bila porabljena.
Projekt se bo z izdelavo projektne dokumentacije začel izvajati predvidoma v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0022

4.3.2.1.066 Cesta in pločnik krožišče Zbilje - Žeje - poslovna cona
10.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila načrtovan začetek izvedbe izgradnje vodovoda sklopu komunalnega
opremljanja poslovne cone Jeprca s kanalizacijskim in vodovodnim omrežjem, plinovodnim
omrežjem in optiko, rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika, je predvidena rekonstrukcija
obstoječega vodovoda v cesti LC 251041, v skupni dolžini 626,70 m, izgradnja priključka za
črpališče Zbilje 1 ter priključka za novo obrtno cono Jeprca v dolžini 95,3 m. Ker gradbeno
dovoljenje za gradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovoda do konca leta še ni bilo izdano,
se gradnja v letu 2018 še ni začela. Konec leta 2018 je bil izveden javni razpis za izvedbo
celotne investicije, pravnomočno je bilo izbrano podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. Sredstva v
znesku 10.370 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za
rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika.

4.3.2.1.067 Pločnik v Sori ob LC Sora - Topol

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu gradnje kanalizacije (financirana bo s strani JP Vodovod - Kanalizacija) in obnove
vodovoda, se bo na trasi od Hiše kulinarike do podjetja Primafiltri zgradil pločnik, cesta pa
preplastila. V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija in za izgradnjo komunalne
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infrastrukture tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. Konec leta je bil objavljen javni razpis za
izbor izvajalca za izvedbo celotne investicije, tudi za gradnjo fekalne kanalizacije, na podlag
katerega je bil pravnomočno izbrano podjetje Komunalne Gradnje d.o.o., Grosuplje. Investicija
se bo začela v letu 2019, ko bodo porabljena tudi sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0023

4.3.2.1.068 Cesta od Žlebe 8 do Žlebe 13 (Bergant - Teraž)

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt obsega obnovo makadamskega odseka ceste od objekta Žlebe 16a do objekta Žlebe 7.
Dolžina odseka znaša 650m. Predvidena je odstranitev starega spodnjega ustroja ceste, dobava
in vgradnja novega nosilnega ustroja iz drobljenca. Izdelava prevleke ceste iz enoslojnega
obrabno -zapornega asfalta v debelini 6cm. Zaradi asfaltiranja bo potrebno poskrbeti za
kontrolirano odvajanje padavinskih vod, kar obsega izdelavo mulde in izpustov v obstoječe jarke
na način ki ne bo povzročal erozije brežin.
V sklopu investicije je bilo v letu 2018 naročen in izdelan geodestki načrt, ki ga je izdelalo
podjetje Dobrovita in pa projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo ceste ki ga je izdelal
projektant KProjektL d.o.o. Projekt je razdeljen v tri faze. Izvedba investicije bo v letu 2019,
obseg izvedbe: faza 1 ni vprašljiva glede zemljišč in gre lahko v izvedbo, faza 2 in faza 3 gresta
v izvedbo po zemljiškoknjižni ureditvi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0024

4.3.2.1.069 Pločnik od krožišča na klancu do Stana

2.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila naročena projektna dokumentacija za izgradnjo hodnika za pešce. Za
zagotovitev varnosti pešcev se bo, upoštevajoč predpise in pravilnike uredil hodnik za pešce, po
desni strani državne ceste R2-413/4704 Medvode-Zbilje v stacionaži od km 0,043 do km 0,246.
Gre za odsek med že zgrajenim krožiščem »Na klancu« do Okrepčevalnice Stan. Pločnik bo
omogočal varno pot od krožišča do bodoče urejene gozdne poti nad Zbiljskim jezerom in
nadalje ob zgrajeni poti ob jezeru do naselja Zbilje. Širina hodnika bo 1,5m ter dolžine 200m.
Uredilo se bo ustrezno odvodnjavanje državne ceste ter uredili uvozi v stranske ulice, dvorišča
in parkirišča. Izvedba bo v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0025

4.3.2.1.070 Pločnik v Vašah

38.863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode je v letu 2018 uredila pločnik ob lokalni cesti LC 251071 v naselju Goričane.
Objekt je bil izveden na osnovi izdelane projektne dokumentacije PZI "Ureditev pločnika ob
lokalni cesti LC 251071 v naselju Goričane", ki jo je izdelalo podjetje KprojektL. Na osnovi
zbiranja ponudb je navedena dela izvedlo podjetje INKAING d.o.o.. Projekt je izveden kot
investicijsko vzdrževalna dela v javno korist na osnovi "Pravilnika za izvedbo investicijskih
vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah". Pločnik je zgrajen v širini 1,5m v skupni dolžini
160m. Urejeno je bilo odvodnjavanje meteornih voda, izveden je bil tudi nov požiralnik z
vtokom pod robnikom, ki je priključen na obstoječ kanal. Vrednost vseh izvedenih del je znašala
38.863 EUR z DDV.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0026
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4.3.2.1.071 Ureditev prehodov za pešce

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena ureditvi novega prehoda za pešce na državni cesti R2-413/1079 v
naselju Hraše. Ker niso bila pridobljena zemljišča, prav tako bi se morala preurediti obstoječe
avtobusno postajališče se investicija ni izvedla. Se je pa naročila in izdelala projektna
dokumentacija za izgradnjo prehoda za pešce z ureditvijo razsvetljave na državni cesti R2413/4704 v naselju Zbilje. Predvidena izvedba je v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0027

4.3.2.1.072 Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar II. faza

83.541 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt "Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar" je razdeljen v 3 faze, od katerih je bila I. faza že
izvedena, vendar zaradi nepravilno izpeljanih postopkov v letu 2014 ni bila v celoti poplačana.
Na podlagi sodbe iz leta 2018 je Občina Medvode morala izvajalcu del HIP PLUS d.o.o. plačati
preostanek pogodbene vrednost v višini 83.541 EUR.
V letu 2018 pa se je začelo z aktivnostmi za izvedbo II. faze projekta, ki se nadaljuje od
končanih del I. faze do kmetije Žlebe 4. Projekt bo poleg rekonstrukcije ceste obsega tudi
izgradnjo pločnika in vodovoda. V sodelovanju z gradbenim odborom in projektantom se je
uskladil potek trase odseka faze II projekta. Pri projektu so upoštevane zahteve lastnikov
zemljišč na katere posega trasa ceste. Odkupi zemljišč v letu 2018 še niso bili izvedeni, zato
sredstva niso bila porabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0028

4.3.2.1.073 Ureditev ceste preko dvorišča Dolinar v Studenčicah
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

25.000 €

V letu 2018 je bila izvedena razširitev ceste preko Dolinarjevega dvorišča in ureditev obvozne
poti z gradnjo novih opornih zidov. Urejeno je tudi odvodnjavanje tega odseka ceste z vgradnjo
vzdolžnih in prečnih kanelet ter izdelavo meteorne kanalizacije z izpustom v površinski
odvodnik. Dela je izvedlo podjetje Eurograd d.o.o.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0029

4.3.2.1.074 Krožišče Sora- Dol

14.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija PZI za izgradnjo krožišča Sora
- Dol. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Spina d.o.o., Novo Mesto. Pogodbena
vrednost del je znašala 14.912 EUR. Na podlagi izdelanega projekta in seznama zemljišč,
potrebnih za izgradnjo krožišča, je bil z vsemi lastniki tangiranih zemljišč, v sodelovanju s
krajevno skupnostjo sklican sestanek, na katerem se jim je projekt predstavil. Hkrati se je začel
postopek zbiranja soglasij za odkup zemljišč. Nekaj soglasij je že bilo pridobljenih, večina še ne.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0030

4.3.2.2 Občinske lokalne ceste in javne poti - nujne investicije163.093 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se je postavila ograja pri hiši Cesta v Žlebe 1, kot zaključek del na Bizantovi cesti v
Preski. Asfaltiral se je makadamski odsek ceste JP751264 Smlednik 4b – Smlednik 1a od hišne
številke Smlednik 5e do Smlednik 1b, v dolžini 110 m in širini 3,5 m z ureditvijo odvodnjavanja.
Izvedla se je rekonstrukcija odseka ceste LP 751351 most – Dragočajna – Ilovka od konca
naselja Dragočajna do Ilovke, v dolžini 430 m in širini 3,1 m. V sklopu rekonstrukcije se je
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odstranil obstoječi asfalt, na določenih mestih so se globinsko sanirale poškodbe nevezane
nosilne plasti ter nato položil dvoslojni asfalt z ureditvijo bankin. Izvedla se je rekonstrukcija
odseka ceste JP751371 Zbilje – Podreča, od hišne številke Zbilje 58a do Zbilje 58b, v dolžini
140m in širini 3,6 m. V sklopu rekonstrukcije se je odstranil obstoječi asfalt ter nato položil
dvoslojni asfalt z ureditvijo bankin. Saniralo se je dotrajano vozišče na odseku ceste LC 251012
Brezovec – Trboje – Kranj v dolžini 40m v območju od parkirišča pri vrtcu Smlednik do gostilne
Zorman. Odstranil se je obstoječi asfalt, na določenih mestih so se globinsko sanirale poškodbe
nevezane nosilne plasti ter nato položil dvoslojni asfalt. Sanirala sta se dva posedka in sicer na
odseku ceste JP 751227 Dragočajna 107 – Dragočajna 117 pri hišni številki Dragočajna 111, v
dolžini 20m ter na odseku ceste LZ 252012 Ostrovrharjeva ulica v neposredni bližini vrtca, v
dolžini 20m.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0099

4.6.1.7 Kolesarska povezava Bonovec

7.467 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt obsega ureditev kolesarske poti Bonovec na odseku od naselja Seničica do Hafnerjeve
kapelice v Preski in ureditev prometnega pasu, namenjenega mešanemu prometu (sharrow) na
odseku Hafnerjeva kapelica - Osnovna šola Preska.
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, ki je bila
izdelana v skladu z določili Javnega razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, na
podlagi katerega smo s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sklep za nepovratna sredstva
in z njimi sklenili pogodbo o sofinanciranju operacije Kolesarske poti Bonovec, št. 2430-18180049 z dne 7.12.2018 v višini 100.875,08 EUR iz kohezijskega sklada. Pogodba o
sofinanciranju projekta je bila z ministrstvom podpisana šele konec leta, zato se projekt še ni
začel izvajati. Investicija bo v celoti izvedena v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0031

4.6.1.8 Kolesarska pot Preska - Medvode - Pirniče - Vikrče

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena projektu Kolesarska pot Medvode (Preska) – Medvode
(središče) – Pirniče – Vikrče, ki obsega ureditev kolesarske poti, ki se prične v Vikrčah, na meji z
Mestno občino Ljubljana, preko obstoječe brvi za pešce in kolesarje, ki povezuje Medno in
Vikrče. Pot se približa vasi Spodnje Pirniče, poteka mimo toplega vrelca Straža in se nadaljuje ali
desno proti naselju Zgornje Pirniče ali naravnost proti naselju Verje. Kolesarska pot se nato
spusti na spodnjo teraso ob reki Savi in jo prečka preko brvi čez Savo do središča Medvod.
Kolesarska pot na drugem bregu reke Save in Sore se začne v Medvodah (Preska), kjer se
preko Barletove ceste pot spusti v podhod (rampa/dvigalo) pod železnico in nadaljuje po
Barletovi cesti, prečka Gorenjsko cesto in nato po Seškovi cesti pripelje v center Medvod.
Namen projekta je izgradnja varne in urejene kolesarske povezave med zalednimi naselji
Medvode (Preska), Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče z mestnim središčem
Medvode, kjer se nahajajo institucije kot so knjižnica, občinska stavba s krajevnim uradom,
tržnica, trgovska središča (Mercator, Hofer, Spar…), banka, pošta, kulturni dom,…., kot tudi
železniška postaja in postaje javnega mestnega in primestnega potniškega prometa- Z izvedbo
tega projekta zasledujemo cilje, postavljene v Celostni prometni strategiji Občine Medvode.
Projekt smo pripravili saj imajo občine v finančni perspektivi 2014-2020 možnost pridobitve
sredstev za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bodo izvajale v okviru
»Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, 4.
prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja
4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi
prilagoditvenimi ukrepi«. Na podlagi povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za
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razvoj regije, št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017 Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo smo projekt posredovali Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije, ki je
pripravila dopolnjen dogovor, ki je podlaga za črpanje sredstev. Dogovor za razvoj
Osrednjeslovenske regije je bil podpisan 27.10.2017, Dopolnitev št. 1 k dogovoru za razvoj
Osrednjeslovenske razvojne regije pa 27.7.2018. Ocenjena skupna vrednost projekta, ki obsega
stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije, odkup zemljišč, potrebnih za izvedbo
projekta, stroške nadzora, obveščanje javnosti (gre za EU projekt) in za samo gradnjo –
izgradnja kolesarskih poti z opremo in izgradnjo brvi čez reko Savo ter ureditev podhoda Preska
pod železniško progo, ki bo primeren tudi za uporabnike koles, vozičkov in starejših, znaša
1.430.000 EUR z DDV, ki bo v višini 1.150.000 EUR financiran z evropskimi sredstvi. Projekt se
bo izvajal v letih 2019-2021. V letu 2019 se bo izdelala projektna dokumentacija ter pridobila
vsa tangirana zemljišča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0032

4.6.1.9 Loške kolesarske poti

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt »Loške kolesarske poti« z načrtovanimi kolesarskimi povezavami v skupni dolžini
približno 80 km povezuje šest občin (Žiri, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Škofja Loka, Kranj in
Medvode) in so pomemben del Gorenjskega in državnega kolesarskega omrežja. V letu 2018 je
bil sklenjen dogovor med Ministrstvom za infrastrukturo, 6 občinami in BSC (poslovno podporni
center, d.o.o., Kranj) o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena.
Podjetje BSC Kranj je odgovorno za pripravo dokumentacije, s prvim ciljem uvrstitve sredstev za
izgradnjo »Loških kolesarskih poti« v državni proračun.
Priprava dokumentacije je v skladu s podpisanim dogovorom razdeljena na dve fazi:
I. faza: pregled stanja in priprava idejne zasnove trase ter finančne konstrukcije,
II. faza: preveritev trase z DRSI in izvedba javne predstavitve s pridobivanjem načelnih soglasij
lastnikov.
V 1. fazi je bila pregledana obstoječa projektna dokumentacija, izvedeni so bili terenski ogledi,
zasnovana je bila trasa kolesarske pote in digitalizirana po odsekih planiranih del (novogradnja,
utrditev poti, ureditev poti, prometna signalizacija - vertikalne in talne oznake). Zbrani so bili
tudi podatki o lastništvu. Sredstva še niso bila porabljena, saj je projektna dokumentacija za
projekt še v pripravi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0033

13029003 Urejanje cestnega prometa

323.930 €

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih
postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst
avtobusnih linij, kategorizacija cest, banko prometnih podatkov, prometne tokove, gradnja in
investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih
znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:
- Zakon o javnih cestah,
- Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na
njih,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode,
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-

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode,
Pravilnik o načinu financiranja gradnje, rekonstrukcije in obnove javnih poti v Občini
Medvode,
drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji in kazalci:
- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne
varnosti,
- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih
pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna
signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti;
- zamenjava ali obnova delov in naprav neprometnih znakov,
- ohranjanje parkirišč z ukrepi obnov in preplastitvijo,
- vzdrževanje avtobusnih postajališč in obračališč,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

4.3.1.10 Celostna prometna strategija

3.275 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Evropski teden mobilnosti 2018 je bil v naši občini med štirimi najbolj aktivnimi v državi. Tako je
v svojem poročilu zapisalo Ministrstvo za infrastrukturo. Sredstva, ki smo jih porabili, smo
namenili za izvajanje štirih projektov v okviru tega tedna. Prvi je projekt Pešbus. Sredstva so se
namenila za označevanje pešpoti in oblačila prostovoljcev. Drugi projekt je bil grafitarnica, v
okviru katere je umetnik ulične poslikave iz skupine 1107 Klan na avtobusnem postajališču v
središču Medvod upodobil slogan, ki nagovarja učence k pešačenju v šolo. Tretji projekt, ki smo
ga financirali, je bila postavitev mobilnih hišk, nekakšnih potujočih igralnic oziroma ustvarjalnic
za otroke, v katerih so otroci sestavljali slovenske jedi in celo skozi prepletene plezalne vrvi
nekako splezali na Triglav in se lahko dotaknili miniature Aljaževega stolpa (z obema
instalacijama smo povezali Evropski teden mobilnosti z Evropskim letom kulturne dediščine).
Četrti projekt, ki smo ga krili iz te postavke, pa je bil Cabriobus – občani so se po opravkih ob
turističnem vodenju lahko odpeljali na različna mesta po občini in se z naslednjo vožnjo tega
avtobusa tudi vrnili (najdaljši postanek je bil letos v galeriji kozolca v Žlebeh). Omenimo naj še,
da smo v letu 2018 pripravili kar 27 projektov oziroma prireditev v okviru tedna mobilnosti, za
kar se gre najbolj zahvaliti požrtvovalnosti prostovoljcev in strokovnosti sodelavcev Javnega
zavoda Sotočje Medvode in tudi občinske uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0008

4.3.1.3 Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje

24.013 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke se sredstva zagotavljajo za redno vzdrževanje prometne
signalizacije.
V letu 2018 je občina obnovila talne oznake - sredinske črte od Sore do Preske v dolžini 1300
m, obnovila prehode za pešce in druge vodilne črte v okolici šol, vrtcev in drugih javnih ustanov
v izmeri 790 m2; dobavila in namestila 1336 kosov smernikov; dobavila in namestila 22 kosov
okroglih prometnih znakov; dobavila in namestila 40 kosov dopolnilnih tabel, dobavila in
namestila 6 kosov trikotnih prometnih znakov; dobavila in namestila 86 kosov kvadratnih
prometnih znakov, dobavila in namestila 11 kosov kažipotov, krila stroške pregledniške službe
ter naročila izdelavo elaborata s predlogom ureditve križišča Mihovec.

4.3.1.7 Mestni in primestni potniški promet

273.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode sofinancira izvajanje avtobusnih prevozov linij mestnega potniškega prometa
LPP številke 15, 25 in 30. V letu 2018 je za te tri linije znašal sofinancerski delež 219.215 EUR.
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Ob koncu leta smo po sklepu Javnega Holdinga Ljubljana, kot dodatno nadomestilo za prevoz
potnikov, zagotovili še 53.760 EUR. Iz te postavke plačujemo tudi elektriko in vodo za sanitarni
kiosk na končni postaji, kar je za leto 2018 znašalo 750 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0039

4.3.2.1.050 Avtobusna postajališča

4.221 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 628 EUR so bila namenjena vzdrževanju in zavarovanju obstoječih avtobusnih
postajališč na LPP linijak številka 25, 15 in 30. V leto 2018 je zapadlo plačilo dodatnih bočnih
stranic na dveh nadstrešnicah na končni postaji LPP linije 15 in 30, ki so bile postavljene v letu
2017 v višini 3.600 EUR z DDV.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0042

4.3.2.3 Cestno prometna signalizacija - investicije in investicijsko
vzdrževanje
18.693 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju cestno prometne signalizacije. V letu
2018 jih je občina namenila izdelavi napisov PEŠBUS v okviru evropskega tedna mobilnosti v
izmeri 63 m2; dobavi in montaži 2 kosov proti rosnih ogledal; dobavi in montaži 11 kosov
ogledal; dobavi in montaži 100 kosov stebričkov za prometno signalizacijo; čiščenju prometnih
znakov; dobavi in montaži 12 kosov krajevnih tabel; dobavi in montaži STOP znakov, obrnjenih
znakov ter postavitev prikazovalnika hitrosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0100

13029004 Cestna razsvetljava

181.189 €

Opis podprograma

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter gradnjo in
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:
- Zakon o javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na
njih,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji in kazalci:
- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne
varnosti,
- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih
pravil in varnosti prometa,
- večja varnost udeležencev v cestnem prometu,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

4.3.1.5 Javna razsvetljava - tokovina

121.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov porabljene električne
energije za delovanje javne razsvetljave. V letu 2018 smo na proračunski postavki zagotovili
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sredstva v višini 140.000 EUR sredstev, ki pa so bila porabljena le v višini 121.729 EUR, s čimer
se že kaže zniževanje stroškov zaradi zamenjave zastarele javne razsvetljave.

4.3.1.6 Javna razsvetljava - redno vzdrževanje

48.959 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 31.924 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov rednega vzdrževanja javne
razsvetljave, semaforjev in krmilnih naprav javne razsvetljave. Sredstva v višini 11.446 EUR so
bila porabljena za plačilo novoletne okrasitve, 5.589 EUR pa je bilo porabljenih za vzdrževanje
katastra javne razsvetljave.

4.3.2.4 Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

10.500 €

Sredstva v višini 10.500 EUR so bila porabljena za zamenjavo neustreznih svetilk in sijalk glede
na Uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Tako se je v naselju Medvode, Brezovec in Trnovec
zamenjalo 30 svetilk ter namestile 36W sijalke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0101

1306 Telekomunikacije in pošta

0€

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

0€

1.4.1.23.05 Odprto širokopasovno omrežje

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena projektom odprtih širokopasovnih omrežij. Občinski svet
Občine Medvode je marca 2016 sprejel Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Medvode in ga junija 2018 noveliral
glede na nove podatke. S tem je Občinski svet izrazil javni interes za vzpostavitev sodobnih
omrežij na območju občine. Sredstva so rezervirana za pripravo dokumentacije in sodelovanje
na razpisih za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij (primer GOŠO razpisi) ter sodelovanju pri
gradnji omrežij na območju občine. Pri ugotavljanju tržnega interesa, ki ga je vodilo Ministrstvo
za javno upravo, so se komercialni ponudniki omrežij zavezali zgraditi širokopasovno omrežje do
večine gospodinjstev v občini. Tista gospodinjstva, ki niso vključena, tvorijo belo liso za katero
ponudniki lahko kandirajo na razpisih GOŠO. Občina Medvode je bila v letu 2018 uspešna tudi
na razpisu Wifi4EU in prejela voucher v vrednosti 15.000 EUR za vzpostavitev odprtih Wifi točk
v najbolj obiskanih javnih objektih in površinah v občini. Sredstva na proračunski postavki so
ostala neporabljena, saj v letu 2018 s projektom nismo imeli nobenih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0027

14 GOSPODARSTVO

66. 471 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti24.945 €
Opis glavnega programa

Glavni program pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
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14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

24.945 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je financiranje programa občinskih in medobčinskih skladov za razvoj
malega gospodarstva oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot
malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere
idr.).
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju
turizma ter Zakon o lokalni samoupravi.

4.5.1.1 Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva

24.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se namenjajo subvencijam na podlagi pravilnika o dodeljevanju sredstev
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode. Pravilnik je bil glede na
spremenjena pravila »de minimis« sprejet v letu 2015.
Na javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini
Medvode v letu 2018 je prispelo 32 vlog. Po pregledu dopolnjenih vlog je komisija je ugotovila
da:
- se 9 vlog z odločbo zavrne, saj vlagatelji ne izpolnjujejo pogojev za subvencioniranje;
- se 2 vlogi s sklepom zavržeta, ker nista bili dopolnjeni.
Komisija je sklenila:
- sredstva, ki ostanejo nerazdeljena pod ukrepoma za Namen C – Spodbujanje projektov
inovacij in Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva, v skupni
višini 1.000,00 EUR, se v celoti prenesejo na ukrep za Namen A – Spodbujanje začetih
investicij in investicij v razširjanje dejavnosti,
- sredstva se premo sorazmerno, glede na višino sredstev, ki so na voljo in višini sredstev,
do katerih so vlagatelji upravičeni, razdelijo med tiste vlagatelje, ki so upravičeni do
sredstev subvencije.
Poudariti je treba, da gre pri teh subvencijah za državno pomoč, zato se je treba držati vseh
določil pravilnika pri dodelitvi sredstev, sicer morajo prejemniki sredstva vrniti v proračun.
Sredstva so bila praktično v celoti porabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0103

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva41.525 €
Opis glavnega programa

Glavni program promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za
promocijo občine in spodbujanje turizma.

14039001 Promocija občine

12.580 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma so financiranje promocijskih prireditev, predstavitev naravne in kulturne
dediščine ter druge promocijske aktivnosti.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so zakon o razvoju malega gospodarstva, zakon o lokalni
samoupravi.

1.4.1.9 Promocija občine

12.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo zagotovili sredstva večinoma za promocijski material in medijsko promocijo
občine Medvode, nakup zastav, promocijskih izdelkov in daril za protokolarne dogodke ter druge
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promocijske aktivnosti. Del sredstev je bil porabljen tudi za simbolično obdarovanje prvošolcev
na prvi šolski dan in najuspešnejših devetošolcev ob zaključku šolanja. V sodelovanju z
avtorjem Ivanom Sivcem smo ponatisnili knjigo Triglavski kralj, ki opisuje življenje in delo
Jakoba Aljaža. V sodelovanju s priznano ilustratorko Polono Pačnik smo izdelali skodelice z
motivom Jakoba Aljaža, ki jih uporabljamo kot protokolarna darila ob posebnih priložnostih.
Nekaj sredstev je bila porabljenih tudi za tisk protokolarnih in promocijskih tiskovin (koledarji,
....) in nakup promocijskih izdelkov VisitMedvode.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

28.946 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev,
sofinanciranje turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture
ter investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so zakon o razvoju malega gospodarstva, zakon o spodbujanju
razvoja turizma, zakon o lokalni samoupravi.

4.6.1.2 Spodbujanje razvoja turizma

24.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode
(Uradni list Republike Slovenije, številka 55/06) so se sredstva izvajalcem turističnih programov
razdelila na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini
Medvode v letu 2018.
Na javni razpis je v letu 2018 prispelo 9 vlog prijaviteljev s skupaj 31 prijavljenimi programi, kar
je za 1 program več kot v letu 2017. Prijavitelji so Občini Medvode v namene sofinanciranja
prijavili svoje potrebe v višini 40.716 EUR (v 2017 je bilo teh potreb v višini 38.250 EUR).
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za področja tega razpisa, je znašala
26.000 EUR (leto prej 23.400 EUR). Rezultati javnega razpisa so javni in so bili objavljeni na
spletni strani občine.
Iz tega javnega razpisa sofinanciramo poslovanje turističnih društev in zveze društev, še
posebej pa tradicionalne ter odmevne prireditve, ki zaokrožujejo pestro turistično gostinsko
ponudbo naših krajev, hkrati pa tudi pomembne projekte za razvoj turizma v občini, in sicer je
bila poraba v letu 2018 (zneski v EUR):
Turistična zveza Medvode
poslovanje
755,31
projekt Promocijski materiali za predstavitev občine
Turistična zveza Medvode
599,60
Medvode - Ljudje kupujemo z očmi
Turistično društvo Dragočajna Moše poslovanje
712,83
Turistično društvo Dragočajna Moše prireditev Slovenski dan v Dragočajni
1797,46
Turistično društvo Dragočajna Moše projekt Ohranjanje običajev
500,00
projekt Ocvetličenje vasi Dragočajna in Moše ter
Turistično društvo Dragočajna Moše
499,29
očiščevalno delovna akcija
Turistično društvo Goričane Vaše
poslovanje
0,00
Turistično društvo Goričane Vaše
prireditev Prvomajsko kresovanje v Goričanah
991,53
Turistično društvo Goričane Vaše
projekt Kino na prostem v Goričanah
936,44
Turistično društvo Goričane Vaše
prireditev Ko vaško jedro oživi v Goričanah
1156,78
Turistično društvo Hraše
poslovanje
640,68
Turistično društvo Hraše
prireditev Kresovanje
936,44
Turistično društvo Hraše
prireditev Na Jakobovo nedeljo
1000,00
Turistično društvo Hraše
prireditev Blagoslov konj
1000,00
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Turistično društvo Katarina
Turistično društvo Katarina
Turistično društvo Katarina
Turistično društvo Katarina
Turistično
Turistično
Turistično
Turistično

društvo
društvo
društvo
društvo

Pirniče
Pirniče
Pirniče
Smlednik

Turistično društvo Smlednik
Turistično
Turistično
Turistično
Turistično

društvo
društvo
društvo
društvo

Smlednik
Zbilje
Zbilje
Zbilje

Turistično društvo Zbilje
Turistično društvo Žlebe Marjeta
Turistično društvo Žlebe Marjeta
Turistično društvo Žlebe Marjeta

poslovanje
prireditev Kostanjeva nedelja
prireditev Tržni dan na Vihri pod kozolcem
(spomladanski in jesenski)
projekt Označitev in ureditev učnih poti: po poti suhih
hrušk in po poti divjega petelina
poslovanje
prireditev Jesen pod Črnetovim toplarjem
projekt Turistična kulturna naravna dediščina Pirniče
poslovanje
prireditev Etnološka prireditev - kuhanje grajskega
lonca
prireditev Pohod po poteh spominov in prijateljstva
poslovanje
prireditev Kulinarika ob jezeru
projekt Kultura in turizem
projekt Usmerjevalno informativna tabla ob regionalni
cesti
poslovanje
prireditev Pohod po poteh roparskih vitezov
projekt Galerija pod kozolcem

385,59
600,00
600,00
1026,27
530,51
936,44
661,02
640,68
1101,69
936,44
530,51
1046,61
826,27
0,00
514,02
1211,86
991,53

Sredstva niso bila porabljena pri dveh prijaviteljih, ki sta neizpolnjeno obveznost do občine
zaradi zunanjih dejavnikov, na katere nista imela vpliva, tudi primerno obrazložila. Skupna
višina sredstev, ki niso bila porabljena: 1.934,20 EUR.

4.6.1.3 Turistično razvojni projekti

4.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 4.880 EUR so bila porabljena za pripravo investicijske dokumentacije in vloge
za potrebe prijave projekta Kolesarska povezava Bonovec na javni razpis Ministrstva za
infrastrukturo prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste
območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane
mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj
urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih« V času objave javnega razpisa
proračunske postavke za kolesarsko povezavo še nismo imeli in smo jo uvedli šele z rebalansom
proračuna za leto 2018.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-11-0019

4.6.1.4 Zbilje - turistično, športno in rekreativno središče

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2018 smo zagotavljali le minimalna sredstva, ki omogočajo prijavo projekta
na razpis. Ker v letu 2018 ni bil objavljen noben primeren razpis, so sredstva ostala
neporabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-11-0023

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.1 84. 72 9

€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje varovanje okolja in naravne dediščine obsega naloge za izboljšanje stanja okolja in
naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
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1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne
zadeve
18.291 €
Opis glavnega programa

Glavni program okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za
oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje
politike
18.291 €
Opis podprograma

Podprogram vključuje občinski program varstva okolja in poročila o varstvu okolja,
sofinanciranje projektov varstva okolja, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in
ohranjanju narave.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih službah,
zakon o vodah, zakon o ohranjanju narave, evropski predpisi na področju finančnih podpor
(npr. evropska kohezijska politika).

1.4.1.23 Razvojne študije

18.291 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.669 EUR so bila porabljena za plačilo licenčnine za program energetskega
knjigovodstva, ki je bilo uvedeno v vseh javnih objektih in omogočajo spremljanje porabe
energije, zlasti pri objektih, ki so bili energetsko sanirani, saj je potrebno na ministrstva vsako
leto posredovati poročilo o letnih prihrankih in doseganju zastavljenih ciljev in kazalnikov.
Sredstva v višini 11.590 EUR so bila porabljena za izdelavo energetskega atlasa, 5.032 EUR pa
za plačilo storitev energetskega upravljavca, podjetja Envirodual d.o.o..

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor3.072.709 €
Opis glavnega programa

Program izboljšanje stanja okolja vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje
z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne
gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in
sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in infrastrukturnih
objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki. Dolgoročni cilji tega glavnega programa
se nanašajo na dosledno izvajanje zakonodaje s področja varstva okolja, kajti le na ta način se
bodo dosegli vsi zastavljeni cilji zapisani bodisi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva
okolja (Uradni list RS, št. 2/2006), ki opredeljuje strateško usmeritev v splošno izboljšanje
okolja, kakovosti življenja in ohranjanje in varstvo naravnih virov.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

62.274 €

Opis podprograma

Zbiranje in ravnanje z odpadki obsega gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za
odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji in kazalci:
- izboljšanje stanja okolja,
- povečanje kanalizacijskega omrežja,
- povečanje čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij,
- povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naseli,
- uvajanje mehansko-biološke in termične obdelave odpadkov.

5.1.1.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki ter nadzor onesnaženja42.937 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki smo v letu 2018 porabili za vzdrževanje, obratovanje in plačilo najemnine
začasnega zbirnega centra za odpadke v Medvodah. Sredstva iz postavke so bila namenjena
tekočemu vzdrževanu komunalnih del v občini Medvode - čiščenje avtobusnih postajališč,
praznjenje košev za smeti in pasjih koškov, odvozi smeti pri čistilni akciji, nakup vrečk in rokavic
za smeti, čiščenje okolice. Sredstva smo porabila tudi za nakup delovne oprema za javne
delavce, nakup mehanizacije za opravljanje komunalnih del, ki so jih opravili javni delavci. Del
sredstev smo namenili za plačilo zakupnin za EKO otoke ter najem bivalnega zabojnika na
zbirnem centru ter delo po podjemni pogodbi.
Sredstva so bila porabljena v višini 42.937 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0016

5.1.2.3 Zbirni center Jeprca

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so bile aktivnosti na projektu zbirni center Jeprca usmerjene v iskanje ustrezne
nadomestne lokacije. Nadomestne lokacije nismo našli, zato bo se bo v letu 2019 nadaljevalo s
projektiranjem zbirnega centra na Jeprci.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0106

5.1.2.4 Regijski center - RCERO

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S strani Mestne občine Ljubljana, kot vodilne partnerice, nismo prejeli nobenega zahtevka,
vezanega na izvajanje projekta Regijski center za ravnanje z odpadki – RCERO, sofinanciranega
z evropskimi sredstvi, zato sredstva v celoti ostajajo neporabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0107

5.1.2.8 Investicijsko vzdrževanje - odpadki

19.337 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 19.337 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov izgradnje deponije Snage.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-13-0006

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

3.010.435 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih
naprav.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
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-

Zakon o vodah,
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji in kazalci:
- izboljšanje stanja okolja,
- povečanje kanalizacijskega omrežja,
- povečanje čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.

4.2.1.3 Vzdrževanje meteornih kanalizacij

45.582 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila izvedena celostna ureditev odvodnjavanja na območju križišča pri objektu
Topol 2. Dela so obsegala izvedbo odvajanja padavinskih vod na območju plazu ter na območju
križišča z izpusti meteorne vode v strugo potoka. Izvedena je tudi celotna preplastitev križišča.
Dela je izvedlo podjetje Gorenjska gradbena družba. d.d.
S strani VO-KA je bilo v Smledniku izvedeno snemanje kanalizacije za ugotovitev poškodbe ter
sanacija poškodovane meteorne kanalizacije, ki je povzročala zamakanje objekta Smlednik 82.
Izvedena je zamenjava cevi v skupni dolžini 24 m in sanacija revizijskega jaška. Dela je izvedel
Ločniškar Drago s.p.
Izveden je bil nov cestni propust pod cesto JP 751587 Seničica-Golo Brdo v dolžini 7 m.
Dimenzija propusta se je povečala na fi 80cm. Dela so se izvedla zaradi ureditve vodotoka nad
propustom. Dela je izvedlo podjetje Gorenjska gradbena družba. d.d.

4.2.1.5 Občinske kanalizacije - projekti in dokumentacija

9.884 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega sistema na
trasi od krožišča Zbilje do poslovne cone Jeprca. Izdelovalec projektne dokumentacije je bilo
podjetje IEI d.o.o. Stroški izdelave projektne dokumentacije so znašali 4.051 EUR. Izdelana je
bila tudi projektna dokumentacija za kanalizacijo trasa Papirnica Goričane. Stroški izdelave
načrta so znašali 305 EUR. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za izgradnjo
vodovodnega omrežja v Sori. Stroški izdelave so skupaj z geodetskim posnetkom znašali 5.528
EUR, izdelovalec je bilo podjetje VO Vojko Oman s.p..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0030

4.2.2.2.015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture
27.823 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežni del sredstev je namenjen za investicijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture,
manjši del sredstev pa je namenjen tudi za plačilo stroškov vodenja katastra javne
infrastrukture v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture, sklenjeno z upravljavcem JP
Vodovodom – Kanalizacijo.
V letu 2018 je bila izvedena sanacija čistilne naprave v Dragočajni po pogojih za prevzem VOKE. Dela sta izvajali podjetje Ekoling d.o.o v vrednosti 18.729 EUR in Sisteko d.o.o. v vrednosti
4.184 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-13-0005
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4.2.2.2.019 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne
vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega
kanala C0 v Mestni občini Ljubljana
0€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode je skupaj z Mestno občino Ljubljana in Občino Vodice leta 2011 vložila vlogo za
pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada za sofinanciranje projekta z nazivom »Nadgradnja
sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja
kanalizacijskega zbiralnika C0 v Mestni občini Ljubljana«. Po navodilih Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, kot organa upravljanja, se je moral projekt združiti s
projektom, ki ga vodi Mestna občina Ljubljana - "Nadgradnja čistilne naprave v Zalogu", saj
odvajanje in čiščenje predstavlja zaključeno celoto. Naziv novega, združenega projekta je
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKOV LJUBLJANSKEGA
POLJA«. Iz tega razloga je bila oblikovana nova proračunska postavka s tem novim nazivom.
Sredstva na tej postavki pa so namenjena za plačilo računov za prevzete obveznosti, ki so bile
planirane na tej t. i. stari postavki. Ker računi niso bili izstavljeni, sredstva niso bila porabljena.
V letu 2019 te postavke ne bo več.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-11-0026

4.2.2.2.035 Meteorna kanalizacija na območju kohezije

82.749 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije za komunalne odpadne vode v sklopu projekta
"Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja" oz. Čisto
zate smo zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev, saj bodo ceste zaradi gradnje fekalne
kanalizacije že razkopane, sočasno pristopili tudi k izgradnji meteorne kanalizacije in sicer na
odsekih, kjer je to nujno potrebno. Tako se je že v letu 2018 pričela izgradnja meteorne
kanalizacije, ki se bo nadaljevala v letu 2019 in zaključila v letu 2020. Gradnja meteorne
kanalizacije je predvidena na nekaterih odsekih v naseljih Rakovnik, Vaše, Goričane, Verje,
Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče, v skupni dolžini cca. 10 km. Gradnja se bo večinoma
izvajala v cestnem telesu. Izbrani izvajalec je podjetje IMP d.d. s partnerji, ki je bilo izbrano na
podlagi javnega razpisa v letu 2018. Pogodbena vrednost del znaša slabih 3,1 mio EUR. V letu
2018, ko so se dela že začela izvajati, je vrednost izvedenih del znašala 22.082 EUR, kolikor je
bilo izstavljenih tudi situacij, preostala sredstva pa so bila namenjena še za izdelavo projektne
dokumentacije v višini 58.468 EUR, za plačilo stroškov izvajanja nadzora nad gradnjo in plačilo
stroškov služnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0031

4.2.2.2.036 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju
vodonosnikov Ljubljanskega polja
2.841.788 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode je skupaj z Mestno občino Ljubljana in Občino Vodice pristopila k projektu
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« oz. »Čisto
zate«. Projekt obsega izgradnjo kanalizacije v dveh aglomeracijah, ki imata več kot 2000 PE in
ki sta edini upravičeni do sofinanciranja. Ti dve aglomeraciji sta Medvode in Pirniče, ki obsegata
naselja Medvode, Vaše, Goričane, Rakovnik in del Ladje ter naselja Verje, Zgornje Pirniče,
Spodnje Pirniče in del Vikrč. Po izgradnji kanalizacije bo na predmetnih naseljih zagotovljena
95% priključenost objektov na kanalizacijski sistem. S projektom izgradnje kanalizacije za
komunalne odpadne vode bo na območju Občine Medvode zgrajeno cca. 22 km novih fekalnih
kanalov, vključno z dvema črpališčema. Trase kanalizacije za komunalne odpadne vode v večini
primerov potekajo v cestnem telesu. Na povezovalnem kanalu C0, ki poteka po Mestni Občini
Ljubljana v dolžini 10.781 m in katerega so soinvestitorke Mestna občina Ljubljana, Občina
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Medvode in Občina Vodice, ima Občine Medvode delež 25,42%. Občina Medvode bo za svoj del
projekta iz Kohezijskega sklada prejela 8.126.990 EUR nepovratnih sredstev, Republika
Slovenija bo prispevala 1.434.174 EUR, sama pa bo zagotovila preostanek potrebnih sredstev v
znesku 3.156.532 EUR. Gradnja fekalne kanalizacije se je začela v mesecu maju 2018 in bo
obsegala gradnjo na 121 trasah - kanalih. Gradnja se bo zaključila v letu 2020. Do konca leta je
bilo za gradnjo fekalne kanalizacije na območju občine Medvode obračunanih in plačanih del
izvajalcu Javna razsvetljava s podizvajalcem CGP v skupni višini 2.122.154 EUR, od katerega
smo na podlagi izstavljenih zahtevkov prejeli 1.360.821 EUR nepovratnih sredstev iz
Kohezijskega sklada. Znesek v skupni višini 687.000 EUR predstavlja plačilo lastnega deleža
Občine Medvode na kanalu C0, izvajanju nadzora in obveščanju javnosti. Preostala sredstva so
bila namenjena za plačilo izvajanja arheoloških raziskav na trasah na Ladji in Vikrčah, za plačilo
stroškov služnosti, obveščanja javnosti in izdelavo projektov hišnih priključkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0039

5.1.2.7 Male komunalne čistilne naprave

2.609 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 68/2012 in 94/2013) je Občina Medvode v mesecu januarja 2018 objavila javni razpis za
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju občine Medvode za leto 2018. Sredstva so namenjena za
sofinanciranje izgradnje in nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer po
Operativnem programu ni predvidena izgradnja javne kanalizacije. V skladu s 4. členom
Pravilnika znaša višina subvencije za vsako malo komunalno čistilno napravo 50% nabavne
vrednosti male komunalne čistilne naprave z DDV, vendar največ 1.500 EUR za posamezno
stanovanjsko stavbo. V letu 2018 je bilo 2 vlagateljem vloga za sofinanciranje ugodena, tako da
je bilo skupno razdeljenih 2.609 EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

47.992 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom
vodotokov.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

47.992 €

Opis podprograma

Glavni program upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov
in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih službah,
zakon o vodah, zakon o ohranjanju narave.

5.1.2.10 Urejanje vodotokov

47.992 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila izvedena sanacija poškodovane desne brežine Ločnice pod lokalno cesto na
območju žage v Trnovcu. Poškodba je povzročila posedanje cestišča in nevarnost erozije
spodnjega ustroja ceste. Sanacijska dela je izvedlo podjetje Katarina Trampuš s.p.
Zaradi zmanjšanja erozije in večje poplavne varnosti so se izvedle ureditve neimenovanega
vodotoka na Golem Brdu z oblaganjem brežin s kamnito zložbo v suho, v skupni dolžini 20m.
Dela je izvedlo podjetje Hidrotehnik.
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Občina je sofinancirala ureditev vodotoka v Trnovcu pod mostom, v sklopu ureditve, ki jo je
financirala Direkcija za vode. Dela je izvajalo podjetje VGP d.d. iz Kranja.
Izvedene so bile obloge erodiranih brežin ob lokalni cesti v Setnico, sanacija vtoka v propust ob
cesti na Topol in obloge propusta ob Knausovi smreki. Dela je izvedlo podjetje Katarina
Trampuš s.p..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0043

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

45.737 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

45.737 €

5.1.2.12 Okoljska merilna postaja

45.737 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 28.164 EUR so bila namenjena za nakup merilnika delcev PM10, za beleženje
kakovosti zraka in stopnjo onesnaženosti s prašnimi in kovinskimi delci. V okviru postavke
Okoljska merilna postaja je bilo 18.105 EUR namenjenih izvajanju dejavnosti vezanih na meritve
kakovosti zunanjega zraka v Občini Medvode. V letu 2018 je bil kot najugodnejši izvajalec
meritev izbran Elektroinštitut Milan Vidmar. Na okoljski merilni postaji se je v letu 2018 merilo
gibanje zraka ter količine benzena, toluena, ksilena in PM 10 delcev v zraku. Izvajalec meritev je
mesečno izdeloval poročila, ki so objavljena na okoljski spletni strani Občine Medvode.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-17-0003

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
745 .20 1 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in
razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in
komunalna dejavnost).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
80.837 €
Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc20.740 €
Opis podprograma

Vsebina podprograma je poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in
ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb; zakon
o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, zakon o temeljni geodetski
izmeri, zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov, zakon o stavbnih zemljiščih.
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6.1.1.3 Geodetske storitve, dokumentacija in zemljiško knjižno
urejanje
20.740 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za ureditev in označitev mej, izdelavo geodetskih
načrtov in izdelavo parcelacij. Pred izvedbo posameznih investicij je za lastnike zemljišč in
seveda tudi za občino bistveno, da lahko čim bolj natančno določi, koliko v posamezno zemljišče
bo posegla investicija. To je osnova za predstavitev projekta lastnikom, s tem pa lahko v
pogodbi čim bolj natančno opredelimo naše obveznosti in se čim bolj približamo končnim
izmeram, ki jih z aneksi po izvedbi investicije in novi geodetski izmeri le malenkostno
poračunamo. Občina Medvode je na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma v letu 2018
sodelovala s šestimi izvajalci geodetskih storitev, v posameznih postopkih, ki so pomenila le
nadaljevanje že predhodno začetih postopkov, pa je sodelovala tudi z drugimi geodeti.
Pred pripravo pogodb je potrebno izdelati tudi cenitve zemljišč, za kar so prav tako zagotovljena
sredstva na tej postavki. V kolikor je to mogoče, pri pripravi pogodb izhajamo iz cenitve
primerljivih zemljišč, če pa to ni mogoče, oz. takih cenitev občina nima, naroči novo, ki je
osnova za pripravo pogodbe.
V letu 2018 je Občina Medvode naročila izdelavo geodetskega posnetka in odmero novega
pločnika v Vašah, odmero dela rekonstruirane Medvoške ceste in pločnika, ureditev meje na
Čarmanovi ulici, izdelavo geodetskega posnetka za avtobusne postaje v Rakovniku in Goričanah,
ureditev zemljišča pri vrtini v Medvodah, izdelavo geodetskega posnetka in ureditev meje od
krožišča do Stana, odmero območja za novo OŠ Preska ter druge ureditve mej na območju
občine Medvode.
Sredstva so bila prav tako namenjena izdelavi cenitvenih poročil za zemljišča v Vodicah, v
Hrašah in cenitev zemljišč za potrebe kolesarske poti v Bonovcu.
Sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena. Geodetski postopki so bili v letu 2018
naročeni, vendar so še vedno v teku, saj lastniki zemljišč ne soglašajo s predlagano ureditvijo
mej oz. je zaradi velikega števila lastnikov postopek dolgotrajen, zato bodo izvedene storitve
plačane v letu 2019. Med večjimi odprtimi geodetskimi storitvami so odmera čistilne naprave
Smlednik, ureditev mej poti v Smledniku, odmera krožišča, pločnika in navezovalnih krakov na
Senici ter ureditev meje poti v Sp. Pirničah.

16029003 Prostorsko načrtovanje

60.097 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma so prostorski dokumenti občine ter urbanistični natečaji.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih
enot, zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov, zakon o varstvu okolja, zakon o
stavbnih zemljiščih.

6.1.1.2 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte

60.097 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 35.700 EUR so bila porabljena za dokončanje prostorskega akta OPN, ki je bil
sprejet v mesecu juniju 2018. Vezano na OPN so bila sredstva v višini 2.238 EUR porabljena za
dokončanje Okoljskega poročila za potrebe OPN in sredstva v višini 4.000 EUR za izdelavo
Elaborata izvedljivosti nadomestnih kmetijskih zemljišč.
Sredstva v višini 5.760 EUR so bila namenjena tudi za vzdrževanje in nadgrajevanje
geografskega informacijskega sistema – GIS. Zaradi sprejetja novega OPN je bilo potrebno
pristopiti k pripravi sprememb Programa opremljanja Medvode ter izdelavi podlag za odmero
komunalnega prispevka, ki jih je izdelalo podjetje Locus d.o.o.. Pogodbena vrednost del je
znašala 10.178 EUR.
62

Sredstva v višini 2.220 EUR so bila porabljena za izdelavo Geološko mehanskega poročila za
območje Obrtne cone Jeprca.

1603 Komunalna dejavnost

572.616 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

217.486 €

Opis podprograma

Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno
mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o graditvi objektov,
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji in kazalci:
- zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema vodovodov vsem prebivalcem
občine,
- izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini,
- nemoteno delovanje vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene
- ustreznosti,
- izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

4.2.1.1 Urejanje vaških in javnih vodovodov

16.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S porabljenimi sredstvi so bili plačani računi za opravljene analize vode v okviru notranjega
nadzora vode na vaških vodovodnih sistemih, plačana vodna povračila za odvzeto vodo za
potrebe vaških vodovodnih sistemov, plačane kazni za neizvedene ukrepe na vaških vodovodnih
sistemih in plačane najemnine za zemljišča na katerih stojijo posamezni objekti vodovodnih
sistemov na Topolu in Osolniku

4.2.1.2 Vzdrževanje hidrantnega omrežja in postavitev hidrantnih
omaric
6.821 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo se v dogovoru s štabom Civilne zaščite in Gasilsko zvezo Medvode odločili, da
podatke o stanju hidrantnega omrežja v občini Medvode, pridobi CZ Medvode, na podlagi
informativnega pregleda stanja hidrantnega omrežja. Pripravili smo načrt informativnega
pregleda hidrantnega omrežja v letu 2018, usklajen s Komunalo Kranj, ovrednotene finančne
posledice in usklajen način pregledovanja hidrantov s predstavniki Javne gasilske službe Občine
Medvode iz GZ Medvode. S predstavniki je bilo dogovorjeno, da bodo informativne preglede
hidrantnih omrežij izvajali PGD Občine Medvode, za kar so s strani Občine Medvode prejeli
plačilo po veljavnem ceniku Gasilske zveze Slovenije, kjer pregled znaša 4,88 EUR. PGD-ji so
preglede izvajali vsak po svojem požarnem okolišu.
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Pregledanih je bilo 648 hidrantov javnega omrežja v občini Medvode, pri čemer je bilo
ugotovljeno, da jih brezhibno deluje 542 oz. 85,9 %, pomanjkljivosti pa so odkrili na 89 oz. 14,1
%. Po ugotovitvi stanja, je Občina Medvode naročila takojšnjo sanacijo in popravilo prvih 20
najbolj urgentnih popravil hidrantov, kar je Komunala Kranj izvedla.

4.2.1.4 Občinski vodovodi - projekti in dokumentacija

3.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo vodovodnega sistema na trasi
od krožišča Zbilje do poslovne cone Jeprca. Izdelovalec projektne dokumentacije je bilo podjetje
IEI d.o.o.. Stroški izdelave projektne dokumentacije so znašali 2.598 EUR. Izdelana je bila tudi
projektna dokumentacija PZI za vodovod po Finžgarjevi ulici. Stroški izdelave so skupaj z
geodetskim posnetkom znašali 700 EUR, izdelovalec je bilo podjetje VO Vojko Oman s.p..
Sredstva v višini 671 EUR so bila porabljena za izdelavo PGD projektne dokumentacije za
izgradnjo vodovoda v Sori.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0029

4.2.2.1.012 Vodovod Studenčice

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predstavljajo višino zadržanih sredstev, saj izvajalec po dokončanju del - vodovod
Studenčice, zaradi finančnih težav ni mogel izstaviti bančne garancije za odpravo napak v
garancijski dobi. Bančna garancija ni bila predana, tudi garancijski rok se še ni iztekel, zato
sredstva niso bila nakazana izvajalcu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-11-0014

4.2.2.1.026 Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

84.937 €

S sredstvi iz te proračunske postavke se pokrivajo stroški, ki so dogovorjeni po sklenjeni
pogodbi o najemu infrastrukture z upravljavcem Komunalo Kranj, in sicer so to stroški vodenja
katastra, analitične evidence ter za subvencije omrežnine. Preostala sredstva so namenjena za
izvedbo najnujnejših sanacijskih del na vodovodnih sistemih v soglasju z upravljavcem
vodovodnega omrežja Komunala Kranj.
V letu 2018 se je izvedla sočasno ob gradnji nove kanalizacije v Sori– kanal O3 (gradnjo fekalne
kanalizacije je financirala VO-KA) menjava starega azbestno-cementnega vodovoda. Izvedena je
bila dobava in montaža novega vodovoda NL DN 150 v skupni dolžini 104m1.
Izvedena je bila tudi zamenjava dotrajanega vodovoda v naselju Sora, ki se je izvedla sočasno z
gradnjo plinovoda na trasi Sora 36c – Sora 36. Izveden je nov vodovod NL DN 100 v skupni
dolžini 66m1.
Izvedla se je tudi zamenjava dotrajanega vodovoda, ki je potekal po zasebnih zemljiščih v
Zavrhu, na trasi Zavrh 9e – Zavrh 7. Nov vodovod NL DN 150 v skupni dolžini 134m je bil
umeščen v cestno telo.
V naselju Zbilje je bil izveden sekundarni vodovod v dolžini 50m. Gradbena dela je izvedelo
podjetje Katarina Trampuš s.p., montažna dela pa Komunala Kranj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-13-0007
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4.2.2.1.029 Prevzemi vaških vodovodov

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 niso nastali nobeni stroški, povezani s prevzemom vaških vodovodov, kot so
izdelava cenitev obstoječih omrežij in geodetskih posnetkov obstoječega stanja. Iz tega razloga
planirana sredstva v višini 5.000 EUR niso bila porabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-11-0012

4.2.2.1.030 Vodovod krožišče Zbilje - Žeje - poslovna cona

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila načrtovan začetek izvedbe izgradnje vodovoda sklopu komunalnega
opremljanja poslovne cone Jeprca s kanalizacijskim in vodovodnim omrežjem, plinovodnim
omrežjem in optiko, rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika. Predvidena je rekonstrukcija
obstoječega vodovoda v cesti LC 251041, v skupni dolžini 626,70 m, izgradnja priključka za
črpališče Zbilje 1 ter priključka za novo obrtno cono Jeprca v dolžini 95,3 m. Z izvedbo tega
projekta se bo zagotovila boljša vodo oskrbo na tem območju, hkrati pa bomo komunalno
opremili tudi bodočo poslovno cono. Izdelana je bila projektna dokumentacija in v mesecu
juniju na Upravno enoto Ljubljana vložena tudi vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.
Gradbeno dovoljenje do konca leta še ni bilo izdano. Konec leta 2018 je bil izveden tudi javni
razpis za izvedbo celotne investicije. Pravnomočno je bilo izbrano podjetje Prenova Gradbenik
d.o.o., ki z deli ni moglo začeti, ker gradbeno dovoljenje ni bilo izdano. Iz tega razloga sredstva
niso bila porabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-11-0013

4.2.2.1.040 Obnova vodovoda na območju kohezije

90.276 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije za komunalne odpadne vode v sklopu projekta
"Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja" oz. Čisto
zate, smo zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev, saj bodo ceste zaradi gradnje fekalne
kanalizacije že razkopane, sočasno pristopili tudi k obnovi vodovodnega omrežja na odsekih,
kjer je to nujno potrebno. Tako se je že v letu 2018 pričela obnova vodovoda v Medvodah Preski, ki se bo nadaljevala v letu 2019 in zaključila v letu 2020. Obnova vodovodnega omrežja
je predvidena na nekaterih odsekih v naseljih Medvode - Preska, Vaše, Goričane, Rakovnik,
Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče, v skupni dolžini cca. 12,5 km. Gradnja se bo
večinoma izvajala v cestnem telesu. Izbrani izvajalec je podjetje IMP d.d. s partnerji, ki je bilo
izbrano na podlagi javnega razpisa v letu 2018. Pogodbena vrednost del znaša dobra 2,5 mio
EUR brez DDV. V letu 2018 so se dela že začela izvajati. Vrednost izvedenih del je znašala
76.124 EUR, kolikor je bilo izstavljenih tudi situacij, preostala sredstva pa so bila namenjena še
za izdelavo projektne dokumentacije in plačilo stroškov služnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0022

4.2.2.1.041 Prevzem vodovoda Golo Brdo - Polana

14.761 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo plačevali redne analize vzorčenja pitne vode na lokalnem vodovodnem sistemu
Golo brdo - Polana.
Sredstva iz postavke smo namenili tudi namestitvi merilca motnosti na Topolu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0028
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4.2.2.1.044 Vodovod v Sori

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu gradnje kanalizacije (financirana bo s strani JP Vodovod - Kanalizacija), pločnika in
obnove ceste v Sori (od Hiše kulinarike do podjetja Primafiltri) se bo izvedla tudi obnova starih
dotrajanih vodovodov, ki jih bo predvidena gradnja tangirala. V letu 2018 je bila izdelana
projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Konec leta je bil objavljen javni
razpis za izbor izvajalca za izvedbo celotne investicije, tudi za gradnjo fekalne kanalizacije, na
podlag katerega je bil pravnomočno izbrano podjetje Komunalne Gradnje d.o.o., Grosuplje.
Investicija se bo začela v letu 2019, ko bodo porabljena tudi sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0020

4.2.2.1.045 Vodovod na državni cesti čez Soro

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

K obnovi vodovoda čez most regionalne ceste čez Soro se ni pristopilo, ker ima DRSI namen
predvidoma v letu 2020 izvesti sanacijo mostu. Zaradi sanacije bi bila potrebna začasna
odstranitev obnovljenega vodovoda. Zato bo Občina pristopila k obnovi vodovoda v sklopu
obnove mostu, s čimer se nam bodo zmanjšali stroški investicije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0021

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

71.488 €

Opis podprograma

Podprogram zajema področje urejanja pokopališč in pogrebno dejavnost: gradnja in
vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega
obreda.
Zakonske in druge pravne podlage

Področje je urejeno v zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

4.2.2.3.012 Pokopališče Preska

8.831 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo na pokopališču Preska tlakovali pot do stenskih niš. Sočasno smo uredili
odvodnavanje meteorne vode iz zadnjega dela pokopališča.
Sredstva so bila porabljena v višini 8.830 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-11-0006

4.2.2.3.017 Urejanje pokopališč

62.657 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v višini 62.657 EUR so bila porabljena za tekoče stroške upravljanja na
pokopališčih, to so plačilo elektrike, odvoza smeti ter plačilo vode in komunalne storitve
odvajanja odpadne vode.
V letu 2018 smo izplačali krajevnim skupnostim, ki so v prvi polovici leta 2017 upravljala s
pokopališči sorazmerni del grobnin.
Na pokopališču Sora smo pred in v mrliški vežici položili novo talno oblogo, notranjost in
zunanjost vežice smo pobarvali.
Sanirali smo fasado mrliške vežice v Smledniku. Sanacija fasade je bila izvedena v višini 5.955
EUR.
Na vseh pokopališčih smo visokotlačno očistili javne spomenike, na pokopališču Pirniče tudi tla
pred mrliško vežico.
Skupaj s Župnijo Sora smo tlakovali okolico pokopališča Topol.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0015

16039003 Objekti za rekreacijo

61.421 €

Opis podprograma

Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo
(zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za
rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode.
Dolgoročni cilji in kazalci:
- zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok,
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji in kazalci:
- zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok,
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

5.1.1.2 Urejanje mestnih parkov in zelenic

48.918 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki smo porabili za tekoče izvajanje košenj občinskih zelenic in parkov,
vzdrževanja grmičevja, urejanja in vzdrževanja gredic z rožami, ocvetličenje mostu in za ostala
dela povezana z urejanje parkov in zelenic. V letu 2018 je bilo pokošenih več kot 750.000 m2
površin, obrezanih cca 1000 tm žive meje, pograbljenih 30.000 m2 površin ter pobranega cca
70 m3 listja.
Iz postavke smo krili stroške vzdrževanja in servisov parkovne opreme, servis črpalke fontane
Na klancu, stroške dela študentov, stroške vzdrževanja in servisiranja službenih vozil, stroške
goriva.
V letu 2018 smo kupili novo sedežno kosilnico, katere strošek nakupa je bil 13.098,08 EUR,
kupili smo tudi novo motorno koso Husqvarna, višinski obrezovalnik in pihalnik.
Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 48.918 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-17-0001

9.1.2.10 Otroška igrišča

12.503 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob investiciji energetske sanacije POŠ Topol in ureditvi šolskega igrišča se je na pobudo
zaposlenih v šoli in krajanov izvedel nakup otroških igral, pri čemer je eno izmed igral
namenjeno otrokom s posebnimi potrebami. Vrednost igral je bila 7.938 EUR. Ob šoli se je tudi
zamenjala vsa ograja ter vrata pri igrišču ter namestila 4m varovalna mreža za goli. Vrednost
vseh del je bila 4.340 EUR. 224 EUR se je porabilo za popravilo potke na otroškem igrišču na
Medvoški cesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0127
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16039005 Druge komunalne dejavnosti

222.222 €

1.4.2.3 Ureditev mestnega jedra

190.619 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki v višini 29.890,00 EUR so bila porabljena za izdelavo projektna
dokumentacija – PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokumentacija PZI za projekt
"Ureditev mestnega jedra" in sicer izgradnjo večnamenske ploščadi, tržnice in mestnega parka.
Projektant je podjetje 3biro, odgovorni vodje projekta prof. Janez Koželj. Vloga za izdajo
gradbenega dovoljenja je bila na Upravo enoto Ljubljana vložena 21.6.2018, gradbeno
dovoljenje je bilo izdano septembra 2018. V mesecu marcu 2018 smo objavili javni razpis za
izbor izvajalca za novogradnjo »Ureditev tržnice in večnamenske ploščadi«, vendar nismo prejeli
nobene ponudbe. Razpisno dokumentacijo, spremenjeno v delu, ki se nanaša na reference, smo
ponovno objavili v začetku maja 2018 in prejeli smo eno ponudbo, ki pa je močno presegala
predvidena proračunska sredstva za projekt. Nato smo javni razpis ponovili v sredini junija
2018, nanj prejeli tri ponudbe in kot najugodnejšega izvajalca izbrali podjetje GGD d.d., ki je
nato meseca oktobra 2018 pričel z gradnjo v centru Medvod. Nadzor izvaja podjetje EKONA
d.o.o.
Do konca leta 2018 so bila v sklopu projekta izvedena pripravljalna dela, izkopi, nasutja, rušitve
obstoječih objektov, priprava terena, izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda,
elektroinštalacij, izvedba večnamenske ploščadi s tribunami ter izgradnja in ureditev mestnega
parka. Za izgradnjo so bila porabljena sredstva v višini 166.866 EUR.
Preostala sredstva v višini 16.397 EUR so bila porabljena za nakup parkomatov ter sredstva v
višini 1.964 EUR za nakup pitnika. Sredstva so se namenila tudi za stroške vode in električne
energije za nemoteno obratovanje obstoječe tržnice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0006

1.4.2.4 Javna električna polnilna postaja

11.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila pri športni dvorani postavljena še ena električna polnilnica. Strošek nakupa in
postavitve je bil 9.926 EUR. Preostala sredstva na postavki so bila porabljena za električno
energijo, zavarovanje ter vzdrževanje električne polnilnice.

4.2.2.3.018 Ureditev vaškega jedra v Trnovcu

19.968 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu ureditve vaškega jedra, ki obsega območje 550m2 in predstavlja igrišče za otroke,
površine za prireditve ter parkirišče, se je zgradila meteorna kanalizacija, postavili so se robniki
ter del območja tudi tlakovalo z granitnimi kockami. Izvedla se je predpriprava s tamponskim
drobljencem za kasnejše asfaltiranje. Istočasno se je uredilo električno omrežje, kjer se je
električni kabel, ki je potekal po zraku, položil v zemljo. Dela je izvajalo podjetje Kalgrad d.o.o..
Vrednost vseh del je bilo 19.968 EUR. Krajevna skupnost Trnovec je uspešno kandidirala za
evropska sredstva v sklopu projektov LAS ter za igrala prejela 7.270 EUR nepovratnih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0040

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

12.934 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko
gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
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16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

12.934 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za
socialno ogrožene osebe.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: stanovanjski zakon.

6.1.1.1 Občinska stanovanja - upravljanje in vzdrževanje

12.934 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je lastnica 15 stanovanj, ki so oddana v najem najemnikom za neprofitno najemnino.
Občina kot lastnica je dolžna ta stanovanja vzdrževati. Za upravljanje občinskih stanovanj ima
občina izbranega upravnika, ki v skladu s potrjenim načrtom vzdrževanja skrbi za vzdrževalna
dela na stanovanjskem fondu ter pobira najemnino. V letu 2018 so bila sredstva porabljena za
plačilo stroškov upravljanja upravnikov večstanovanjskih objektov (Domplan, SPO, Vegrim,
Metalka storitve), za kritje stroškov rezervnega sklada in plačilo tekočih vzdrževalnih del in
manjša popravila. V letu 2018 je občina prenovila kotlovnico v večstanovanjskem objektu v Sori
in zamenjala energent. Strošek občine pri prenovi kotlovnice je znašal 2.922 EUR, razliko do
celotne vrednosti investicije, ki je znašala 4.512 EUR sta krila preostala dva lastnika stanovanja
v Sori. V večstanovanjskem objektu v Smledniku, kjer je občina lastnica dveh stanovanj, tri
stanovanja pa so v lasti drugih lastnikov, je občina sofinancirala zamenjavo glavnih vhodnih vrat
v deležu dveh petin. Trije lastniki so že pred časom na občino naslovili prošnjo za zamenjavo
glavnih vhodnih vrat, kar je v svoj plan uvrstil tudi upravnik. Glavna vhodna vrata so bila v letu
2018 zamenjana. Strošek občine je znašal 1.311 EUR. Hkrati je občina zamenjala tudi notranja
vhodna vrata v dveh svojih stanovanjih, dvoje vrat pa je prepleskala, saj so bila dotrajana
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0017

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
78.815 €
Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
Opis podprograma

Vsebina podprograma so odškodnine, najemnine
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

78.815 €

in

drugi

stroški

urejanja

zemljišč

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih
enot, zakon o temeljni geodetski izmeri, zakon o prostorskem načrtovanju.

6.1.2.3 Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine za odstop
zemljišč
78.815 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so bila namenjena odškodninam za odstop delov zemljišč, ki
jih občina potrebuje za izvedbo posameznih projektov. Občina je v letu 2018 aktivno pristopila k
pridobivanju zemljišč in sklepanju pogodb za dosego javne koristi za rekonstrukcijo cestišča in
ureditev pločnika ob LC 251041 v naselju Zbilje, za izgradnjo in ureditev pločnika ob državni
cesti R2-413/4704 na odseku Medvode – Zbilje (pločnik od krožišča na Klancu do Stana),
rekonstrukcijo ceste in ureditev pločnika ob LC 251091 v naselju Sora, za izgradnjo pločnika v
Vašah ter odkup delov zemljišč v lasti Poslovnega sistema Mercator po rekonstrukciji Medvoške
ceste. Sredstva so bila prav tako namenjena izplačilu nadomestil za obremenjevanje
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nepremičnin po služnostnih pogodba oz. pogodbah o ustanovitvi stavbne pravice, ki jih mora
državi (upravljavec Direkcija RS za vode ali SKZG RS) plačati občina.
Občina je v letu 2018 pridobila tudi zemljišče na območju bodočih vrtičkov v Preski, z nakupom
zemljišč na tem območju pa namerava nadaljevati tudi v letu 2019. Prav tako smo odkupili
zemljišče, na katerem se nahaja vodohran Verje ter v stečajnem postopku del ceste v Zbiljah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0113

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

138 .51 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1702 Primarno zdravstvo

22.896 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega
zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

22.896 €

Opis podprograma

Dejavnost zdravstvenih domov zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov,
nakup opreme za zdravstvene domove.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki pokrivajo to področje so Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o lekarniški dejavnosti.

7.1.1.3 Zdravstvena vzgoja in preventiva

22.896 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina oblikuje in
uresničuje programe za krepitev zdravja na svojem območju. Zdravstveni dom Medvode izvaja
različne preventivne programe.
Proračunska sredstva v višini 7.086 EUR so bila namenjena preventivnim programom,
predavanjem in delavnicam, ki jih organizira Akcijska skupina za preventivo dovoljenih in
nedovoljenih drog. Akcijska skupina je bila ustanovljena v Zdravstvenem domu Medvode leta
2002. Pobuda je nastala v šolskem dispanzerju, kjer so se vedno pogosteje srečevali s težavami
odvisnosti, s skrbmi in strahovi staršev ter s težavami samih mladostnikov. Z organiziranjem
šole za starše otrok v vrtcu in šolah dajemo možnost staršem, da pridobijo nova znanja in
izkušnje za vzgojo otrok. Izvedli so štiri predavanja za starše otrok v vrtcu in starše učencev
prvega triletja v šolah. Priznana psihologinja, specialistka logoterapije je izpeljala dve predavanji
v OŠ Preska in POŠ Sora. Jeseni so izpeljali tri delavnice za starše otrok v šolah. Za učence
osmih razredov so potekale Mladinske delavnice, ki jih je izvajalo Društvo za preventivno delo.
Namen delavnic je bil spodbujanje pozitivnega psihosocialnega razvoja mladih ter krepitev
protektivnih faktorjev, ki prispevajo, da se rizično vedenje mladih ne bi razvilo in utrdilo kot
vzorci, ki so škodljivi za njihovo zdravje in nadaljnjo progresivno rast in razvoj. Delavnice so se
izvajale celo šolsko leto na vseh štirih osnovnih šolah.
Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je cepljenje najbolj učinkovit ukrep za
zaščito pred klopnim meningoencefalitisom. V Sloveniji je endemično območje klopnega
meningoencefalitisa zemljepisno omejeno in se v zadnjih letih ni bistveno spremenilo. Območje
Občine Medvode sodi v stopnjo 20 ali več oseb okuženih na 100.000 prebivalcev (povprečje
med letoma 2007 in 2015), povprečje v Sloveniji je 10 oseb na 100.000 prebivalcev.
Vir: https://siol.net/novice/slovenija/kje-v-sloveniji-klopi-najbolj-ogrozajo-441062
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Iz te proračunske postavke smo zagotavljali finančna sredstva za tretji odmerek cepiva proti
okužbi z virusom klopnega meningoencefalitisa. V letu 2018 smo za 527 cepiv namenili 15.810
EUR .

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

11.014 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije
zdravja
11.014 €
7.1.1.6 Vzdrževanje mreže avtomatskih defibrilatorjev

11.014 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklih letih smo na različnih lokacijah v občini namestili devetnajst defibrilatorjev (lokacije
so navedene na spletni strani občine https://www.medvode.si/objave/171), ki jih je potrebno
vzdrževati in servisirati.
Upravljavec defibrilatorjev je Zdravstveni dom Medvode. Sredstva v letu 2018 so bila
namenjena pregledom in vzdrževanju obstoječih defibrilatorjev. Po vsaki uporabi je potrebno
defibrilator pregledati in zamenjati baterije z elektrodami, saj so le-te za enkratno uporabo.
Pri 15 pregledanih napravah so se menjale elektrode za otroke (14), elektrode za odrasle (1),
baterije (1), dotrajana torba (1). V vseh pregledanih torbah se je dopolnila vsebina. V preteklem
letu smo kupil nov AED, ki je bil nameščen na Trnovcu.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

104.600 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

88.377 €

Opis podprograma

Vsebuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva ter
plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpis, ki ureja to področje: zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

7.1.1.1 Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb

88.377 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 21. točko prvega odstavka 15. člena (podlaga 99) Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju osebam, ki so brez prejemkov in premoženja oziroma so njihovi
prejemki in premoženje ter prejemki in premoženje njihovih družinskih članov pod cenzusom po
veljavni socialni zakonodaji, občina plačuje stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Socialni status občanov oziroma njihovih družin s postopkom pridobivanja pravic iz javnih
sredstev ugotavlja Center za socialno delo, občina pa zanje plačuje zavarovalnino. Naj še
omenimo, da obvezno zdravstveno zavarovanje tem osebam plačujejo občine, dopolnilno
zdravstveno zavarovanje pa država.
Opažamo, da se trend rasti števila zavarovancev v naši občini umirja. V nadaljevanju
posredujemo nekaj statistike o številu zavarovancev po letih.
Tabela o številu zavarovancev po letih:
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

171

203

253

259

244

220

214
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Število zavarovancev po letih
171

203

253

259

244

220

224

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

17079002 Mrliško ogledna služba

16.224 €

Opis podprograma

Podprogram zajema plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o zdravstveni dejavnosti.

7.1.1.4 Mrliško pregledna služba

16.224 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in Zakonom o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je občina dolžna organizirati mrliško
pregledno službo ter zagotavljati sredstva za sanitarne obdukcije in tehnično pomoč v primeru
smrti naših občanov (prenašanje, prevoz in pokop trupla). Za opravljanje mrliško pregledne
službe ima občina sklenjeno pogodbo z Medicinsko fakulteto, Inštitutom za sodno medicino v
Ljubljani. V letu 2018 je bilo opravljenih 67 mrliških ogledov.
Po pravilniku je občina plačnik obdukcij v primerih, če se ne da ugotoviti vzroka smrti, na
zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo
pristojnega preiskovalnega sodnika. V letu 2018 je bilo izvedenih sedem obdukcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE1.7 47. 73 1

€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih
skupin.
Predpisi, ki pokrivajo to področje so:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
- Zakon o vojnih grobiščih
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- Zakon o medijih
- Zakon o društvih
- Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
- Zakon o športu

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

35.267 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne
dediščine.
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18029001 Nepremična kulturna dediščina

35.267 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov,
vzdrževanje kulturnih spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih
obeležij ipd.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakon o
varstvu kulturne dediščine.

8.1.1.19 Urejanje muzejskih zbirk

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se bila zagotovljena zgolj minimalna sredstva, z namenom ohranitve
projekta v proračunu, če se pokaže možnost za pridobitev drugih sofinancerskih sredstev za
izvedbo projekta. Primernega razpisa v letu 2018 ni bilo, zato so sredstva ostala neporabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0011

8.1.2.6 Varovanje naravne in kulturne dediščine - investicije in
investicijsko vzdrževanje
35.267 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode vsako leto z javnim razpisom pozove izvajalce akcij zaščite kulturne dediščine v
Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne
dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine, k
oddaji vlog za sofinanciranje navedenih programov kulturne dediščine.
Na javni razpis je prispelo 20 vlog (leto prej 17) za sofinanciranje kulturne dediščine.
Upoštevajoč vloge, ki so izpolnjevale pogoje razpisov, je 16 prijaviteljev Občini Medvode v
namene sofinanciranja prijavilo svoje potrebe v višini 105.926 EUR (leto prej 48.300 EUR).
Sredstva, namenjena za področja tega razpisa, pa so znašala 23.500 EUR.
Odobrenih sredstev niso porabili trije prijavitelji, in sicer: Kulturno umetniško društvo JaReM ter
Boris Primožič. Oba prijavitelja sta se dodeljenim sredstvom za svoja prijavljena projekta
odpovedala, saj so bila prenizka za njuno izvedbo, Društvo za ohranjanje vaških običajev Zbilje
pa ni porabilo sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti.
Pri črpanju sredstev javnega razpisa bi veljalo posebej omeniti nekaj projektov, ki so še posebej
pripomogli k ohranjanju kulturne dediščine. V letu 2018 je minilo 900 let od prve omembe Hraš
in Smlednika v pisani besedi, torej od nekakšnih prvih začetkov Krajevne skupnosti Smlednik, ki
je izdajo zbornika prijavila na ta javni razpis. Začeli smo tudi z razvojem vizualnih orodij za
promocijo in popularizacijo srednjeveških gradov v naši občini (s projektom je začel dr. Andrej
Gaspari). Sodelovali smo pri prenovi treh župnijskih cerkva oziroma njihovih okolic (Preska –
fasada, Sora – tlak in obzidje, Katarina - dvorišče), sofinancirali obnovo zidu na Starem gradu
Smlednik in omogočili investicijsko vzdrževalna dela na kmečkih hišah (Dolinčkova hiša v Dolu in
Domačija pr' Lenart na Belem). Željá po sredstvih za akcije oziroma investicijsko vzdrževanje
kulturne dediščine je vedno veliko (v letu 2018 smo tako za šest prijavljenih akcij lahko različno
ugodili željam prijaviteljev, pri manjših investicijah do polovice želenih sredstev, pri večjih pa
približno desetino), kar je razvidno tudi iz navedenega podatka o potrebnih in namenjenih
sredstvih. Slednjih je za manj kot četrtino.
Poleg sredstev, namenjenih javnemu razpisu, so bila v tej postavki namenjena še sredstva za
investicije oziroma investicijsko vzdrževanje naravne in kulturne dediščine v lasti Občine
Medvode. Sredstva v višini 7.917 EUR so bila porabljena za prestavitev kapelice pri Športni
dvorani Medvode, zaradi postavitve novega športnega igrišča pri Osnovni šoli Medvode.
Kapelico smo prestavili v neposredno bližino, proti severu, ob Finžgarjevo cesto.
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1803 Programi v kulturi

720.044 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije, ter druge programe v kulturi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

422.900 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice ter drugi programi
v knjižnicah.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi s tega področja: zakon o knjižničarstvu.

8.1.1.20 Potujoča knjižnica

7.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje potujoče knjižnice Občina Medvode sofinancira od leta 2010; izvajalec je Mestna
knjižnica Ljubljana. Delež sofinanciranja posamezne občine, ki je vključena v mrežo Bibliobusa,
je odvisen od števila občanov. Po tem izračunu naša občina krije 4,48 % stroškov delovanja
potujoče knjižnice, torej stroškov dela, stroškov materiala, stroškov storitev ter investicije in
opremo.
Temeljni namen, ki ga zasledujemo s podporo projektu potujoče knjižnice, je zagotoviti izposojo
knjižničnega gradiva v bolj odmaknjenih predelih občine, kjer je dostopnost do Knjižnice
Medvode marsikateremu občanu še vedno prevelika ovira, knjižnica na kolesih pa je vsekakor
zanimiva tudi za otroke in mladino, ki si na ta način lahko gradivo izposojajo tudi sami.
Postajališča potujoče knjižnice na območju občine so pri Centru starejših v Medvodah, v Zbiljah,
pri Osnovni šoli Smlednik, v Sori in v Trnovcu.

8.1.1.8 Knjižnica - redna dejavnost

365.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnico Medvode je ustanovila Občina Medvode na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnica Medvode, ki ga je dne 14. 10. 2008 na svoji 15. seji sprejel Občinski svet
Občine Medvode.
Vključena je v nacionalni bibliografski sistem, sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, zbira,
obdeluje, varuje in posreduje pomembno domoznansko gradivo, zagotavlja dostopnost in
uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih, organizira
posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne
kulture in organizira kulturne prireditve.
Osnovne storitve za uporabnike izvaja brezplačno, članarino pa se zaračunava uporabnikom, ki
si želijo knjižnično gradivo izposoditi na dom, zamudnino pa zaračunava uporabnikom, ki
gradiva ne vrnejo pravočasno. Brezplačne so tudi prireditve v knjižnici.
Občina financira dejavnost Knjižnice Medvode skoraj v celoti. S stabilnim financiranjem
dejavnosti knjižnice zagotavlja učinkovito delovanje javne službe. Knjižnica pridobiva sredstva
za izvajanje knjižnične javne službe tudi iz proračuna Republike Slovenije na podlagi razpisov za
nakup knjižničnega gradiva ter s prihodki lastne dejavnosti javne službe. Iz naslova lastne
dejavnosti javne službe, prodaje materiala ter donacij je Knjižnica Medvode v letu 2018
pridobila 37.828 EUR, kar predstavlja lastne prihodke od prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe. Glavni vir lastnih prihodkov tvorijo članarine, obračunane zamudnine pri
vračanju gradiva, stroški pošiljanja opominov, stroški posredovanja medknjižnično izposojenega
gradiva, zamenjava izgubljenih izkaznic, fotokopiranje gradiva (črno-belo), tiskanje (barvno in
črno belo), stroški obveščanja uporabnikov o rezerviranem gradivu, neprevzeto gradivo in še
drugo (oprema nadomestnega gradiva in prodaja iz knjižnice izločenega oziroma odpisanega
gradiva).
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V letu 2018 je občina iz proračuna namenila rednemu delovanju Knjižnice Medvode 365.000
EUR, od tega 318.612 EUR za stroške dela enajstim zaposlenim in 46.388 EUR za materialne
stroške ter stroške rednega vzdrževanja (stroški ogrevanja, komunalnih storitev, elektrike,
tekočega vzdrževanja, vezave knjig in opreme knjižničnega gradiva, stroški izobraževanja,
pisarniškega materiala, stroški varovanja in zavarovanja, stroški vzdrževanja prostorov,
računovodskih storitev…). Knjižnica Medvode je krila tudi stroške članarine Združenja splošnih
knjižnic v višini 900 evrov.
Tabela: Aktivni in novo vpisani člani po kategorijah
Aktivni člani
Kategorije
uporabnikov
2017
2018

Novo vpisani člani
2017

2018

Zaposleni

1.737

1.745

259

186

Študenti

317

387

48

49

Upokojenci

592

614

89

72

Nezaposleni*

80

66

15

7

Brezposelni*

173

168

41

21

Srednješolci

306

393

37

36

Osnovnošolci

866

964

195

193

Predšolski otroci

201

207

61
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Pravne osebe

5

8

1

2

Študenti ob delu

0

3

0

0

Tuji državljani

0

0

0

0

Drugo

1

0

4

746

643

SKUPAJ

4.278

4.555

Vir: Cobiss3
* Opomba: Nezaposleni niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, brezposelni pa so tam
prijavljeni in so, če se izkažejo s potrdilom o prijavi, oproščeni članarine.
Dejansko število aktivnih članov knjižnice v letu 2018 je bilo 4.299, v preglednici pa je njihov
seštevek večji, saj je Cobiss 3 štel tudi prehode med posameznimi kategorijami, ki so se zgodili
med letom.
Tabela: Obiski Knjižnice Medvode zaradi izposoje, prireditev, uporabe interneta in čitalnice
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Izposoja

65.786

71.894

75.692

72.117

68.611

71.356

66.653

Prireditve

5.063

4.364

5.638

5.108

5.307

5.339

5.329

Dostop do
interneta

3.755

4.734

5.346

3.892

3.105

4.227

1.306

Čitalnica

12.740

13.140

16.308

16.362

18.662

19.173

19.500

Skupaj

87.344

94.132

102.984

97.479

95.685

100.095

92.788

Vir: Knjižnica Medvode
Zakon navaja, da knjižnica samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi
organizacijami ter društvi pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično
gradivo in knjižničarsko dejavnost ter razvija bralno kulturo. Načrtovane dejavnosti so v Knjižnici
Medvode organizirali glede na številne ponudbe in potrebe, ki so se pojavljale med letom. V
knjižnici so imeli leta 2018 skupaj 288 dogodkov (leto prej jih je bilo 242) ki jih je obiskalo
5.329 uporabnikov (leto prej pa 5.339 uporabnikov).

8.1.1.9 Knjižnica - nakup gradiva

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Medvode v skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti vseskozi
skrbi za zadosten prirast tako knjižnega kot neknjižnega gradiva. Občina je v preteklih letih z
zagotovitvijo zadostnih proračunskih sredstev za nakup gradiva dosegla, da je knjižnica s
postopnim poviševanjem števila enot letnega prirasta dosegla predpisano minimalno zalogo
gradiva. Tudi ministrstvo sofinancira nakup knjižničnega gradiva, vendar pod pogojem, da
občina redno zagotavlja sredstva, potrebna za delovanje knjižnice. Ministrstvo za kulturo je v
letu 2018 prispevalo 14.600 EUR, manjša sredstva za nakup gradiva prispeva tudi knjižnica iz
lastnih sredstev. Za nakup gradiv je občina Knjižnici Medvode v letu 2018 namenila 50.000 EUR.
S temi sredstvi so v knjižnici leta 2018 kupili 2.580 izvodov knjižničnega gradiva, od tega je bilo
2.187 enot knjižnega, 299 enot neknjižnega gradiva (CD, DVD, igrače) in 94 enot časnikov in
časopisov.
Tabela: Podrobnejši pregled nabav vrst knjižničnega gradiva po posameznih financerjih (v EUR)

Knjižno gradivo

Neknjižno gradivo

Časniki in časopisi

Občina
Medvode
Ministrstvo
za kulturo
Občina
Medvode
Ministrstvo
za kulturo
Občina
Medvode
Ministrstvo
za kulturo

Doseženo
2017 v EUR

Načrtovano
2018 v EUR

Doseženo
2018 v EUR

Indeks

44.831

41.000

41.400

100

11.340

11.340

11.140

98

3.879

3.500

3.100

89

360

360

560

156

5.500

5.500

5.500

100

500

400

400

100
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E-knjige

SKUPAJ

Občina
Medvode
Ministrstvo
za kulturo
Občina
Medvode
Ministrstvo
za kulturo

Doseženo
2017 v EUR

Načrtovano
2018 v EUR

Doseženo
2018 v EUR

Indeks

2.050

-

-

-

2.500

2.500

2.500

100

56.260

50.000

50.000

100

14.700

14.600

14.600

100

18039003 Ljubiteljska kultura

109.699 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, programi
kulturnih društev ter nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi s tega področja: zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

8.1.1.17 Javni sklad za kulturne dejavnosti

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljubiteljska kulturna dejavnost na območju občine Medvode je bila tudi v letu 2018 izjemno
bogata, pestra in kakovostna, kar potrjujejo tudi številne uvrstitve na regijsko in državno raven.
Posebej velja izpostaviti odlične likovne ustvarjalce v okviru KUD Zbilje in gledališko skupino
KUD Fofité. Na območju občine so izvedli pet prireditev in dve izobraževanji, kar je omogočilo
odprto in konstruktivno sodelovanje s kulturnimi društvi, šolami in JZ Sotočje Medvode.
Sredstva v višini 5.000 EUR so bila po pogodbi nakazana javnemu skladu, ki je v letu 2018
organiziral vrsto območnih revij in srečanj:
Območno srečanje literatov Izrekanja 2018, Območno Linhartovo srečanje gledaliških skupin,
Festival vizije, Območna plesna revija Vija vaja 2018, Območno srečanje odraslih folklornih
skupin - Hitro zasuč' se okol' 2018, Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov Pesem pomladi 2018, Območno srečanje otroških folklornih skupin, Območna revija odraslih
pevskih zborov in malih pevskih zasedb - Naj se sliš' 2018, Območna likovna razstava Ljubljana
okolica "Likovne podobe ob Cankarjevih delih", Regijsko Linhartovo srečanje gledaliških skupin
Osrednje Slovenije 2018, Regijska razstava mladih likovnikov Osrednje Slovenije - "V objemu
zvoka in slike 2018", Strokovno uvrščeni OPZ in MPZ na regijsko kakovostno raven 2018,
Regijsko srečanje otroških folklornih skupin Osrednje Slovenije, Regijsko srečanje odraslih
folklornih skupin Osrednje Slovenije - Le plesat me pelji 2018, Regijska razstava likovnih
ustvarjalcev Osrednje Slovenije - Spomin na Cankarjeve misli, Regijsko srečanje filmskih in
video ustvarjalcev - Filmarjenje 2018, VII. državna likovna razstava "Velika črta", 57. Linhartovo
srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije 2018, Literarna delavnica "Foto narek za
Izrekanja" mentorica Ana Porenta, Mednarodne poletne gledališke delavnice 7 veličastnih: "III.
The best of Brecht & Stanislavski", Prevajalnica JSKD 2018, Mladinska filmska delavnica,
Regijska delavnica petja in ustvarjanja uspavank, Plesna delavnica za osebe s posebnimi
potrebami, 19. mednarodni festival "Ah, te orglice", Teden ljubiteljske kulture, 26. Novačanova
gledališka srečanja 2018, 196. Mozartovi družinski dnevi, Zaključno letno srečanje s predstavniki
kulturnih društev Ljubljana - okolica, Podelitev splošnih jubilejnih priznanj JSKD, Podelitev
jubilejnih Maroltovih priznanj.
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8.1.1.6 Kulturna dejavnost

104.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode uresničuje Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo tudi z javnimi
razpisi za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov.
Iz te proračunske postavke smo v letu 2018 na podlagi veljavnega Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Medvode kulturnim društvom oziroma njihovim sekcijam
sofinancirali poslovanje, redno dejavnost, projekte in prireditve, izobraževanje strokovnih
kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti, nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo
programov ter vzdrževanje prostorov in kulturno izmenjavo.
Strokovni pregled prijav ter ocenitev na podlagi meril in kriterijev, ki so bili navedeni v javnem
razpisu na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode, je v skladu
z 225. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije opravila
strokovna komisija, ki jo je imenovala direktorica občinske uprave na predlog kulturnih društev,
občinske zveze kulturnih društev in zainteresirane strokovne javnosti. Strokovna komisija na
podlagi prioritet, ocen, strokovnih mnenj in točkovanj občinski upravi predlaga, katere
dejavnosti naj financira in v kolikšnem obsegu. Z izbranimi izvajalci je občina sklenila letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti.
Tabela 1: Prejemniki sredstev iz občinskega proračuna za kulturno dejavnost
Sredstva po pogodbi (EUR)
Kabelska TV Medvode

Poraba
(EUR)

Razlika
(EUR)

1.042

1.042

0

12.261

12.261

0

Kulturno društvo Jakoba Aljaža

1.493

1.493

0

Kulturno društvo Sejalec umetnosti

2.499

2.499

0

Kulturno društvo Simon Jenko LPZ Medvode

3.827

3.827

0

Janez Krstnik Medvode

1.187

1.147

40

Kulturno umetniško društvo Fofité

4.998

4.975

23

Fran Saleški Finžgar Senica

3.633

3.633

0

Kulturno umetniško društvo Jarem
Kulturno umetniško društvo Oton Župančič
Sora

9.771

9.771

0

23.731

23.731

0

Kulturno umetniško društvo Pirniče

17.869

17.869

0

Kulturno umetniško društvo Smlednik

7.550

7.550

0

Kulturno umetniško društvo Veselih umetnikov

1.203

1.203

0

Kulturno umetniško društvo Zbilje

7.602

7.602

0

Občinska kulturna zveza Medvode

3.790

3.790

0

Zavod CCC, PE Medvode

2.542

2.542

0

105.000

104.937

63

Kulturno društvo Godba Medvode

Kulturno športno društvo

Kulturno umetniško društvo

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

62.969 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje lokalnega časopisa, radia in televizije ter sofinanciranje
glasil.
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Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi s tega področja: zakon o medijih.

1.4.1.5 Lokalna TV

27.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi najugodnejše ponudbe smo sklenili pogodbo s Kabelsko TV Medvode, ki za Občino
Medvode izvaja objave na videostraneh (obvestila o razpisih, obvestila občinskih javnih
zavodov, KS in VS, …), prenose sej občinskega sveta, občina pa jim tudi sofinancira
informativne prispevke v informativnih oddajah. Plačila so bila izvedena na podlagi poročil o
delu. To so odhodki širšega pomena za celotno občino in predstavljajo standard ali nivo življenja
občine kot instituta lokalne samouprave. Razpoznavnost v širšem prostoru in informiranost so
elementi povezovanja in vzpodbujanja pripadnosti občini, to pa pomeni večanje interesa za
dogajanje znotraj občine in za njen razvoj na vseh področjih življenja in dela slehernega
občana.

1.4.1.6 Druga sredstva obveščanja

35.469 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razpoznavnost v širšem prostoru, informiranost občanov ter druženje na raznovrstnih
prireditvah za najširši krog občanov, so elementi povezovanja in vzpodbujanja pripadnosti
občini, to pa pomeni večanje interesa za dogajanje znotraj občine in za njen razvoj na vseh
področjih življenja in dela slehernega občana. Informiranost občanov zagotavljamo na več
načinov. Gre za odhodke širšega pomena za celotno občino in predstavljajo standard ali nivo
življenja občine kot instituta lokalne samouprave. Na tej proračunski postavki smo zagotovili
sredstva za lokalno glasilo Sotočje in informiranje občanov preko Radia Sora. Večina sredstev je
bila namenjena izdajanju glasila Sotočje, ki je izšlo v 11 številkah (naklada 6.100 izvodov), za
katerega smo v letu 2017 izvedli javno naročilo za obdobje do konca leta 2019. Glasilo
brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva, podjetja, zainteresirana javnost, na voljo pa je tudi
obiskovalcem v javnih ustanovah. V letu 2017 smo med občani izvedli tudi raziskavo o
informiranosti, ki je pokazala, da je glasilo Sotočje najbolj pogost vir informacij in da so občani s
tem medijem tudi najbolj zadovoljni.

18039005 Drugi programi v kulturi

124.476 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih domov, nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje kulturnih zavodov in kulturnih domov.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi s tega področja: zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

8.1.1.18 Kulturni domovi - vzdrževanje

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov občina
sofinancira na podlagi javnega razpisa za kulturne dejavnosti. Do sredstev za vzdrževanje
prostora so upravičena kulturna društva, ki imajo s prostorom, kjer se odvija njihova redna
dejavnost, stroške v zvezi z rednim vzdrževanjem, ogrevanjem, elektriko... Prav tako
financiramo tudi nakup in vzdrževanje opreme, ki je nepogrešljiva za izvajanje redne dejavnosti
kulturnih društev.
Tabela: Prejemniki sredstev
Sredstva po pogodbi
(EUR)
Kulturno društvo Godba Medvode
Kulturno društvo Sejalec umetnosti

Poraba
(EUR)

Razlika
(EUR)

1.300

1.300

0

200

200

0
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Kulturno društvo Simon Jenko LPZ Medvode

300

300

0

3.000

3.000

0

900

900

0

Kulturno umetniško društvo Jarem

2.000

2.000

0

Kulturno umetniško društvo Oton Župančič
Sora

6.700

6.700

0

Kulturno umetniško društvo Pirniče

4.700

4.700

0

Kulturno umetniško društvo Smlednik

4.900

4.900

0

Kulturno umetniško društvo Zbilje

1.000

1.000

0

25.000

25.000

0

Kulturno umetniško društvo Fofité
Kulturno umetniško društvo
Fran Saleški Finžgar Senica

Kot je razvidno iz tabele, so bila z razpisom dodeljena sredstva v višini 25.000 EUR, v celoti
porabljena za namene, ki jih določajo pogodbe.

8.1.2.10 Kulturni dom Sora - galerija

22.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjene za izgradnjo galerije Sora ob kulturnem domu v Sori. Sredstva na
postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI na podlagi katere je
bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izdelala se je tudi vloga za pridobitev nepovratnih
sredstev za razpis EKO SKLADA, iz naslova "Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega
družbenega pomena" iz katerega smo pridobili nepovratna sredstva v višini cca 64.119 EUR.
Gradnja se je pričela konec leta 2018, dela bodo zaključena v prvi polovici leta 2019. Gradbeno
obrtniška in instalacijska dela izvaja podjetje Kovinar – gradnje ST, d.o.o.. Pogodbena vrednost
del znaša 432.000 EUR. Objekt bo namenjen dogodkom kulturnega značaja. V njem se bodo
odvijale likovne, slikarske, fotografske in druge razstave. Postavitev takšnega objekta bo
približala dela lokalnih kulturnikov in umetnikov, ter jim dala prostor za kulturno udejstvovanje.
Prostor bo namenjen tudi druženju in širjenju kulturne zavesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0137

8.1.2.18 Sanacija KD Medvode

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

K izvedbi projekta se ni pristopilo, zato sredstva ostajajo neporabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-16-0019

8.1.2.19 Knjižnica - obnova sanitarij

19.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Knjižnici Medvode smo v celoti prenovili dotrajane sanitarije. Zamenjali smo talno in stensko
keramiko, tlake, vrata, dotrajano vodovodno napeljavo in odtočno kanalizacijo, nameščena je
nova sanitarna oprema, ogrevalni sistem, razsvetljava ter uredili prezračevanje. Prostor je po
novem prilagojen tudi gibalno oviranim osebam. Na novo pa je urejen tudi ločen prostor, kjer je
nameščena previjalna miza za najmlajše. Dela je izvedlo podjetje FM TIM d.o.o. Vrednost
prenove je bila 19.870 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0035
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8.1.2.5 Aljaževa hiša - obnova

57.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Aljaževi hiši se je pod nadzorom predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine Ljubljana
se je obnovil zunanji ovoj hiše. Obstoječi omet na starem delu stavbe se je odstranil ter se nato
vgradil nov sušilni omet in finalni sloj po celotni fasadi.
V sklopu gradbenih del se je zazidala plinska peč v kotu veže, porušila se je obstoječa krušna
peč iz stiropora in se zazidal nov podstavek za pravo krušno peč, postavil se je nov dimnik za
krušno peč, znižale so se nastopne ploskve stopnic, tako da so se lahko oblekle v leseno
ploskev, v glavnem prostoru in kašči se je odstranil lesen strop, izdelal se je nov omet v
glavnem prostoru, kašči in kleti. Vsi prostori so se pobelili. V sklopu mizarskih del so se na novo
površinsko obdelala v temni barvi in zaščitila z oljem vsa notranja masivna vrata, zamenjale so
se vse okenske kljuke, zunanji prizidek se je zaprl z na novo izdelanimi hrastovimi vrati,
stopnice so se oblekle v les, montirala se je nova ograja na stopnicah ter se vgradila nova vrata
v odprtino zazidane plinske peči. Postavila se je nova krušna peč. Popravila se je električna
napeljava v kleti, ter zamenjale luči.
Vrednost vseh del, vključno z nadzorom je bila 57.317 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-11-0007

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

992.420 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov
za mladino.

18059001 Programi športa

984.574 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je financiranje dejavnosti javnih zavodov za šport, promocijske športne
prireditve, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, nakup, gradnja in
vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi s tega področja: zakon o športu

1.4.1.21 Mednarodne prireditve

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so bila predmet javnega razpisa, ki ga izvajamo na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 13/17), s katerim
namenjamo sredstva za prireditve ob občinskem prazniku, druge občinske prireditve,
praznovanja obletnic in tudi seveda mednarodne prireditve, ki jih financiramo iz te proračunske
postavke. Prejemnika sta bila Badminton klub Medvode, ki je organiziral mednarodno športno
prireditev FZ Forza Slovenia International, in Turistično društvo Hraše, ki je organiziralo športno
tekmovanje vlečnih psov 6. memorial Henrika Sečnika.
Namenjena sredstva v višini 3.000 EUR so bila v celoti porabljena, oba porabnika pa sta tudi
izpolnila svoje pogodbene obveznosti do občine.

8.1.1.2 Šport - dogovorjeni programi

94.809 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode
(Uradni list RS, št. 38/12) športno vzgojo otrok in mladine, športno dejavnost študentov,
športno rekreativno dejavnost odraslih, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov ter razvojne
in strokovne naloge v športu. Na podlagi pravilnika in vsakoletnega programa športa se sredstva
izvajalcem športnih programov razdelijo s postopkom javnega razpisa. Poglavitni cilji
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sofinanciranja programov športa na lokalni ravni so v dvigu nivoja bolj zdravega načina življenja
ter v zagotovitvi osnovnih pogojev za rekreacijo občanov.
Na javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2018 je prispelo 25 vlog. S Sklepom o
izboru vlog za sofinanciranje programov športa v letu 2018 so bila razdeljena sredstva v višini
98.000 EUR, prejelo pa jih je 25 izvajalcev programov športa. S sredstvi s te postavke je Občina
Medvode, skladno z Letnim programom športa v Občini Medvode za leto 2018, sofinancirala
naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok in mladine (1.1 Športna vzgoja šoloobveznih otrok: Interesna športna
vzgoja šoloobveznih otrok in Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport; 1.2 Športna vzgoja mladine: Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport in Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez),
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Razvojne in strokovne naloge v športu (Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu, Športne prireditve in Delovanje društev, zvez športnih društev
in zavodov, povezanih s športom).
Sredstva niso bila porabljena v celoti.

8.1.1.21 Programi športa za dosežek

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni
list RS, št. 38/12) tudi prednostne programe športa lokalnega pomena, kamor sodijo športna
vzgoja otrok in mladine, usmerjene v vrhunski in kakovostni šport, kakovostni šport in vrhunski
šport v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki po razvrstitvi Strokovnega sveta
Republike Slovenije za šport sodijo v prvi in drugi razred športnih panog. S temi sredstvi se želi
dodatna finančna spodbuda nameniti izvajalcem, za katere tekmujejo najuspešnejši tekmovalci,
saj z višjim tekmovalnim rangom naraščajo tudi stroški za izvajanje programov. Sredstva se
razdelijo na podlagi javnega razpisa.
V lanskem letu so sredstva iz te postavke prejeli izvajalci prednostnih programov športa, ki so
navedeni v spodnji tabeli:
Izvajalec, ki je prejemnik Predmet sofinanciranja
Višina porabljenih
sredstev
sredstev
Badminton klub Medvode
B. Prednostni programi športa
6.123,71 EUR
lokalnega pomena
Košarkarski klub Medvode
B. Prednostni programi športa
6.494,85 EUR
lokalnega pomena
Teniški klub Spin Medvode
B. Prednostni programi športa
5.381,44 EUR
lokalnega pomena
Sredstva na postavki so bila porabljena v celoti.

8.1.1.23 Javni zavod Sotočje Medvode - poslovanje

580.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod Sotočje izvaja javni interes na področju športa, turizma in javnih prireditev, kulture
in mladine. Občina je zavodu preko celotnega leta zagotavljala sredstva za delovanje v skupni
višini 580.000 EUR.
Zavod je dodatna sredstva pridobil tudi iz drugih virov, ki jih je namenil pokrivanju programskih
ter infrastrukturnih stroškov.
Tabela: Prihodki JZ Sotočje
PRIHODKI JZ Sotočje
OBČINA MEDVODE - redna dejavnost

2018 (v EUR)
580.000
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MIZŠ, URSM, ERASMUS +

33.445

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

91.221

Najemnine telovadnic, režijski stroški najemnikov

147.276

Zavod ima visoke obratovalne stroške, saj na podlagi Pogodbe o prenosu premoženja v
upravljanje, upravlja in skrbi za obsežno in zahtevno infrastrukturo: športno dvorano s
spremljajočimi prostori in opremo, Nordijski center Bonovec, prostore turistično informacijskega
biroja vključno s kolesi, ki jih izposoja, Kulturni dom Medvode, Klub Jedro, rojstno hišo Jakoba
Aljaža, nogometno igrišče s pripadajočo športno infrastrukturo in kopališče Sora.
Stroški materiala in storitev (električna energija, poraba kuriva in stroški ogrevanja, voda,
odpadki, tehnično in fizično varovanje, telefon, internet, stroški storitev tekočega vzdrževanja in
najemnin, zavarovanja, čiščenja, nadomestni deli,idr.), stroški programa (vse občinske
prireditve ter program s področja športa, turizma, kulture in mladine, stroški izvajalcev,
glasbenih skupin, tehnike, požarne varnosti, informacijske tehnologije, SAZAS, IPF, stroški za
izvajanje storitev NC Bonovec…), stroški investicijskega vzdrževanja, računovodske storitve,
svetovanje, prevozni, transportni stroški, podjemno in študentsko delo… za leto 2018 znašajo
592.025 evrov. Stroški dela za enajst zaposlenih (plače, nadomestila, prispevki, premije KD,
prevoz, prehrana, regres, jubilejne nagrade) so v letu 2018 znašali 250.527 EUR.
Zavod je v letu 2018 izvajal naslednje dogovorjene programe:
- usklajeval in izvajal je raznovrstne športne programe, ki so vključevali športno vzgojo otrok
in mladine, športno rekreacijo, šport za dosežek, vrhunski šport in šport invalidov ter šport
oseb s posebnimi potrebami. Te programe so izvajali skupaj s športnimi društvi in športno
zvezo, vrtci, osnovnimi šolami in drugimi organizacijami ali posamezniki. Programi in
dejavnosti na področju športa zajemajo šolska športna tekmovanja na občinskem,
področnem in državnem nivoju, program naučimo se plavati, program Mali sonček, Zlati
sonček, Ciciban planinec, Krpan, naučimo se plavati, koordinacijo področnih šolskih
tekmovanj področnega centra Domžale, udeležbo osnovnošolskih otrok na množičnih
prireditvah, podelitev nagrad za izjemne dosežke. V okviru omenjenih dejavnosti so izpeljali
106 športnih prireditev, 36 prireditev je bilo družabnih (pustovanje, proslava ob kulturnem
prazniku, družabna folklorna prireditev, večer filmske glasbe, valeta, Plus preventiva, sejem
Atopic, klape v Medvodah, novoletni koncert Godbe Medvode…). Organizirali so Večer
športa, Medvode v gibanju – festivalski projekt, miniolimpijado. Trim steza Eko fit Bonovček
je nova športno-rekreativna pridobitev v občini oz. dograditev nove sorodne športne
infrastrukture k že obstoječi – Nordijskemu centru Bonovec Medvode, s čimer je center
oživel tudi v nezimskih mesecih. Javni zavod Sotočje Medvode je investicijo v celoti
financiral iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 (iz naslova trženja Športne
dvorane Medvode), trim steza je dolga slabe 3 kilometre in ima 10 vadbenih postaj, ki so
namenjene krepitvi vseh mišičnih skupin in razvoju vseh sedmih motoričnih sposobnosti.
Trim steza Ekofit Bonovček je namenjena tako vrhunskim športnikom kot rekreativnim
športnikom različnih starostnih skupin.;
- V letu 2018 se je zavod na področju turizma usmeril v nadaljevanje dvigovanja
prepoznavnosti Medvod kot turistične destinacije. TIC je v letu 2018 obiskalo 23.226
obiskovalcev, od tega 22.318 Slovencev in Slovenk in 908 tujcev. Zavod je delal tudi na
krepitvi blagovne znamke Visit Medvode, zato so bili oblikovani nekateri novi prodajni
artikli. Leto 2018 je bilo rekordno kar se tiče prenočitev, saj je bilo opravljenih kar 37.683
nočitev, kar je za 79% povečanje glede na leto 2017, ki je do sedaj veljalo za rekordno.
Zaradi prenove (od aprila do julija zunanje, od julija do novembra notranje) je bilo
delovanje Rojstne hiše Jakoba Aljaža moteno, vseeno jo je obiskalo okoli 500 obiskovalcev.
Načrtovano opremljanje hiše za opravljanje poročne in protokolarne dejavnosti je bilo
zaradi obnovitvenih del prekinjeno. Prepoznavnost Medvod je Zavod dvignil s participacijo
na kolesarski Dirki po Sloveniji, kjer je bil v centru Medvod prvi leteči cilj 4. etape, s
promocijskimi objavami pa je Zavod sodeloval tudi v publikacijah dirke in na njeni spletni
strani. Velik odziv je bil tudi na predstavitev Medvod v oddaji Dobro jutro v produkciji TV
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Slovenija konec junija, kjer je Zavod predstavil vse ključne turistične projekte do konca leta
z velikim poudarkom na kulinariki.
Na območju kopališča Sora je Zavod za poletne mesece ob kopališče postavil mobilno
stranišče podjetja KAKIS, ki deluje brez kemikalij oz. po načelu trajnostnega turizma ter
izvajal redne meritve kvalitete kopalne vode. V času vročinskega vala v avgustu se je
dnevno tam kopalo več kot 100 kopalcev, ocenjujejo, da se je v celotni poletni sezoni tam
kopalo okoli 1500 kopalcev.
V letu 2018 so izpeljali naslednje programe in dejavnosti s področja turizma in prireditev:
srečanje obvodnih krajev (okoli 400 udeležencev), ki je bilo 1. junija ob Zbiljskem jezeru v
organizaciji TD Zbilje; 2. pohod Od Jakoba do Jakoba (80 pohodnikov); sklop prireditev
Kulinarični september v Medvodah (organizacija Okusi Bele krajine in Festival kranjske
klobase) – 600 obiskovalcev; zaključna prireditev akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna;
Veseli december (prireditve, drsališče – okoli 2000 obiskovalcev, silvestrovanje na prostem
– okoli 600 obiskovalcev).
Največji projekt na področju kulture v organizaciji Zavoda je bil večdnevni Medvoški
kulturni festival, ki je privabil okoli 1500 obiskovalcev in povezal 29 organizacij. Bistveno
povečanje obiskovalcev je Zavod zabeležil tudi na kulturno-umetnostni vzgoji (Dnevi
dejavnosti), kjer sta bila vpeljana tudi dva nova programa.
Zavod je v letu 2018 posamezne programe pridružil nacionalnim in evropskim projektom
kot so Teden ljubiteljske kulture, Teden vseživljenjskega učenja, Dnevi evropske kulturne
dediščine, Teden kulturne dediščine, Evropsko leto kulturne dediščine 2018 ter se povezal z
Naravoslovnotehniško fakulteto in Vikijem Grošljem pri pripravi programa Potujoča
ustvarjalnica. Prav tako je Zavod v okviru različnih programov sodeloval s pomembnimi
gosti kot so dr. Uroš Košir, dr. Igor Saksida, Rok Terkaj - Trkaj, društvom Mesto žensk,
Urška Bittner Pipan,...
V Kulturnem domu Medvode Zavod gosti vrhunske gledališke predstave v obliki
Gledališkega abonmaja Sotočje. Posamezne predstave (muzikal, balet) pa se zaradi potrebe
po večjih kapacitetah izvedejo tudi v Športni dvorani. Abonma je v letu 2018 obiskovalo
preko 150 abonentov, ob vsaki predstavi pa je bilo prodanih tudi nekaj dodatnih vstopnic.
Predvsem z baletno predstavo Hrestač v mesecu decembru je Zavod v Športno dvorano
privabil skoraj 900 obiskovalcev, muzikal Briljantina, kjer je Zavod organizacijo prepustil
zunanjemu izvajalcu pa je napolnil dvorano z 1700 obiskovalci in udeleženci. Organizirali so
Jesenske serenade, Medvoško pesem, Foto trio in Galerijo na prostem, izpeljali so program
Moj kino, organizirali občinske prireditve (osrednja občinska prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku, osrednja občinska prireditev ob slovenskem državnem prazniku,
slavnostna seja občinskega sveta, osrednja občinska prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti).
Zavod je v okviru mladinskih programov uspešno kandidiral na Javnem razpisu za
zaposlitev mladinskega delavca, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, za obdobje 9 mesecev omogočil prvo zaposlitev mlademu Medvoščanu. Znesek
sofinanciranja s strani MIZS je bil 11.000 EUR. V skladu z letnim načrtom je Zavod povečal
aktivno participacijo srednješolske populacije. Na področju mednarodne mobilnosti je
Zavod v sodelovanju z Odborom za mednarodno sodelovanje v sklopu festivala Medvode v
gibanju organiziral obisk mladih iz Ponte San Nicola v Medvodah. Zavod je na nacionalno
agencijo za mednarodno mobilnost MOVIT uspešno prijavil projekt prostovoljstva EVS in
sicer kot gostiteljska organizacija za 2 mlada iz Španije in Francije za obdobje 6 mesecev.
Projekt Point and Shoot je bil s strani MOVIT-a sprejet z dotacijo v višini 9.450 EUR. Zavod
je na področju mladine uspešno prijavil in izvedel dogodek Svet rolanja v sklopu projekta
Veter v laseh 2018. Kot projektni partner je Zavod na področju mladine podpisal dogovor o
sodelovanju s SNU Samorog v projektu Orodja za krepitev moči otrok in mladih: delo z igro,
izkustveno učenje, doživljajsko igrišče na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov
razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki ga je objavilo
Ministrstvo za javno upravo. V skladu z letnim načrtom je Zavod realiziral investicije in
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posodobil tehnično opremo v mladinskem centru. Uspešno je kandidiral tudi na razpisu za
sofinanciranje mladinskih programov za leto 2018 in 2019, ki ga je razpisal Urad za mladino
RS in sicer je upravičen do zneska 14.319 EUR. Mladinskih programov se je udeležilo 3.033
obiskovalcev, od tega 1.109 aktivnih mladih. Redno je izvajal dnevni center Bivak v klubu
Jedro. V času šolskih počitnic je zavod izvajal počitniško varstvo. V letu 2018 so izvajali
varstvo med zimskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami. Organizirali so jezikovne tečaje
in potopisna predavanja, na galerijskih stenah so gostili pet razstav, izpeljali so dve
delavnici ustvarjanja mandal, organizirali so srečanje filmskih ustvarjalcev, koncerte,
glasbeni natečaj BOB , dogodek Svet rolanja. V sodelovanju medvoškimi šolami so izpeljali
štiri šolske plese za učence sedmih, osmih in devetih razredov. Skrbeli so za ustrezno
infrastrukturo in opremo Studia – vadnice. Kavarna v mladinskem centru deluje ob večjih
dogodkih. Organizirali so štiri predavanja oziroma delavnice o zeliščih, nudili so
infrastrukturo najemnikom, ki izvajajo programe za spodbujanje zdravega načina življenja
mladih in osebnostno rast (joga, zvočna kopel z gongi, chi gong). Zavod je organiziral
neformalno regijsko srečanje predstavnikov mladinskih centrov na temo projektnega
sodelovanja. Zavod je organiziral edinstven dogodek in sicer Spoznavni večer EVS
prostovoljcev iz različnih evropskih držav. Odzvalo se je 5 sorodnih organizacij, ki so
predstavile svoje projekte prostovoljstva: Familija iz Škofje loke, Mladinski center Litija,
Društvo za kulturo inkluzije iz Ljubljane, Mladinski center Kotlovnica iz Kamnika in Javni
zavod Sotočje Medvode, ki trenutno gosti 2 prostovoljca iz Španije in Francije. Dogodka se
je udeležilo tudi 19 prostovoljcev iz 10 različnih držav, ki so predstavili svoje izkušnje
prostovoljstva in kulturo držav, iz katerih prihajajo. Zavod je na Nacionalno agencijo za
mednarodno mobilnost mladih uspešno prijavil 6-mesečni projekt multimedijske delavnice z
naslovom Point and Shoot v vrednosti 9450 EUR. V sklopu projekta Zavod gosti 2
prostovoljca iz Španije in Francije. Projekt je bil s strani nacionalne agencije MOVIT sprejet.
Zavod za izvedbo projekta prejme 9450 EUR dotacije s strani nacionalne agencije MOVIT.
Zavod je v sodelovanju s CZM Domžale in Zavodom Revivo prijavil projekt Evreka. Področje
mladine je bilo zadolženo za kratek film o osvečanju mladih. Rezultat je kratki film Ljudje in
voda, ki je prejel odličen odziv na nacionalni ravni. Pri snemanju so sodelovali prostovoljci
iz OŠ Preska in produkcijska hiša Max Visuals. Strošek zajema snemanje in izdelavo filma.
Zavod je na področju mladine brezplačno nudil tehnično, kadrovsko in infrastrukturno
pomoč pri izvedbi številnih dogodkov, ki so pomembni za lokalno skupnost. Zavod je
organiziral šolske plese za vse 4 osnovne šole, sodeloval pri promociji in vsebini Zlatega
kotička, pomagal pri izvedbi dogodkov Odbora za mednarodno sodelovanje OM, organiziral
okrogle mize za OŠ Medvode v sodelovanju z mladinsko Založbo Malinc, nudil galerijsko
steno za lokalna društva, brezplačno izposojal kamero za izvedbo mladinske oddaje
Džumbus, nudil tehnično opremo in prostor za regijsko srečanje JSKD, zagotovil uporabo
prostorov za vaje Rdečega križa, soorganiziral in zagotovil tehnično opremo ter nastopajoče
za sprejem uspešnih devetošolcev ter v skladu s pogodbo pomagal pri selitvi arhiva
Kmetijske zadruge Medvode.

8.1.1.24 Javni zavod Sotočje Medvode - investicije in investicijsko
vzdrževanje
40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod je sredstva v višini 40.000 EUR namenil za investicije, ki jih je opredelil v finančnem
načrtu: dodatni prireditveni oder, idejni koncept kopališča Sora, ročni in naglavni mikrofoni,
antenski sistem za mikrofone, drobni material za montažo, miza za luči, računalniki, nadgradnja
informacijske tehnologije v zavodu in v klubu Jedro, reflektorji, prenova konstrukcije stranskih
nosilcev v kulturnem domu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0033
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8.1.2.17 Športni park Medvode

14.054 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob desnem bregu reke Sore je predvidena ureditev Športnega parka Medvode.V letu 2018 smo
z Odlokom o OPN občine Medvode spremenili namensko rabo zemljišč ali delov zemljišč parc.
št. 340/1, 343/1, 344, 345/1, 345/2, 348/1, 349, 350, 352, 443/1, 444/1, 445, 446/1, 446/2,
447/1, 448, 449/1, 450, 452, 453/1, 453/2, 453/3, 454, 455/4, 456/1, 457/6, 457/7, 458/1,
458/2, 459/1, 460/1, 461/1, 462/1, 464/15, 464/16, 477/1, 478/1, 479/2 in 479/3, vsa k.o.
Medvode, v skupni izmeri 56.054 m2 v centru Medvod, za ureditev Športnega parka Medvode. S
sprejemom OPN je prenehal veljati urbanistični načrt, ki je urejal to območje. Sedanji OPN
omogoča ureditev športnega parka v skladu z izdelano Idejna zasnova IDZ Športni park
Medvode, ki jo je izdelalo podjetje Celovito d.o.o.. V letu 2018 je podjetje Celovito d.o.o.
izdelalo Natečajno nalogo za izvedbo odprtega, projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro
strokovno najprimernejše rešitve za OŠ Preska pod okriljem ZAPS. Za izdelavo Natečajne naloge
so bila porabljena sredstva v višini 11.614 EUR. V okviru natečajne naloge se je izvedlo tudi
Geološko geomehansko poročilo. Zanj so bila porabljena sredstva v višini 2.440 EUR. Skladno z
Zakonom o javnem naročanju – ZJN3 je za projektiranje objektov za šport, rekreacijo in drugih
objektov za prosti čas, če ocenjena investicijska vrednost večja od 500.000 EUR, potrebno
izvesti javni natečaj. Javni natečaj se bo izvedel v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-16-0017

8.1.2.8 Športna igrišča

234.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na zemljišču med Osnovno šolo Medvode in Športno dvorano Medvode smo zgradili novo
športno igrišče, ki bo služilo potrebam tako Osnovne šole Medvode kot tudi bližnjega Vrtca
Medvode. Igrišče bo grajeno fazno. V prvi fazi, ki je bila izvedena v letu 2018 smo zgradili
tristezno 200m atletsko stezo. Podlaga je iz umetne mase - tartana. V sklopu steze je dodatno
urejena steza za tek na 60m ter skok v daljino. Znotraj tekaškega kroga je na novo zgrajeno
asfaltirano igrišče za mali nogomet in košarko. Nameščena je urbana oprema (klopce, pitnik in
koši za smeti). Celotno igrišče je ograjeno. S postopkom javnega naročanja je bil za I. fazo
izbran izvajalec podjetje EURO GRAD d.o.o.. Celotna vrednost investicije je bila 234.710 EUR,
kar je vključevalo tudi izdelavo projektne dokumentacije, arheološke raziskave ter nadzor.
Projekt smo uspešno prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter prejeli
42.909 EUR nepovratnih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0119

18059002 Programi za mladino

7.846 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje društev, ki delajo z
mladimi.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi s tega področja: zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

8.1.1.10 Mladinska dejavnost

7.846 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je razdelila finančna sredstva za izvajanje neprofitnih in prostovoljnih dejavnosti
izvajalcem otroških in mladinskih programov za otroke in mlade iz Občine Medvode na podlagi
javnega razpisa. Razpis se izvaja na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju otroških in
mladinskih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 22/16). Prijavitelji lahko prijavijo
poslovanje (povrnitev stroškov telekomunikacij (telefon, medomrežje), elektrike, ogrevanja,
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goriva, komunalnih storitev, najema prostorov za izvedbo programa, računovodskih storitev,
pisarniškega materiala, stroškov tiska, distribucije in podobno) in projekte (povrnitev stroškov
dela oseb, ki izvajajo otroške oziroma mladinske, stroškov, povezanih z opravljanjem
prostovoljnega dela, stroškov obveščanja, prevoza ter drugih stroškov, ki so neposredno vezani
na izvedbo projekta).
Na javni razpis je svoje potrebe po financiranju do roka, ki se je iztekel 12. 3. 2018, prijavilo
devet prijaviteljev, ki so kot svoje programe prijavili v dveh primerih dejavnost poslovanja in 10
projektov. Vse vloge so bile popolne in pravočasne. Strokovni pregled popolnih prijav ter
ocenitev na podlagi meril iz 13. člena pravilnika, je v skladu z 225. členom Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije opravila komisija. Komisija je v
končnem predlogu med sedem prijaviteljev po področjih financiranja razdelila 8.200 EUR.
Tabela: Prejemniki sredstev
Sredstva po pogodbi
(EUR)
Društvo tabornikov

Poraba
(EUR)

Razlika
(EUR)

820

820

0

1.047

1.047

0

997

997

0

Župnija Sora

997

997

0

Kabelska TV Medvode

997

997

0

Župnija Smlednik

997

643

354

Invalidsko društvo Kengurujček

698

698

0

Župnija Pirniče

947

947

0

Turistično društvo Zbilje

698

698

0

8.200

7.846

354

Rod dveh rek

Sredstva so bila porabljena v višini 7.846 EUR za namene določene v pogodbah.

19 IZOBRAŽEVANJE

3.6 74. 73 5 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter
vseh oblik pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

2.455.785 €

19029001 Vrtci

2.455.785 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno
programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih…), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki pokrivajo to področje so:
•
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
•
Zakon o vrtcih,
•
Zakon o lokalni samoupravi.

9.1.1.8 Vrtec Medvode - dejavnost

2.048.962 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu občine namenjajo za doplačilo storitev vzgoje in
varstva predšolskih otrok v Vrtcu Medvode, in sicer v višini razlike med ekonomsko ceno in
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plačilom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo določi
staršem. Občinski svet Občine Medvode je dne 28. 2. 2018 sprejel Sklep o določitvi cen
programov v Vrtcu Medvode in rezervacije (Uradni list RS, št. 17/2018) in sicer so veljavne
cene:
- prvo starostno obdobje 492,50 EUR;
- drugo starostno obdobje (homogeni in heterogeni oddelki) 345 EUR;
- kombinirani oddelek in oddelek 3-4 leta 396 EUR.
Občina vsakemu vključenemu otroku, kateremu je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa krije vsaj 23 % cene programa, dodatno pa še razliko med odstotkom, ki je z odločbo
določen za plačilo staršev, do polne cene programa.
V tabeli so podatki o številu otrok in deležu staršev v posameznem plačilnem razredu. Podatki
se nanašajo na 31. 12. 2018.

Staršem otrok, za katere je Občina Medvode po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Medvode, se dodatno zniža plačilo tako, da
plačajo:
- v programu prvega starostnega obdobja za 6 % nižjo ceno programa v svojem plačilnem
razredu,
- v programu drugega starostnega obdobja (homogeni in heterogeni oddelek) za 4 % nižjo
ceno programa v svojem plačilnem razredu,
- v kombiniranem oddelku in oddelku 3–4 leta pa za 5 % nižjo ceno programa v svojem
plačilnem razredu.
V kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za
najstarejšega otroka.
Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka
enkrat letno v obdobju od 1. 6. do 30. 9. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno
odsotnost otroka, vendar najdlje za čas enega meseca in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti
najkasneje sedem dni pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca. V tem času starši plačajo
rezervacijo v višini 40 % zneska, ki jim je določen z odločbo centra za socialno delo o višini
plačila staršev.
V Vrtcu Medvode je sledeče število oddelkov:
- prvo starostno obdobje od 1 do 3 let - 15 oddelkov,
- oddelki otrok od 3 do 4 let in kombinirani - 7 oddelkov,
- drugo starostno obdobje od 4 do 6 let - 16 oddelkov.
Občina vrtcu krije tudi stroške dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa predšolske
vzgoje, ki niso všteti v ceno programa in nastajajo iz naslova izpolnjevanja obveznosti iz drugih
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veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov: delo sindikalnih zaupnikov, stroški sodnih
postopkov, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela
delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, stroške, ki nastanejo kot razlika med dejanskim
številom otrok v oddelku in normativom, izpadi v dohodku vrtca zaradi poletnih izpisov otrok ter
sofinanciranje daljših upravičenih odsotnosti otrok. Občina krije dodatne stroške za otroke s
posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti
stroški so lahko stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok,
stroški za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom
otrok.

9.1.1.9 Drugi vrtci - dejavnost

376.823 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena sofinanciranju programov drugih javnih
vrtcev, v katere so prav tako vključeni naši otroci ter zasebnim vrtcem. Na podlagi Zakona o
vrtcih tudi zasebnemu vrtcu in zasebnemu varuhu pripadajo sredstva iz proračuna občine, če
izpolnjuje določene pogoje. Tako zagotavljamo razliko med plačilom staršev in ceno programa
za sredstva tudi za medvoške otroke, ki so vključeni v zasebne vrtce in javne vrtce v drugih
občinah ter tudi za otroke pri registriranih zasebnih varuhih.
Zasebnemu vrtcu zagotavljajo sredstva lokalne skupnosti iz drugega odstavka 28. člena tega
zakona. Osnova za izračun obveznosti lokalne skupnosti za posameznega otroka, vključenega v
zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju lokalne skupnosti,
zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka v skladu s prvim odstavkom 32. člena tega
zakona, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka
85% teh sredstev.
Glede na odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, občina tudi v drugih vrtcih financira
spremljevalca ter financira razliko zaradi zmanjšanega normativa v oddelku. V drugih vrtcih je
trenutno vpisanih 133 otrok naše občine, od teh ima en otrok s posebnimi potrebami tudi
spremljevalca. Otroku s posebnimi potrebami, ki je potreboval, poleg specialno pedagoške tudi
logopedsko, delovno terapevtsko in nevrofizioterapevtsko obravnavo, v razvojnem oddelku vrtca
Kranj, smo zagotovili nevrofizioterapijo, ki jo izvaja javni zdravstveni zavod Osnovno zdravstvo
Gorenjske. V letu 2018 so medvoški otroci obiskovali 30 vrtcev izven Občine Medvode, od tega
16 zasebnih vrtcev.

9.1.2.9 Vrtec Medvode - investicijsko vzdrževanje

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Medvode je sredstva iz občinskega proračuna porabil v skladu z načrtovanimi investicijami
in sicer:
- ureditev dovozne poti pred centralno kuhinjo,
- ureditev igrišča v Preski - umetna zatravitev,
- nakup računalnikov (delno sofinanciranje),
- ureditev igrišča v Ostržku - travna preproga,
- dve vrtni uti (Ostržek, Preska),
- leseno igralo Vlak (Preska),
- zunanji lesen komplet miza s klopjo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0126

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

918.127 €
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19039001 Osnovno šolstvo

900.807 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je financiranje materialnih stroškov v osnovnih šolah, dodatne dejavnosti
v osnovnih šolah, varstvo vozačev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki pokrivajo to področje so:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o lokalni samoupravi.

9.1.1.1 Osnovne šole - sofinanciranje plač

39.358 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke smo namenili kritju sredstev za plače in druge izdatke
zaposlenim v osnovnih šolah naše občine. S sredstvi smo zagotovili plačo spremljevalcu gibalno
oviranega učenca v OŠ Simona Jenka Smlednik in 25% plače spremljevalcu dolgotrajno
bolnemu otroku v OŠ Medvode. Sredstva za plačo smo namenili tudi za spremljevalca učencu s
posebnimi potrebami v OŠ Jela Janežiča. Otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo, poleg
specialno pedagoške tudi logopedsko, delovno terapevtsko in nevrofizioterapevtsko obravnavo v
OŠ Jela Janežiča in OŠ Helene Puhar, zagotavljamo nevrofizioterapijo, ki jo izvaja javni
zdravstveni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske.
V šolah naše občine smo financirali sredstva za plače za izvajanje jutranjega varstva. V
preteklem letu je bilo izvedenih približno 1.200 ur jutranjega varstva. Osnovne šole, ki
organizirajo prevoze učencev v šolo in domov, morajo učencem, ki čakajo na organiziran prevoz
zagotoviti varstvo (56. člen Zakona o osnovni šoli). Učiteljem, ki izvajajo varstvo vozačev se
plače financirajo iz te proračunske postavke. S sredstvi zagotavljamo učencem osnovnih šol v
Občini Medvode okrog 1000 ur varstva vozačev.

9.1.1.4 Osnovne šole - materialni stroški

264.521 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z 82. in 82. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja zagotavlja sredstva za osnovne šole v občini za plačilo stroškov za uporabo
prostora in opreme, za materialne stroške (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, varovanje
objektov, tekoče vzdrževanje, zdravstveni nadzor, varstvo osebnih podatkov). Iz te postavke je
bilo plačano tudi zavarovanje objektov medvoških osnovnih šol.
Sredstva te proračunske postavke smo namenili izvajanju pogodbe o energetskem
pogodbeništvu pri objektih, ki so bili v preteklosti energetsko sanirani (OŠ Simona Jenka in POŠ
Topol). Financiranje se je pričelo z decembrom 2018.
Glede na število vključenih učencev s posebnimi potrebami iz naše občine smo, v ustreznem
deležu vpisanih otrok, financirali tudi materialne stroške Osnovne šole Helene Puhar (MOL
Kranj) ter OŠ Jela Janežiča Škofja Loka.
Tabela: Poraba proračunskih sredstev za materialne stroške šol
Osnovna šola
Poraba sredstev (EUR)
OŠ Simona Jenka

56.600

OŠ Preska

74.000

OŠ Medvode

48.000

OŠ Pirniče

44.710

OŠ Jela Janežiča

29.062

OŠ Helene Puhar Kranj

737
90

Waldorfska šola

208

9.1.2.11 Izobraževanje - projekti in dokumentacija

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave projektov, povezanih z investicijskim
vzdrževanjem oz. funkcionalnim dopolnitvam vrtcev ali šol. Sredstva niso bila koriščena, saj so
se naročene projektne dokumentacije za projekte v izvajanju vezale na proračunske postavke
posameznih investicij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-08-0128

9.1.2.25 Energetska sanacija javnih objektov - javnih zavodov

489.036 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu maju se je pričela energetska sanacija treh objektov in sicer OŠ Simona Jenka s
telovadnico, Vrtec Medvode – enota Ostržek in Podružnična osnovna šola Topol. Vsa dela so bila
končana v mesecu oktobru.
- V OŠ Simona Jenka Smlednik so bili izvedeni investicijski ukrepi:
 zamenjava stavbnega pohištva,
 dodatno izoliranje fasade,
 toplotno izoliranje strehe in stropa neogrevanega podstrešja,
 zamenjava kotla in energenta,
 vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema,
 zamenjava vseh svetilk ter vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe energije.
Dela so se izvedla tako na objektu šole, kot tudi telovadnice.
- V POŠ Topol so bili izvedeni investicijski ukrepi:
 toplotno izoliranje fasade in stropa nad neogrevano kletjo,
 toplotno izoliranje stropa neogrevanega podstrešja pomožne stavbe,
 zamenjava stavbnega pohištva,
 zamenjava vseh svetilk,
 zamenjava kotla in energenta ter
 vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe energije.
- V Vrtcu Medvode - enota Ostržek so bili izvedeni investicijski ukrepi:
 toplotna izolacija fasade,
 zamenjava vseh svetilk,
 sanacija toplotne postaje,
 vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe energije
 ter vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje.
Vsi ukrepi so se izvedli po modelu javno – zasebnega partnerstva – energetsko pogodbeništvo,
kar pomeni, da se investicija vrača preko prihrankov pri porabi energije. Tako je bil vložek
zasebnega partnerja 422.414 EUR. Projekt je bil uspešno prijavljen na razpis Ministrstva za
infrastrukturo ter smo tako pridobili 350.283 EUR nepovratnih sredstev, kar predstavlja 40%
celotne vrednosti operacije.
V sklopu sanacije se je dodatno naročilo izvedbo nadstreška, ureditev okolice, popravilo
strelovodne napeljave v OŠ Simona Jenka. Prav tako se je uredila okolica ter dobavilo nova
garažna vrata na POŠ Topol.
Vrednost celotne investicije je bila 911.449 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0012
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9.1.2.27 Osnovne šole - investicijsko vzdrževanje

67.986 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina
zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim
osnovnim in glasbenim šolam.
Tabela: Poraba sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Osnovna šola
Poraba sredstev
Višina prejetih
sredstev (EUR)
OŠ Preska
adaptacija učilnice – POŠ Topol, posodobitev
26.601
video opreme, garderobna omara, mize, stoli,
projekcijsko platno, drog za zastavo in zastava
OŠ Medvode
beljenje, oprema učilnic, prilagojena miza,
16.202
popravilo strehe
OŠ Pirniče
pleskanje, garderobne omare, baterijska žaga,
14.051
menjava vrat, prenosni računalnik, odpiralna
kupola z elektromotorjem
OŠ Simona Jenka Prilagojen pisarniški stol, miza, pozidava
11.132
podstavka, prilagojena miza, material
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0013

9.1.2.28 Rekonstrukcija OŠ Simona Jenka

5.185 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2018 naročila izdelavo projektne dokumentacije in sicer preveritev umestitve
novega prizidka ob Osnovni šoli Simona Jenka, Smlednik. Zaradi omejenih možnostih gradnje
na sami parceli, je edina možnost umestitev novega prizidka na vzhodno strani in sicer
neposredno ob telovadnici. Zaradi pomanjkanja učilnic je tako predvidena izgradnja pritličnega
objekta s tremi dodatnimi učilnicami in pripadajočimi kabineti za učitelje. Prizidek bo s šolo
povezan s povezovalnim hodnikom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0014

9.1.2.29 Osnovna šola Preska

4.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo z Odlokom o OPN občine Medvode spremenili namensko rabo zemljišč ali delov
zemljišč parc. št. 193/3, 193/1, 196/1, 200/2 in 200/1, vsa k.o. Preska na območju Bonovca za
izgradnjo Osnovne šole Preska. Območje, namenjeno za gradnjo OŠ Preska, meri 14.402m2. Na
osnovi tega bo zemljišče, ki je v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS prenešeno v last Občine Medvode.
Sredstva na postavki v višini 947 EUR so bila porabljena za izdelavo geodetskega posnetka za
potrebe projektiranja. S strani podjetja Standard d.o.o. je bila izdelana Natečajna naloga za
izvedbo odprtega, projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše
rešitve za OŠ Preska, ki ga bo vodila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije - ZAPS. Stroški
izdelave natečajne naloge so znašali 3.965 EUR. Skladno z Zakonom o javnem naročanju - ZJN3
je za projektiranje, če je ocenjena vrednost večja od 2.500.000 EUR, potrebno izvesti javni
natečaj. Javni natečaj bo izveden v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-15-0038
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9.1.2.36 Osnovne šole - izgradnja brezžičnih omrežij in nabav IKT
opreme
29.810 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki so ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno
omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bodo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ)
sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.
Izgradnja brezžičnih omrežij na vzgojno-izobraževalnih zavodih bo potekala v treh letih (2018,
2019 in 2020). Višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 62,5 %, lastna sredstva VIZ pa
37,5 %.
Nakup nove IKT opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …) za zavode bo
potekal v vseh štirih letih (2017, 2018, 2019 in 2020). Delež sofinanciranja iz ESRR sredstev
znaša 50 %, drugo polovico zagotavljajo zavodi.
V letu 2018 smo osnovnim šolam naše občine za omenjeni program namenili 30.000 EUR,
porabljena so bila v višini 29.809 EUR. Sredstva so bila določena z rebalansom občinskega
proračuna in porabljena v drugi polovici koledarskega leta.
Tabela: Prikaz porabe sredstev v osnovnih šolah
Osnovna šola
višina porabljenih sredstev (EUR)
OŠ
OŠ
OŠ
OŠ

Preska
Pirniče
Medvode
Simona Jenka Smlednik

10.314
9.390
5.602
4.504

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-18-0036

19039002 Glasbeno šolstvo

17.320 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je financiranje materialnih stroškov glasbenih šol, dodatni program v
glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki pokrivajo to področje so:
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o lokalni samoupravi.

9.1.1.5 Glasbena šola - materialni stroški

17.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Franca Šturma ima matično šolo z dislociranim oddelkom in pet podružnic, eno o
teh v Medvodah. V šolskem letu 2017/18 je bil v glasbeno šolo vpisan 1001 učencev,
oblikovanih so imeli 59,05 oddelkov.
Ob koncu šolskega leta 2017/18 je bilo na podružnici Medvode bilo vpisanih 124 učencev
(12,4%), poučevalo je 11 učiteljev. Ob koncu leta 2018 je bilo vpisanih 122 učencev, poučevalo
je 12 učiteljev.
Učenci svoje znanje predstavljajo na podružnici Medvode, v Kulturnem domu Medvode in
sodelujejo pri nastopih v lokalni skupnosti. Tudi učenci podružnice Medvode sodelujejo z
glasbenimi šolami v Sloveniji in tujini ter drugimi institucijami in se udeležujejo tekmovanj.
Občina v skladu z 82. in 82. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja zagotavlja sredstva glasbeni šoli v občini za materialne stroške (elektrika,
ogrevanje, komunalne storitve, varovanje objektov, tekoče vzdrževanje, zdravstveni nadzor,
varstvo osebnih podatkov), za sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno
pogodbo, prav tako zavarujemo premoženje in odgovornost za povzročeno škodo.
93

1906 Pomoči šolajočim

300.823 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

262.359 €

Opis podprograma

Podprogram zajema: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih
potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v
osnovno šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage, ki urejajo to področje:
zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
zakon o osnovni šoli
zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

9.1.1.7 Prevozi učencev

262.359 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli lokalna skupnost zagotavlja brezplačen prevoz
tistim učencem, ki so oddaljeni več kot štiri kilometre od šole, učencem prvega razreda in tistim,
ki bi jim bila ogrožena varnost na poti v šolo.
Šolski prevoz je zaradi omenjenih zakonskih določil organiziran v vseh osnovnih šolah Občine
Medvode. V septembru 2018 se je zaradi varnosti prestavilo postajališče v Seničico, dodatno se
je vpeljala ena relacija OŠ Preska – Golo Brdo hrib, trikrat tedensko pa se je vpeljala relacija
prevoza učencev v telovadnico iz POŠ Topol v POŠ Sora. Prevoznik dnevno prevozi 462,6
kilometrov občinskih cest, kar ob realizaciji 190 šolskih dni, pomeni 87.894 letno prevoženih
kilometrov.
V preteklem šolskem letu se je vozilo 338 učencev (21% vseh učencev) v OŠ Medvode, OŠ
Pirniče, OŠ Preska in OŠ Simona Jenka Smlednik. Skladno z dogovori šol je učencem OŠ Preska
(140 učencem) in OŠ Simona Jenka Smlednik (83 učencem) omogočena uporaba vozovnic
mestnega prometa Urbana.
V skladu z omenjenim zakonom se zagotavlja brezplačni prevoz učencem s posebnimi
potrebami, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Prevoze otrok s posebnimi potrebami
izvajamo (z organiziranim skupinskim prevozom ali posamično, s povrnitvijo stroškov) v CIRIUS
Kamnik, V OŠ Jela Janežiča, Zavod Janeza Levca in OŠ Helene Puhar Kranj. Učencev, ki se
vozijo s skupinskim organiziranim prevozom, je bilo v letu 2018 tako 27. Učencev, ki se jim
prevoz organizira posamično, je bilo v letu 2018 povprečno 21 na mesec (11 se jih je vozilo s
starši, 10 z javnim prevozom).
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. Takšnih učencev je bilo v letu 2018 v občini 5 (upravičeni so bili do
povračila stroškov za urbano v mestnem potniškem prometu, saj bi jim ta prav tako pripadala,
če bi obiskovali pouk v svojem šolskem okolišu).

19069003 Štipendije

38.464 €

Opis podprograma

Podprogram zajema: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije
za nadarjene.
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8.1.1.13 Nagrade študentom

38.464 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Javnim pozivom za dodelitev nagrad študentom Občine Medvode v študijskem letu 2017/18
smo tudi lani namenili sredstva najbolj uspešnim študentom. V 5. členu pravilnika ter 6. točki
javnega poziva je bil določen vrstni red dodeljevanja nagrad, in sicer se nagrade dodeljujejo v
naslednjem vrstnem redu:
- za doktorat znanosti (raven 8/2);
- za magisterij znanosti ali specializacijo po prejšnjih univerzitetnih programih (raven 8/1);
- za magisterij stroke, specializacijo po prejšnjih visokošolskih in diplomo na prejšnjih
univerzitetnih programih (raven 7);
- za magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju (raven 7);
- za diplomo na visokošolskih in univerzitetnih programih (raven 6/2);
- za opravljen letnik dodiplomskega študija.
Vrstni red dodeljevanja nagrad vse do porabe proračunskih sredstev je bil enak vrstnemu redu
po alinejah zgoraj navedene točke. V primeru prevelikega števila vlog za iste nagrade, se v
skladu z zadnjim odstavkom 6. točke javnega poziva določi vrstni red do porabe sredstev po
času prejetja vloge, s tem da se magisterij stroke in enoviti magistrski študij štejeta kot
enakovredna pri razvrščanju, le pri razdeljevanju sredstev sta jima namenjena različna zneska.
Sredstva v letu 2018 smo namenili za naslednje nagrade študentom (zneski v EUR):
vrednost nagrad v vrednost nagrad v število skupaj nagrade
Vrsta študija (ustrezne vloge)
bruto znesku
neto znesku
nagrad v bruto zneskih
doktorat, raven 8/2
1.789,25
1.341,94
1
1.789,25
magisterij stroke na enovitem
1.169,89
877,42
6
7.019,34
magistrskem študiju, raven 7
magisterij stroke, raven 7
1.022,61
766,96
29
29.655,69
Skupaj
36
38.464,28
Pri prerazporeditvi proračunskih sredstev je bilo zagotovljenih 38.464 EUR (namesto
predvidenih 25.000 EUR), torej dovolj proračunskih sredstev za izplačilo treh skupin nagrad.
Kot zanimivost naj še omenimo, da je bilo v letu 2018 vlog študentov 99, kar je sicer že znatno
več kot v letu 2017, ko je za nagrade kandidiralo zgolj 71 študentov, kar je bila posledica
višjega števila zaključevanj študijskih programov še v letu 2016. Takrat je kandidiralo kar 133
študentov, mnogi med njimi so imeli zadnjo možnost zaključiti študije po nekdanjih
univerzitetnih in visokošolskih programih.

20 SOCIALNO VARSTVO

647 .51 2 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe
pomoči, ki so namenjeni družinam, starim, najrevnejšemu sloju prebivalstva, telesno in duševno
prizadetim osebam in zasvojenim osebam.

2002 Varstvo otrok in družine

33.505 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

33.505 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je pomoč staršem ob rojstvu otrok.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o
lokalni samoupravi.
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10.1.1.9 Nagrada Občine Medvode novorojenim Medvoščanom

33.505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o enkratni denarni nagradi za novorojence v občini Medvode (Uradni list
Republike Slovenije, številka 32/17) občina dodeljuje enkratno denarno pomoč družinam
novorojenega otroka, s katero se družini oziroma staršu zagotovijo dodatna denarna sredstva za
pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Upravičenec do enkratne denarne nagrade je eden od staršev novorojenca. Za pridobitev
enkratne denarne nagrade morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
- upravičenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče na območju občine
Medvode neprekinjeno vsaj pol leta pred rojstvom novorojenca ter na dan oddaje vloge,
- novorojenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče na istem naslovu
kot upravičenec.
Upravičenec do enkratne denarne nagrade je lahko tudi druga oseba, ki je na dan vložitve vloge
zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa in pod pogoji, ki so opredeljeni
v prvem odstavku tega člena. Upravičenec, ki že prejme enkratno denarno nagrado ali pomoč
ob rojstvu novorojenca v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne
nagrade v Občini Medvode. Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest mesecev po rojstvu
otroka, za katerega se enkratna denarna nagrada uveljavlja. Znesek nagrad je določen na 220
EUR in se med letom ne spreminja.
Število upravičencev sicer iz leta v leto nekoliko niha, kar je razvidno iz tabele in grafikona.
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva

614.007 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v
pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim,
zasvojenim in drugim ranljivim skupinam.

20049002 Socialno varstvo invalidov

151.113 €

Opis podprograma

Podprogram zajema: socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno
delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.
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Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o socialnem varstvu, stanovanjski zakon.

10.1.1.2 Socialno varstvo invalidov - domska oskrba in družinski
pomočnik
151.113 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki
upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega
osnovno in socialno oskrbo osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v skladu s
predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja
zdravstvenega varstva, v okviru institucionalnega varstva pa se zagotavljajo še posebne oblike
varstva.
Po Zakonu o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za
odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila
storitve. Pravico do oprostitve lahko uveljavljajo upravičenci in zavezanci, ki po merilih Uredbe o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev ne morejo plačati celotne
vrednosti opravljene storitve. O upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila odloča
Center za socialno delo. Center za socialno delo po uradni dolžnosti ugotavlja spremembe, ki
vplivajo na upravičenost do pravic iz javnih sredstev in vsakokrat izpelje ponoven postopek
oprostitve plačila institucionalnega varstva za posameznega oskrbovanca.
Število oskrbovancev se preko leta spreminja. V januarju 2018 smo sofinancirali oskrbo v
domovih za petnajst oskrbovancev, v decembru 2018 pa za štirinajst. Oskrbovanci so nastanjeni
v naslednjih zavodih: CUDV Draga, CUDV Črna na Koroškem, Društvo Altra, Prizma Ponikve,
Varstveno delovni center Tončke Hočevar, Varstveno delovni center Nova Gorica, Zavod
Hrastovec – Trate in Zveza Sonček. Prispevek občine na občana se je v letu 2018 gibal med 195
EUR in 1.417 EUR .
Za sofinanciranje socialnega varstva invalidov smo v letu 2018 namenili 128.698 EUR.
Institut družinskega pomočnika, ki je bil v državi uveden leta 2004, ima pomembno vlogo
predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Institut družinskega pomočnika je
pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi
z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere
družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Invalidna oseba uveljavlja
pravico do izbire družinskega pomočnika pri pristojnem centru za socialno delo. Družinski
pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. To je lahko oseba, ki ima isto
stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe, se
je odjavila iz evidence brezposelnih oseb, zapustila trg dela ali pa je v delovnem razmerju s
krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa. Sistem financiranja družinskega pomočnika
s strani občin je oblikovan v luči čim večje preglednosti porabe sredstev. Del sredstev se tako
zagotovi tudi iz naslova dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo.
Invalidne osebe in njeni zavezanci za preživljanje morajo občini povrniti del sredstev, ki jih je ta
namenila za pravice družinskega pomočnika, skladno z njihovo plačilno sposobnostjo. V
preteklem letu, od januarja do sredine avgusta, smo financirali tri družinske pomočnike, od
sredine avgusta do konca koledarskega leta pa dva družinska pomočnika. Skupna vrednost
financiranja je bila v višini 22.415 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

326.421 €

Opis podprograma

Socialno varstvo starih zajema financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih,
dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na
domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o socialnem varstvu.
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10.1.1.3 Socialno varstvo starih - domska oskrba

158.445 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za plačilo oz. doplačilo oskrbovancem v domovih za
starejše. Občina zagotavlja sredstva na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo, ki vodi
postopek in odloča o upravičenosti do plačila oz. doplačila k stroškom storitve za naše občane.
Po Zakonu o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za
odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila
storitve. Pravico do oprostitve lahko uveljavljajo upravičenci in zavezanci, ki po merilih Uredbe o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev ne morejo plačati celotne
vrednosti opravljene storitve. O upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila odloča
Center za socialno delo. Center za socialno delo po uradni dolžnosti ugotavlja spremembe, ki
vplivajo na upravičenost do pravic iz javnih sredstev in vsakokrat izpelje ponoven postopek
oprostitve plačila institucionalnega varstva za posameznega oskrbovanca.
Občina je v začetku letu 2018 sofinancirala institucionalno varstvo sedemnajstim oskrbovancem,
ob zaključku koledarskega leta pa petnajstim oskrbovancem, kar je približno 0,5% vseh
občanov starejših od 65 let. V Občini Medvode, je bilo po podatkih Statističnega urada RS za
leto 2018, 3.209 občanov starejših od 65 let.
Naši oskrbovanci so bili nastanjeni v naslednjih zavodih: DEOS d.d., Dom na Krasu, Dom Nine
Pokorn Grmovje, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Vitadom.

10.1.1.4 Pomoč na domu

167.977 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Storitev pomoč družini na domu je namenjena našim občanom, ki imajo zagotovljene bivalne in
druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, pa se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne
morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju
nimajo možnosti, socialna oskrba na domu pa upravičencem lahko začasno nadomesti
institucionalno varstvo. Neposredna socialna oskrba vključuje pomoč pri temeljnih dnevnih
opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, storitev pa se prilagodi
potrebam posameznega upravičenca. Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in
organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve,
izvajalec storitve, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski član.
Za občino storitev od leta 2012 dalje izvaja Comett oskrba d. o. o., zavod za pomoč in nego na
domu, ki ima z občino sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 10 let. Zavod ima za
neposredno socialno oskrbo uporabnikov zaposlenih osem oskrbovalk. Število občanov, ki
koristijo storitev pomoč na domu se spreminja, izvajalec pa opozarja, da se srečuje z vse bolj
zahtevnimi in težavnejšimi postopki pri oskrbi, ki zahtevajo tudi večje število ur pri posameznih
uporabnikih, poleg tega je pri nekaterih potrebna pomoč v dopoldanskem in popoldanskem
času, nekaj uporabnikov pa potrebuje oskrbo tudi ob nedeljah in praznikih (do 5).
Ceno storitve določa Občinski svet in je od 1. 12. 2017 na efektivno uro naslednja:
- 20,11 EUR na delovni dan, od tega plača uporabnik 5,38 EUR;
- 27,64 EUR na nedeljo, od tega plača uporabnik 7,64 EUR;
- 29,65 EUR na državni praznik, od tega plača uporabnik 8,24 EUR.
V letu 2018 je pomoč na domu potrebovalo mesečno med 53 in 62 oskrbovancev (povprečno 58
oskrbovancev), mesečno je bilo v povprečju opravljenih 895 efektivnih ur.
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

96.473 €

Opis podprograma

Socialno varstvo materialno ogroženih zajema enkratne socialne pomoči zaradi materialne
ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč
za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o socialnem varstvu, stanovanjski zakon.

10.1.1.1 Občinske socialne pomoči

49.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z Odlokom o denarni pomoči v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 103/11 in
56/13) zagotavlja sredstva za denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Upravičenci do
denarne pomoči so osebe, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom do 50
% presegajo minimalni dohodek. Znesek pomoči je konec leta 2018 znašal 210,93 EUR.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči vodi občinska uprava, ki tudi odloča o
upravičenosti. Po seštetju dohodkov se od lastnega dohodka odšteje znesek mesečnega obroka
namenskega stanovanjskega posojila za stanovanje oziroma hišo, v kateri upravičenec dejansko
živi, odštejejo se tudi stroški dela ter morebitni dodatki za pomoč in postrežbo ter socialni
varstveni dodatek. Končni znesek se primerja s seštevkom cenzusov iz zgornje razpredelnice, ki
ga upravičenec za dodelitev pomoči ne sme preseči.
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Število upravičencev do denarne socialne pomoči se je iz leta v leto povečevalo, glavni razlog pa
so bile slabe gospodarske razmere v državi in vedno več nezaposlenih občanov. Rast
nezaposlenih se je k sreči v zadnjem letu ustavila, gospodarske razmere pa se popravljajo.
V nadaljevanju posredujemo nekaj statistike o številu vlog v letih dodeljevanja pomoči
materialno ogroženim osebam in družinam:
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

167

243

315

233

223

211

214

171

Število odobrenih vlog za pomoči
materialno ogroženim po letih
253 259 244
220 224
203

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10.1.1.6 Subvencije najemnin

46.561 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Medvode na podlagi Stanovanjskega zakona zagotavlja proračunska sredstva za
subvencioniranje neprofitne najemnine, do subvencije pa so upravičeni tudi najemniki v tržnih
stanovanjih, seveda ob predpostavki, da izpolnjujejo dohodkovne cenzuse po predpisih o
socialnem varstvu. Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se je zvišal
osnovni znesek denarne pomoči, ki je osnova za izračun višine subvencije, vendar je cenzus za
pridobitev subvencije najemnine zelo oster.
Znesek realizacije v letih 2018 in 2017 je nekoliko nižji zaradi izvajanja občinskega
stanovanjskega razpisa. Ker se nanj kar nekaj dotedanjih upravičencev do subvencioniranja
najemnine ni prijavilo, so za leto dni pri Centrih za socialno delo izgubili pravico do subvencije.
V mesecu januarju 2018 smo tako zgolj za upravičence, ki uveljavljajo subvencijo tržne
najemnine, namenili 900 EUR, v mesecu novembru 2018 pa kar 2.924 EUR.
Navajamo še podatke o porabnikih subvencij najemnin, ki jih občina letno sporoča tudi
Ministrstvu za okolje in prostor. V letu 2018 je bilo teh porabnikov 37 (leto prej 32). Ministrstvo
nam vsako leto povrne polovico zneska tržnega dela subvencij. Zaradi varovanja osebnih
podatkov smo podatke o upravičencih in izdanih upravnih aktih izločili iz tabele o pozitivnih
vodenih postopkih centrov za socialno delo, iz katere je razvidno, kako različno so pri Centrih za
socialno delo obravnavani upravičenci (nekateri tudi večkrat na leto) do subvencioniranja
najemnin.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

40.000 €

Opis podprograma

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin zajema sodelovanje z nevladnimi organizacijami
(sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za
pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o Rdečem križu Slovenije, zakon o lokalni samoupravi.
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10.1.1.10 Rdeči križ

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rdeči križ Slovenije pomaga oblastem pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti
življenja in zdravja ljudi ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, posebno med
oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi stanji, ter opravlja druge naloge, določene s tem
zakonom in statutom. Rdeči križ Slovenije seznanja javnost z mednarodnim humanitarnim
pravom ter širi in uresničuje načela svetovnega humanitarnega gibanja.
Občine so na podlagi Zakona o Rdečem križu (Uradni list RS, št. 79/10) dolžne Rdeči križ
neposredno sofinancirati, zlasti specifične programe lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu
izvajajo območne organizacije na podlagi letnega dogovorjenega plana. Sredstva so namenjena
za osnovno materialno pomoč (prehrana, oblačila, obutev, higienske pripomočke), šolske
potrebščine, otroško opremo, za nudenje pomoči družinam in posameznikom ob izrednih
dogodkih. V občini Medvode je bila konec leta 2009 vzpostavljena izpostava območne enote
Rdečega križa Ljubljana, ki pomoči potrebnim občasno zagotovi te pakete z osnovnimi
potrebščinami. V Občini Medvode je bilo izvedenih tudi več akcij, kot npr. krvodajalska akcija,
predstavitev enot prve pomoči iz naših osnovnih šol, predstavitev Rdečega križa občanom s
prikazom oživljanja in zbiranja prostovoljcev darovalcev organov ter druge akcije, v letu 2018
pa je bilo izvedeno tudi letovanje materialno ogroženih starostnikov na morju.

10.1.1.8 Sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti
30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov občine Medvode
(Uradni list RS, št. 9/16) predvideva sofinanciranje programov poslovanja in projektov s
področja socialnega varstva občanov ter je namenjen izvajalcem socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo nevladne, neprofitne organizacije in društva ter
združenja na območju občine oziroma za občane. Sredstva izvajalcem se razdelijo s postopkom
javnega razpisa. Na javni razpis se je v minulih letih prijavljalo potrebe tudi po več kot trikrat
višjih sredstvih, kolikor jih ta namenja sofinanciranju. Največji porabniki teh sredstev so
Župnijske Karitas in upokojenska društva, ki so na področju socialnega varstva pri nas tudi
najbolj dejavni. Nekaj je tudi odmevnih projektov, kakršna sta na primer brezplačno pravno
svetovanje za občane ter letovanje otrok iz materialno ogroženih družin (seznam oblikujeta
center za socialno delo in zdravstvena zavarovalnica). Upravičeni stroški javnega razpisa
zajemajo do 10 % stroškov poslovanja (nižji stroški samega delovanja organizacij kot na primer
računovodski stroški, električna energija, spletne strani ipd.) in najmanj 90 % stroškov
projektov (višji stroški, na primer za konkretne in redne dejavnosti, ki potekajo v okviru
organizacij, in ki zajemajo predvsem materialne stroške ter stroške dela).
Na Javni razpis o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva občanov občine Medvode v letu
2018 so prijavitelji prijavili 46 programov, s katerimi so v namene sofinanciranja prijavili svoje potrebe v
višini 62.294 EUR (leto prej 82.977 EUR), razpoložljiva sredstva, namenjena za področja tega razpisa, so
znašala 30.000 EUR. Občinska uprava se je odločila za sofinanciranje izbranih prijav v skladu s
točkovanjem iz pravilnika, izvajalci pa so dodeljena sredstva za svoje projekte in poslovanje porabili v
naslednji višini (zneski v EUR):

Društvo Projekt Človek
Društvo
Društvo
Društvo
Društvo
Društvo
Društvo

Barka
upokojencev
upokojencev
upokojencev
upokojencev
upokojencev

Medvode
Medvode
Medvode
Pirniče
Pirniče

Program Projekt Človek - Sprejemni center Ljubljana - program
za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z
993,87
različnimi oblikami zasvojenosti
Barkine počitnice
993,87
Center druženja
1.573,62
Starejši gibamo
1.325,15
poslovanje
421,05
Dan za spremembe
1.200,00
poslovanje
368,42
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Društvo upokojencev Smlednik
Društvo upokojencev Smlednik
Društvo upokojencev Smlednik
Invalidsko društvo Kengurujček
Slovenije
Invalidsko društvo Kengurujček
Slovenije
Karitas Sora
Karitas Sora
Karitas Sora
Ozara Slovenija Nacionalno
združenje za kakovost življenja
Pravno informacijski center
nevladnih organizacij - PIC
Zavod Aktivna starost so. p.
Zavod
za
letovanje
in
rekreacijo
otrok,
p.
o.,
Ljubljana
Zavod
za
letovanje
in
rekreacijo
otrok,
p.
o.,
Ljubljana
Župnijska Karitas Pirniče
Župnijska Karitas Pirniče
Župnijska Karitas Pirniče
Župnijska karitas Preska
Župnijska karitas Preska
Župnijska karitas Preska
Župnijska Karitas Smlednik
Župnijska Karitas Smlednik
Župnijska Karitas Smlednik

Center druženja
Prostočasne dejavnosti
poslovanje

1.490,80
500,00
421,05

16. družinski tabor

993,87

poslovanje

263,16

Plačevanje položnic pomoči potrebnim
1.970,32
Nakup hrane in higienskih potrebščin
1.490,80
poslovanje
368,42
Program Pisarna za informiranje in svetovanje Ljubljana z
1.076,69
okolico
Nudenje brezplačne pravne pomoči za občane občine Medvode 1.386,36
Prijatelja srca

728,00

Brezplačna letovanja za otroke in mlade materialno ogroženih
1.076,69
družin občine Medvode
Fotografski tabor "Foto utrip" projekt enakih možnosti za
osnovnošolske otroke
Finančna pomoč socialno šibkejšim župljanom - plačilo položnic
Prijetno s prijetnim oziroma medgeneracijske delavnice
poslovanje
Nakup hrane in higienskih potrebščin
Plačilo položnic ogroženim
poslovanje
Pomoč družinam v stiski
Medgeneracijsko sodelovanje v župniji Smlednik in v domu
center starejših v Medvodah
poslovanje

993,87
1.159,51
1.159,51
368,42
1.573,60
2.653,16
421,05
1.970,32
690,00
207,99

Sredstva javnega razpisa v višini 30.000 EUR so bila porabljena skoraj v celoti. Vsi prijavitelji
programov in prejemniki sredstev so svoje pogodbene obveznosti do občine izpolnili.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

59. 739 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 Servisiranje javnega dolga

59.739 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim
dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
- domače zadolževanje
59.739 €
Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna –
domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu
kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od
kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
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Zakonske in druge pravne podlage

Predpisa na tem področju sta Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

1.4.1.15 Stroški zadolževanja

59.739 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te proračunske postavke je plačilo anuitet kreditov, obresti in stroškov ob prevzemu
kredita. Planirana sredstva so zagotavljala plačilo anuitet in obresti petih dolgoročnih kreditov. V
bilanci prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna je bilo na tej postavki planirano plačilo
obresti najetih kreditov v višini 66.900 EUR, realiziranih pa je bilo dejansko le 55.189 EUR.
Razlog je v negativni obresti EURIBORA. Odplačilo glavnice je planirano v računu financiranja v
višini 597.100 EUR, kar je bilo tudi realizirano. Ostala pojasnila so obrazložena v splošnem delu
proračuna.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

65. 186 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ter za finančne rezerve, ki so
namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in
so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč
30.000 €
Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske
bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029001 Rezerva občine

30.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisa, ki urejata to področje sta Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic
naravnih nesreč.

1.4.1.18 Rezerve proračuna

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o proračunu planiramo rezervna sredstva za ukrepe odprave posledic
naravnih nesreč. Od skupno doseženih letnih prihodkov proračuna se izloči do 1,5 % prihodkov
proračuna v letu, v katerem se izvajajo v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V
letu 2018 je bilo za proračunsko rezervo namenjenih 30.000 EUR. Sredstva so se v skladu s
planom odvedla v proračunski sklad, ki je na dan 31. 12. 2018 oblikovan v višini 136.349 EUR,
saj v letu 2018 sredstva niso bila koriščena.

2303 Splošna proračunska rezervacija

35.186 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
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23039001 Splošna proračunska rezervacija

35.186 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je tekoča proračunska rezerva.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisa, ki urejata to področje sta Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic
naravnih nesreč.

1.4.1.19 Splošna proračunska rezervacija

35.186 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Sredstva so bila porabljena v
višini 35.186 EUR. Poraba po namenih je priložena.

05 Krajevne skupnosti in vaški skupnosti
5.524 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.5 24 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin
5.524 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin

5.524 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je delovanje ožjih delov občin.
Pri izkazovanju prihodkov in odhodkov ožjih delov občin, ki imajo status pravne je potrebno
izhajati iz naslednjih zakonskih določb:
a) Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.72/93 – v nadaljevanju ZLS) v 19. členu definira prihodke
in odhodke ožjega dela občine, ki je pravna oseba kot tiste, ki s morajo biti zajeti v njegovem
finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.
b) ZJF v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi
izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 1. in 3. člena ZJF pa izhaja, da so neposredni
uporabniki občinskega proračuna občinski organi ter ožji deli občine ne glede na to ali so pravne
osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh neposrednih uporabnikov občinskega
proračuna zajeti v občinskem proračunu - TUDI PRIHODKI IN ODHODKI NEPOSREDNIH
UPORABNIKOV, KI IMAJO STATUS PRAVNE OSEBE.
To pomeni:
1. da se financirajo neposredno iz proračuna, oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki
obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna,
2. da njihov finančni načrt sprejema občinski svet in
3. da za njihovo delovanje ni potrebno skleniti posebne pogodbe.
Pri tem je potrebno poudariti, da se prihodki ožjega dela občine delijo na :
- sredstva prejeta iz proračuna občine, ki se porabijo za redno in komunalno dejavnost,
- izvirne prihodke, katerih realizacija se mora v mesečnih poročilih izkazovati ločeno.
Tako so bili v proračunu za leto 2018 tudi finančni načrti krajevnih skupnosti.
Sredstva za delo redno in komunalno dejavnost krajevnih skupnosti so se dodeljevale v skladu z
Odlokom o krajevnih in vaških skupnostih v občini Medvode. V finančnih načrtih krajevnih
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skupnosti so tudi postavke za odhodke izvirne dejavnosti. Te postavke so povezane z lastnimi
prihodki krajevnih skupnosti, ki so po ekonomski klasifikaciji zajeti v splošni del proračuna za
leto 2018.

1.5.1.12 Vaška skupnost Studenčice - redna dejavnost

145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za redno dejavnost vaške skupnosti v skladu s sprejetim Odlokom o
krajevnih in vaških skupnostih v občini Medvode. Porabljena so bila v višini 145 EUR za
podaljšanje domene in zakup spletne strani.

1.5.1.13 Vaška skupnost Tehovec - redna dejavnost

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za redno dejavnost vaške skupnosti v skladu s sprejetim Odlokom o
krajevnih in vaških skupnostih v občini Medvode. Ostala so neporabljena.

4.1.1.12 Vaška skupnost Studenčice - komunalna dejavnost

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za redno vzdrževanje na področju komunale v skladu z Odlokom o
krajevnih in vaških skupnostih. Sredstva, ki so bila na razpolago niso bila porabljena.

4.1.1.13 Vaška skupnost Tehovec - komunalna dejavnost

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za redno vzdrževanje na področju komunale v skladu z Odlokom o
krajevnih in vaških skupnostih. Ostala so neporabljena.

4.1.1.14 KS - komunalna dejavnost - rezervna sredstva

5.379 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana v skladu z Odlokom o v krajevnih in vaških skupnostih v občini Medvode.
Med letom se razporedijo glede na potrebe KS na komunalni dejavnosti. V letu 2018 so bila
sredstva v višini 2.500 EUR s pogodbo dodeljene KS Smlednik za izvedbo sanacije poškodb
cestišča ter ureditve športnega parka, 2.879 EUR pa se je plačalo za nadstrešnice za zabojnike
za smeti v Studenčicah.

07 Krajevna skupnost Katarina
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

10.954 €
10. 954 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin
10.954 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1.5.1.1 KS Katarina - redna dejavnost

10.954 €

979 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva redne dejavnosti so bila porabljena za pisarniški material, reprezentanco, storitve
informacijske podpore, drugi splošni material in storitve, za telefon ter za plačilo storitev
organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.
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1.5.1.1.01 KS Katarina - odhodki izvirne dejavnosti

8.398 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva izvirne dejavnosti so se namenila za investicijsko vzdrževanje ceste Topol 47- Topol
55. Sredstva so bila nakazana Občini Medvode kot delež od KS (poleg krajanov ter občine) za
poplačilo te investicije.

4.1.1.1 KS Katarina - komunalna dejavnost

1.576 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva komunalne dejavnosti so bila porabljena za vzdrževanje ceste na Belo.

08 Krajevna skupnost Medvode Center 4 . 6 7 3 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.6 73 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin
4.673 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.673 €

1.5.1.2 KS Medvode Center - redna dejavnost

3.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je sredstva porabila za reprezentanco, hrano in pijačo, storitve informacijske podpore
uporabnikom, drugi splošni material in storitve, električno energijo, stroške ogrevanja, telefon in
elektronsko pošto, zavarovalne premije za objekte in plačilo NUSZ ter za stroške plačilnega
prometa.

1.5.1.2.01 KS Medvode Center - odhodki izvirne dejavnosti

1.013 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je sredstva izvirne dejavnosti porabila za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov - upravljanje
- SPL d.o.o. in malenkost za druge izdatke tekočega vzdrževanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-16-0025 Tlakovanje potke po poti KS Medvode Center
OB071-16-0024 Obnova otroškega igrišča

4.1.1.2 KS Medvode Center - komunalna dejavnost

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za komunalno dejavnost niso bila porabljena.

09 Krajevna skupnost Pirniče
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

30.674 €
30. 674 €
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin
30.674 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1.5.1.3 KS Pirniče - redna dejavnost

30.674 €

6.853 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je sredstva porabila za čistilni material, reprezentanco, hrano in pijačo, storitve informacijske
podpore uporabnikom, drugi splošni material in storitve, stroške ogrevanja, poštnino, tekoče
vzdrževanje poslovnih objektov in druge opreme, plačila po podjemnih pogodbah s
pripadajočim davkom in študentskega dela, sodne stroške, članarine LAS ter stroške plačilnega
prometa.

1.5.1.3.01 KS Pirniče - odhodki izvirne dejavnosti

17.818 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je sredstva izvirne dejavnosti porabila za obratovalne stroške Doma krajanov Pirniče električno energijo, stroške ogrevanja, vodo in kom. storitve, odvoz smeti, telefon, tekoče vzdrž.
poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte, NUSZ, druge najemnine/zakupnine, plačilo
podjemnega dela s pripadajočimi davki ter študentsko delo, druge operativne odhodke.
KS Pirniče je tudi kupila klimatsko napravo za dvorano ter sanirala sanitarije v 1. nadstropju
doma KS.

4.1.1.3 KS Pirniče - komunalna dejavnost

6.003 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (urejanje cest po KS Pirniče ter za
vzdrževanje ceste JP 751102).

10 Krajevna skupnost Preska - Žlebe 1 2 . 6 6 5 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

12. 665 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin
12.665 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1.5.1.4 KS Preska - Žlebe - redna dejavnost

12.665 €

6.674 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva redne dejavnosti so se porabila za reprezentanca (čistilna akcija), hrano in pijačo,
drugi spl. material in storitve, elektrika v najemnih prostorih, telefon, fax, tekoče vzdrževanje
komunikac. opreme, najemnina za poslovne prostore v Lovskem domu, podjemna pogodba za
tajništvo (Trampuš) s pripadajočim davkom, storitve plačilnega prometa ter druge operativne
odhodke.
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1.5.1.4.01 KS Preska - Žlebe - odhodki izvirne dejavnosti

1.754 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški izvirnih odhodkov so bili porabljeni za reprezentanco, drugi splošni material, geodetske
storitve in nakup defibrilatorja.

4.1.1.4 KS Preska - Žlebe - komunalna dejavnost

4.237 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za komunalno dejavnost so bila porabljena za urejanje zelenih površin (Srimšek).

11 Krajevna skupnost Senica
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.166 €
11. 166 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin
11.166 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1.5.1.5 KS Senica - redna dejavnost

11.166 €

1.958 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je sredstva porabila za čistilni material, reprezentanco, storitve informacijske podpore, drugi
splošni material in storitve, električno energijo, poštnino, za zavarovalne premije za objekte in
za storitve plačilnega prometa.

1.5.1.5.01 KS Senica - odhodki izvirne dejavnosti

3.874 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je sredstva izvirne dejavnosti porabila za računalniške storitve, za stroške reprezentance, za
splošni material in storitve, drobni inventar, ogrevanje, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
in drugo vzdrževanje (elektifikacija športnega igrišča).

4.1.1.5 KS Senica - komunalna dejavnost

5.335 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je sredstva porabila za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (nakup klopi za park, popravilo
cestišča Sp. Senica 32B do 32, za praznenje rezervoarja meteorne vode - dom KS Senica ter še
za vzdrževanje zelenih površin).

12 Krajevna skupnost Seničica - Golo Brdo
21.215 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

21. 215 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin
21.215 €
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06029001 Delovanje ožjih delov občin
1.5.1.6 KS Seničica Golo Brdo - redna dejavnost

21.215 €

1.215 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za redno dejavnost so bila porabljena za drugi splošni material in storitve, stroške
elektrike, najemnino za poslovne prostore ter zavarovalno premijo za objekt in stroške
plačilnega prometa.

1.5.1.6.01 KS Seničica Golo Brdo - odhodki izvirne dejavnosti20.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvirni odhodki so bili porabljeni za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Kljub realizirani sanaciji
ceste Golo Brdo 102 - 130 konec leta 2017, plačilo v letu 2017 ni bilo izvedeno, zato se je
plačilo izvedlo v letu 2018 po prejemu rebalansa 2018 in umestitve tega plačila v proračun.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB071-16-0026 Golo Brdo 102 - Golo Brdo 130

4.1.1.6 KS Seničica Golo Brdo - komunalna dejavnost

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za komunalno dejavnost so bila namenjena izključno za izdatke tekočega vzdrževanja
cest, vendar do porabe ni prišlo.

13 Krajevna skupnost Smlednik
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

41.849 €
41. 849 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin
41.849 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin

41.849 €

1.5.1.7 KS Smlednik - redna dejavnost

7.974 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru redne dejavnosti so se sredstva porabila za stroške pisarniškega materiala in storitev,
založniške in tiskarske storitve, računalniške storitve, reprezentanco, drugi splošni material,
elektriko, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, poštne storitve,
študentsko delo, članarino LAS ter storitve plačilnega prometa. Ker dodeljena sredstva za redno
dejavnost niso pokrivala vseh stroškov redne dejavnosti so razliko pokrili z izvirno dejavnostjo
krajevne skupnosti.

1.5.1.7.01 KS Smlednik - odhodki izvirne dejavnosti

31.724 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva znotraj postavke Odhodki izvirne dejavnosti so bila v veliki večini porabljena za izvedbo
dogodkov ob 900 letnici omembe Hraš in Smlednika ter deloma za pokrivanje stroškov iz redne
dejavnosti. Poleg vseh tekočih stroškov, so se sredstva porabila še za: pisarniški material
(papir), tiskarske storitve (tisk zbornika ob 900 letnici), strokovno literaturo, stroške lektoriranja
(za zbornik - Žebovec), stroški oglaševanja in objav, reprezentanco, hrano in pijačo, drugi
splošni material in storitve (za nogometne pokale, javno priobčitev fonogramov , kuhalnice,
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sklede z napisom, okvirje, SAZAS), drobni inventar (40 kom zastav), elektriko, ogrevanje, vodo
in kom. storitve, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (beljenje prostorov), zavarovalne
premije za objekte, tekoče vzdrževanje informac. okolja in drugo vzdrževanje (ureditev okolice
športnega parka), NUSZ, študentsko delo, plačilo 1. obroka za nakup treh parov narodnih noš v
okviru 900 letnice, plačilo nadzora (za prenovo stanovanja v 2017).

4.1.1.7 KS Smlednik - komunalna dejavnost

2.151 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke Komunalna dejavnost so bila sredstva porabljena za urejanje zelenih površin (Brank)
ter deloma za študentsko delo (Breznik, Bogataj).

14 Krajevna skupnost Sora
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

16.162 €
16. 162 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin
16.162 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1.5.1.8 KS Sora - redna dejavnost

16.162 €

3.989 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je sredstva porabila za čistilni material, drugi splošni material in storitve (novoletna
okrasitev, servis orodja), električno energijo, za kuriva in stroške ogrevanja, vodo in komunalne
storitve, telefon in elektronsko pošto, tekoče vzdrževanje posl. objektov, zavarovalne premije za
objekte in za stroške plačilnega prometa.

1.5.1.8.01 KS Sora - odhodki izvirne dejavnosti

6.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva izvirne dejavnosti so bila porabljena za električno energijo, drugi spl. material in
storitve (50 kom kuhinjski prti), reprezentanco, stroške ogrevanja, tekoče vzdrž. poslovnih
objektov (pospravljanje kleti - KUD) in druge izdatke za tekoče vzdrževanje, nakup druge
opreme (tračna brusilka), rekonstrukcije krajevno skupniških cest (izkop, nasutje, asfalt).

4.1.1.8 KS Sora - komunalna dejavnost

5.183 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva komunalne dejavnosti so bila porabljena za tekoče vzdrževanje (prestavitev
kandelabra, sanacija propusta, talne označbe, vzdrževanje ceste Trnovec 4 - Osolnik 6).

15 Krajevna skupnost Trnovec
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

21.296 €
21. 296 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin
21.296 €
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06029001 Delovanje ožjih delov občin
1.5.1.9 KS Trnovec - redna dejavnost

21.296 €

1.856 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je sredstva redne dejavnosti porabila za pisarniški material in storitve, čistilni material,
reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, telefon in elektronsko
pošto, pošto, gorivo, vzdrževanje programske opreme, strojne računal. opreme in
informacijskega okolja, za drugo tekoče vzdrževanje (popravilo kosilnice), sodne stroške
(overitev podpisa), članarino LAS in za stroške plačilnega prometa.

1.5.1.9.01 KS Trnovec - odhodki izvirne dejavnosti

18.322 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je sredstva redne dejavnosti porabila za reprezentanco, drugi splošni material, posebni
splošni material (priprava smučarskih tekaških prog), za tekoče vzdrževanje posl. objektov in
drugo vzdrževanje (dovoz zemlje, drugi materiali), za študentsko delo, za nakup opreme
(projekt LAS - nakup kombiniranega in drugih igral), pripravo zemljišča (zunanja ureditev ob
objektu KS Trnovec ter granulat in filc).

4.1.1.9 KS Trnovec - komunalna dejavnost

1.118 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva komunalne dejavnosti je KS porabila za "Popravilo kamnitih zložb v suho".

16 Krajevna skupnost Vaše Goričane 2 1 . 7 7 6 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

21. 776 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin
21.776 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1.5.1.10 KS Vaše Goričane - redna dejavnost

21.776 €

3.599 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je sredstva porabila za računovodske storitve, informacijske podpore uporabnikom, splošni
material in storitve, električno energijo, kuriva in stroške ogrevanja, za vodo in komunalne
storitve, odvoz smeti, telefon, zavarovalne premije za objekte, za nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča ter za članarino LAS.

1.5.1.10.01 KS Vaše Goričane - odhodki izvirne dejavnosti

16.576 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva izvirne dejavnosti so bila porabljena za čistilni material in storitve, tajniške storitve,
reprezentanco, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, električno energijo, kuriva in
stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon in elektronsko pošto, za
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, vzdrževanje računalniške opreme, drugo vzdrževanje in
zavarovanje, za najemnine in zakupnine, odškodnine zaradi sodnih postopkov (odškodnina po
pogodbi - Strušnik Frančiška), za stroške plačilnega prometa in bančnih storitev ter za druge
operativne odhodke ter nakup telefona.
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4.1.1.10 KS Vaše Goričane - komunalna dejavnost

1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva komunalne dejavnosti so bila porabljena za tekoče vzdrževanje (zalivanje zelenic po
nasaditvi - PGD Preska, ter čiščenje in vzdrževanje okolice doma - TD GV).

17 Krajevna skupnost Zbilje

8.935 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

8.9 35 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in
zvez občin
8.935 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin

8.935 €

1.5.1.11 KS Zbilje - redna dejavnost

3.595 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu redne dejavnosti je KS večino sredstev porabila za pisarniški material, za tiskarske
storitve, reprezentanco, vodo in komunalne storitve, elektriko, ogrevanje, plačilo stroškov
telefona in poštnino, za podjemno delo ter pripadajoči davek, ter plačilo storitev plačilnega
prometa.

1.5.1.11.01 KS Zbilje - odhodki izvirne dejavnosti

3.597 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva izvirne dejavnosti so bila porabljena za drugi spl. material, za stroške podjemnega dela
in pripadajočega davka in nakup podloge za pod klop za doječe matere.

4.1.1.11 KS Zbilje - komunalna dejavnost

1.743 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju komunalne dejavnosti so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje zelenih
površin (košnjo trave, urejanje zelenic ter material za igrišče in za igrala).

C. RAČUN FINANCIRANJA
04 Občinska uprava
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

597 .02 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 Servisiranje javnega dolga

597.020 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim
dolgom.
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
- domače zadolževanje
597.020 €
Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna –
domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu
kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od
kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage

Predpisa na tem področju sta Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

1.4.1.15 Stroški zadolževanja

597.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen te proračunske postavke je plačilo anuitet kreditov, obresti in stroškov ob prevzemu
kredita. Planirana sredstva so zagotavljala plačilo anuitet in obresti petih dolgoročnih kreditov. V
bilanci prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna je bilo na tej postavki planirano plačilo
obresti najetih kreditov v višini 66.900 EUR, realiziranih pa je bilo dejansko le 55.189 EUR.
Razlog je v negativni obresti EURIBORA. Odplačilo glavnice je planirano v računu financiranja v
višini 597.100 EUR, kar je bilo tudi realizirano. Ostala pojasnila so obrazložena v splošnem delu
proračuna.
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4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
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04 Občinska uprava
OB071-08-0001 Projekti ljubljanske urbane regije

6.249 €

Namen in cilj

Z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije je bila sklenjena Pogodba o
sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji za leto 2018 v višini 3.775
EUR. Sredstva se nakazujejo na podlagi izstavljenih zahtevkov. Z Regionalno razvojno agencijo
Ljubljanske urbane regije je bila sklenjena tudi Pogodba za izdelavo celostne prometne
strategije Ljubljanske urbane regije v višini 2.474 EUR.

OB071-08-0004 Občinska uprava - invest. in invest. vzdr.
18.311 €
Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za vzdrževanje občinske stavbe in tudi drugih
poslovnih prostorov v lasti občine. V občinski stavbi se je v letu 2018 na novo pobrusil in
polakiral parket ter pobelile stene, v objektu Gorenjska cesta 11 (Društvo upokojencev
Medvode) se je zamenjalo stavbno pohištvo, ostala sredstva pa so bila porabljena za
vzdrževalna dela – letni servis klim, popravila elektroinštalacij, …

OB071-08-0005 Občinska uprava - nakup in vzdr. opreme
22.011 €
Namen in cilj

Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno posodabljati računalniško opremo. Za ta
namen smo v lanskem letu kupili dva računalnika s pripadajočo opremo in vključeno
programsko opremo, zamenjali so se monitorji, tipkovnice in miške. Tako je bilo za strojno
računalniško opremo porabljenih 8.165 EUR. Sredstva so bila namenjena tudi za obnovitev
licenc ter nakup licence za program Gstar CAD (nujno potrebno za projekt "kohezije" ter tudi za
normalno pregledovanje projektne dokumentacije), vse skupaj v višini 7.630 EUR. Za sejno
sobo je bil nabavljena promocijska stena in pano, nabavljena pa je bila tudi nova
telekomunikacijska oprema v skupni vrednosti 2.780 EUR (novi mobilni telefoni). Za potrebe
pisarn oz. uslužbencev so bili nabavljeni in popravljeni stoli v vrednosti 1.078 EUR. Planirana so
bila tudi sredstva za nakup programske opreme za redarstvo, vendar do realizacije ni prišlo.
Posledično je bila poraba sredstev le 39%.

OB071-08-0006 Ureditev mestnega jedra

18.361 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 16.397 EUR so bila porabljena za nakup parkomatov ter sredstva v višini 1.964
EUR za nakup pitnika. Sredstva so se namenila tudi za stroške vode in električne energije za
nemoteno obratovanje obstoječe tržnice.

OB071-08-0007 CZ - inv. in inv. vzdrževanje

2.848 €

Namen in cilj

V letu 2018 smo na področju investicij v Civilni zaščiti izvedli naslednje aktivnosti:
kupili smo 2 ročni radijski postaji z mikrofonom za potrebe Štaba CZ,
kupili smo razdelilno elektro omarico za prevozni agregat, ki omogoča optimizirano
delovanje več porabnikov na agregatu, kar olajša delo na intervencijah. Na ta način smo
omogočili tudi kvalitetnejšo podporo prireditvam v občini, saj zagotavljamo elektro oskrbo na
številnih občinskih dogodkih,
kupili smo baterijski viličar na potrebe skladišča CZ v Goričanah. Na ta način smo izboljšali
logistične kapacitete, saj je večino opreme zložene na paletah in omogoča 1 osebi enostavne
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premike iz skladišča v vozila. Zaradi pozne izdaje računa, je plačilo zapadlo v leto 2019, kar je
tudi razlog da niso bila počrpana vsa sredstva na proračunski postavki.

OB071-08-0008 Osebna zašč. oprema za gasilce

20.000 €

Namen in cilj

Za operativne gasilce je predpisana osebna zaščitna oprema. V letu 2018 je bilo izpeljano javno
naročilo za nakup osebne zaščitne opreme za gasilce. Nabavljeno je bilo 42 kos gasilske
zaščitne obleke v skupni višini 47.038 EUR. Sredstva so bila na tej postavki koriščena v celoti,
razlika pa se je plačala iz požarnega sklada.

OB071-08-0009 Požarni sklad

43.849 €

Namen in cilj

Sredstva požarnega sklada se nabirajo skladno z Zakonom o varstvu pred požari od
zavarovalnih premij, v okviri proračuna Republike Slovenije. Občinam dodeli mesečne akontacije
Republiški odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Občinski odbor za razpolaganje
sredstev požarnega sklada pa ta sredstva namenja za pomembnejše gasilske investicije ter za
sofinanciranje ostale gasilske opreme. V letu 2018 je bilo izpeljano javno naročilo za nakup
osebne zaščitne opreme za gasilce. Nabavljeno je bilo 42 kos gasilske zaščitne obleke v skupni
višini 47.038 EUR (20.000 EUR je bilo plačano iz postavke osebna zaščitna oprema za
operativne gasilce), 43 kosov gasilskih zaščitnih čelad, 26 kos zaščitnih rokavic in 30 kos
ognjevarnih podkap. Po sklepu Odbora so se sredstva za opremo povrnila PGD Preska Medvode za baterijski kotni brusilnik in vijačnik ter nabavila gasilska oprema za PGD Sora. Ta
sredstva so namenska, zato se je preostanek v višini 34.271 EUR prenesel v leto 2019.

OB071-08-0029 Obč. vodovodi - proj. in dokumentacija3.970
€
Namen in cilj

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo vodovodnega sistema na trasi
od krožišča Zbilje do poslovne cone Jeprca. Izdelovalec projektne dokumentacije je bilo podjetje
IEI d.o.o. Stroški izdelave projektne dokumentacije so znašali 2.598 EUR. Izdelana je bila tudi
projektna dokumentacija PZI za vodovod po Finžgarjevi ulici. Stroški izdelave so skupaj z
geodetskim posnetkom so znašali 700 EUR, izdelovalec je bilo podjetje VO Vojko Oman s.p.
Sredstva v višini 671 EUR so bila porabljena za izdelavo PGD projektne dokumentacije za
izgradnjo vodovoda v Sori.

OB071-08-0030 Obč. kanaliz. - proj. in dokumentacija9.884 €
Namen in cilj

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega sistema na
trasi od krožišča Zbilje do poslovne cone Jeprca. Izdelovalec projektne dokumentacije je bilo
podjetje IEI d.o.o. Stroški izdelave projektne dokumentacije so znašali 4.051 EUR. Izdelana je
bila tudi projektna dokumentacija za kanalizacijo trasa Papirnica Goričane. Stroški izdelave
načrta so znašali 305 EUR. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za izgradnjo
vodovodnega omrežja v Sori. Stroški izdelave so skupaj z geodetskim posnetkom znašali 5.528
EUR, izdelovalec je bilo podjetje VO Vojko Oman s.p..

OB071-08-0072 Obč. lok. ceste in jav. poti - projekti in
dokumentacija
2.172 €
Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za plačilo arheoloških raziskav v času gradnje mostu čez Ločnico v
Sori in izdelavo elaborata za pozdravne table. Ostala projektna dokumentacija, ki je bila
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izdelana za potrebe izgradnje ali rekonstrukcije cest in pločnikov, je bila plačana iz sredstev
posameznih projektov.

OB071-08-0099 Občinske lok. ceste in javne poti - nujne
inv.
156.764 €
Namen in cilj

S sredstvi se je postavila ograja pri hiši Cesta v Žlebe 1, kot zaključek del na Bizantovi cesti v
Preski. Asfaltiral se je makadamski odsek ceste JP751264 Smlednik 4b – Smlednik 1a od hišne
številke Smlednik 5e do Smlednik 1b, v dolžini 110 m in širini 3,5 m z ureditvijo odvodnjavanja.
V letu 2017 je bil položen grobi asfalt. Fini asfalt se bo izvedel spomladi 2018. Izvedla se je
rekonstrukcija odseka ceste LP 751351 most – Dragočajna – Ilovka od konca naselja
Dragočajna do Ilovke, v dolžini 430 m in širini 3,1 m. V sklopu rekonstrukcije se je odstranil
obstoječi asfalt, na določenih mestih so se globinsko sanirale poškodbe nevezane nosilne plasti
ter nato položil dvoslojni asfalt z ureditvijo bankin. Izvedla se je rekonstrukcija odseka ceste
JP751371 Zbilje – Podreča, od hišne številke Zbilje 58a do Zbilje 58b, v dolžini 140m in širini 3,6
m. V sklopu rekonstrukcije se je odstranil obstoječi asfalt ter nato položil dvoslojni asfalt z
ureditvijo bankin. Saniralo se je dotrajano vozišče na odseku ceste LC 251012 Brezovec –
Trboje – Kranj v dolžini 40m v območju od parkirišča pri vrtcu Smlednik do gostilne Zorman.
Odstranil se je obstoječi asfalt, na določenih mestih so se globinsko sanirale poškodbe nevezane
nosilne plasti ter nato položil dvoslojni asfalt. Sanirala sta se dva posedka in sicer na odseku
ceste JP 751227 Dragočajna 107 – Dragočajna 117 pri hišni številki Dragočajna 111, v dolžini
20m ter na odseku ceste LZ 252012 Ostrovrharjeva ulica v neposredni bližini vrtca, v dolžini
20m.

OB071-08-0100 CPS - invest. in invest. vzdrževanje

16.222 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju cestno prometne signalizacije. V letu
2018 jih je občina namenila izdelavi napisov PEŠBUS v okviru evropskega tedna mobilnosti v
izmeri 63 m2; dobavi in montaži 2 kosov proti rosnih ogledal; dobavi in montaži 11 kosov
ogledal; dobavi in montaži 100 kosov stebričkov za prometno signalizacijo; čiščenje prometnih
znakov; dobavi in montaži 12 kosov krajevnih tabel; dobavi in montaži STOP znakov, obrnjenih
znakov ter postavitev prikazovalnika hitrosti

OB071-08-0101 JR - invest. in investic. vzdrževanje

10.500 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 10.500 EUR so bila porabljena za zamenjavo neustreznih svetilk in sijalk glede
na Uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Tako se je v naselju Medvode, Brezovec in Trnovec
zamenjalo 30 svetilk ter namestile 36W sijalke.

OB071-08-0102 Reforme kmetijstva

56.796 €

Namen in cilj

V letu 2015 je bil sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Medvode za programsko obdobje 2015-2020 in v začetku leta 2016 dopolnjen s
spremembami na področju čebelarstva. Na razpolago je bilo za izvedbo predvidenih ukrepov
50.000 EUR. Na javni razpis je prispelo enaindvajset vlog. Dve vlogi sta bili zavrnjeni, saj nista
bili predmet razpisa. Komisija se je, glede na projekcijo razdelitve sredstev skladno z besedilom
javnega razpisa, na 2. seji komisije odločila, da z razdelitvijo sredstev počaka do poteka roka za
oddajo ponudb na javnem povabilu k oddaji ponudb za pomoč za dejavnosti prenosa znanja in
informiranja. Po razdelitvi sredstev na javnem povabilu, sredstva sta prejela KGZS - Zavod LJ in
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Čebelarsko društvo Medvode, se je ostanek sredstev v višini 795,44 EUR prenesel na ta javni
razpis.
Ta sredstva so bila na 3. seji komisije prerazporejena na ta javni razpis tako, da je bilo na voljo
za sofinanciranje ukrepa 1 in ukrepa 5 na voljo 50.795,44 EUR. Komisija je sprejela sklep, da se
na tem javnem razpisu sofinancirajo vsi prijavitelji. Sredstva so se vsem prijaviteljem
sorazmerno znižala glede na stopnjo pomoči za 20,71 %, ker je bila višina sredstev do katerih
so prijavitelji upravičeni, višja od razpoložljivih sredstev.
Sredstva so bila vsa razdeljena in prejemniki s Sklepom obveščeni. En prejemnik ni pravočasno
poslal zahtevka za plačilo (ni zvedel investicije), zato je iz tega naslova ostalo neporabljenih
dobrih 3.200 EUR.

OB071-08-0103 Spodb. razvoja drobnega gospodarstva
24.945 €
Namen in cilj

Sredstva na postavki se namenjajo subvencijam na podlagi pravilnika o dodeljevanju sredstev
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode. Pravilnik je bil glede na
spremenjena pravila »de minimis« sprejet v letu 2015.
Na javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini
Medvode v letu 2018 je prispelo 32 vlog. Po pregledu dopolnjenih vlog je komisija je ugotovila
da:
- se 9 vlog z odločbo zavrne, saj vlagatelji ne izpolnjujejo pogojev za subvencioniranje;
- se 2 vlogi s sklepom zavržeta, ker nista bili dopolnjeni.
Komisija je sklenila:
- sredstva, ki ostanejo nerazdeljena pod ukrepoma za Namen C – Spodbujanje projektov
inovacij in Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva, v skupni višini
1.000,00 EUR, se v celoti prenesejo na ukrep za Namen A – Spodbujanje začetih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti,
- sredstva se premo sorazmerno, glede na višino sredstev, ki so na voljo in višini sredstev,
do katerih so vlagatelji upravičeni, razdelijo med tiste vlagatelje, ki so upravičeni do
sredstev subvencije.
Poudariti je treba, da gre pri teh subvencijah za državno pomoč, zato se je treba držati vseh
določil pravilnika pri dodelitvi sredstev, sicer morajo prejemniki sredstva vrniti v proračun.
Sredstva so bila praktično v celoti porabljena.

OB071-08-0109 Male komunalne čistilne naprave

2.609 €

Namen in cilj

Na podlagi sprejetega Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 68/2012 in 94/2013) je Občina Medvode v mesecu januarja 2018 objavila javni razpis za
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju občine Medvode za leto 2018. Sredstva so namenjena za
sofinanciranje izgradnje in nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer po
Operativnem programu ni predvidena izgradnja javne kanalizacije. V skladu s 4. členom
Pravilnika znaša višina subvencije za vsako malo komunalno čistilno napravo 50% nabavne
vrednosti male komunalne čistilne naprave z DDV, vendar največ 1.500 EUR za posamezno
stanovanjsko stavbo. V letu 2018 je bilo 2 vlagateljem vloga za sofinanciranje ugodena, tako,
da je bilo skupno razdeljenih 2.609 EUR.
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OB071-08-0113 Najem., odškodnine za odstop zemlj.69.461 €
Namen in cilj

Sredstva te proračunske postavke so bila namenjena odškodninam za odstop delov zemljišč, ki
jih občina potrebuje za izvedbo posameznih projektov. Občina je v letu 2018 aktivno pristopila k
pridobivanju zemljišč in sklepanju pogodb za dosego javne koristi za rekonstrukcijo cestišča in
ureditev pločnika ob LC 251041 v naselju Zbilje, za izgradnjo in ureditev pločnika ob državni
cesti R2-413/4704 na odseku Medvode – Zbilje (pločnik od krožišča na Klancu do Stana),
rekonstrukcijo ceste in ureditev pločnika ob LC 251091 v naselju Sora, za izgradnjo pločnika v
Vašah ter odkup delov zemljišč v lasti Poslovnega sistema Mercator po rekonstrukciji Medvoške
ceste. Sredstva so bila prav tako namenjena izplačilu nadomestil za obremenjevanje
nepremičnin po služnostnih pogodba oz. pogodbah o ustanovitvi stavbne pravice, ki jih mora
državi (upravljavec Direkcija RS za vode ali SKZG RS) plačati občina.
Občina je v letu 2018 pridobila tudi zemljišče na območju bodočih vrtičkov v Preski, z nakupom
zemljišč na tem območju pa namerava nadaljevati tudi v letu 2019. Prav tako smo odkupili
zemljišče, na katerem se nahaja vodohran Verje ter v stečajnem postopku del ceste v Zbiljah.

OB071-08-0119 Športna igrišča (nogomet. tekaške proge,
ostala igrišča)
232.210 €
Namen in cilj

Na zemljišču med Osnovno šolo Medvode in Športno dvorano Medvode smo zgradili novo
športno igrišče, ki bo služilo potrebam tako Osnovne šole Medvode kot tudi bližnjega Vrtca
Medvode. Igrišče bo grajeno fazno. V prvi fazi, ki je bila izvedena v letu 2018 smo zgradili
tristezno 200m atletska steza. Podlaga je iz umetne mase - tartana. V sklopu steze je dodatno
urejena steza za tek na 60m ter skok v daljino. Znotraj tekaškega kroga je na novo zgrajeno
asfaltirano igrišče za mali nogomet in košarko. Nameščena je urbana oprema (klopce, pitnik in
koši za smeti). Celotno igrišče je ograjeno. S postopkom javnega naročanja je bil za I. fazo
izbran izvajalec podjetje EURO GRAD d.o.o.. Celotna vrednost investicije je bila 234.710 EUR z
DDV, kar je vključevalo tudi izdelavo projektne dokumentacije, arheološke raziskave ter nadzor.
Projekt smo uspešno prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter prejeli
42.909 EUR nepovratnih sredstev.

OB071-08-0126
vzdrževanje

Vrtec Medvode

- invest. in investic.
30.000 €

Namen in cilj

Vrtec Medvode je sredstva iz občinskega proračuna porabil v skladu z načrtovanimi investicijami
in sicer za:
- ureditev dovozne poti pred centralno kuhinjo,
- ureditev igrišča v Preski - umetno zatravitev,
- nakup računalnikov (delno sofinanciranje),
- ureditev igrišča v Ostržku - travna preproga,
- dve vrtni uti (Ostržek, Preska),
- leseno igralo Vlak (Preska),
- zunanji lesen komplet miza s klopjo.

OB071-08-0127 Otroška igrišča

12.503 €

Namen in cilj

Ob investiciji energetske sanacije POŠ Topol in ureditvi šolskega igrišča se je na pobudo
zaposlenih v šoli in krajanov izvedel nakup otroških igral, pri čemer je eno izmed igral
namenjeno otrokom s posebnimi potrebami. Vrednost igral je bila 7.938 EUR. Ob šoli se je tudi
zamenjala vsa ograja ter vrata pri igrišču ter namestila 4m varovalna mreža za goli. Vrednost
119

vseh del je bila 4.340 EUR. 224 EUR se je porabilo za popravilo potke na otroškem igrišču na
Medvoški cesti.

OB071-08-0135 Gasilski dom v KS Pirniče

1.976 €

Namen in cilj

Sredstva na tej postavki v višini 1.976 EUR so bila porabljena za izdelavo popisov že izdelanega
projekta za izgradnjo novega Gasilnega doma Pirniče za potrebe racionalizacije tega projekta.
Sprva načrtovani projekt presega okvir sredstev za izvedbo investicije, zato se bo pristopilo k
njegovo racionalizaciji in poenostavitvi.

OB071-08-0137 Kulturni dom Sora - galerija

22.289 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjene za izgradnjo galerije Sora ob kulturnem domu v Sori. Sredstva na
postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI na podlagi katere je
bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izdelala se je tudi vloga za pridobitev nepovratnih
sredstev za razpis EKO SKLADA, iz naslova "Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega
družbenega pomena" iz katerega smo pridobili nepovratna sredstva v višini cca 64.119 EUR.
Gradnja se je pričela konec leta 2018, dela bodo zaključena v prvi polovici leta 2019. Gradbeno
obrtniška in instalacijska dela izvaja podjetje Kovinar – gradnje ST, d.o.o.. Pogodbena vrednost
del znaša 432.000 EUR. Objekt bo namenjen dogodkom kulturnega značaja. V njem se bodo
odvijale likovne, slikarske, fotografske in druge razstave. Postavitev takšnega objekta bo
približala dela lokalnih kulturnikov in umetnikov, ter jim dala prostor za kulturno udejstvovanje.
Prostor bo namenjen tudi druženju in širjenju kulturne zavesti.

OB071-11-0007 Aljaževa hiša

53.858 €

Namen in cilj

V Aljaževi hiši se je pod nadzorom predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine Ljubljana
se je obnovil zunanji ovoj hiše. Obstoječi omet na starem delu stavbe se je odstranil ter se nato
vgradil nov sušilni omet in finalni sloj po celotni fasadi.
V sklopu gradbenih del se je zazidala plinska peč v kotu veže, porušila se je obstoječa krušna
peč iz stiropora in se zazidal nov podstavek za pravo krušno peč, postavil se je nov dimnik za
krušno peč, znižale so se nastopne ploskve stopnic, tako da so se lahko oblekle v leseno
ploskev, v glavnem prostoru in kašči se je odstranil lesen strop, izdelal se je nov omet v
glavnem prostoru, kašči in kleti. Vsi prostori so se pobelili. V sklopu mizarskih del so se na novo
površinsko obdelala v temni barvi in zaščitila z oljem vsa notranja masivna vrata, zamenjale so
se vse okenske kljuke, zunanji prizidek se je zaprl z na novo izdelanimi hrastovimi vrati,
stopnice so se oblekle v les, montirala se je nova ograja na stopnicah ter se vgradila nova vrata
v odprtino zazidane plinske peči. Postavila se je nova krušna peč. Popravila se je električna
napeljava v kleti, ter zamenjale luči. Vrednost vseh del je znašala 53.858 EUR.

OB071-11-0019 Turistično razvojni projekti

4.880 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 4.880 EUR so bila porabljena za pripravo investicijske dokumentacije in vloge
za potrebe prijave projekta Kolesarska povezava Bonovec na javni razpis Ministrstva za
infrastrukturo prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste
območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane
mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj
urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«. V času objave javnega razpisa
proračunske postavke za kolesarsko povezavo še nismo imeli in smo jo uvedli šele z rebalansom
proračuna za leto 2018.
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OB071-13-0005 Investicijsko vzdrževanje kanaliz. infr.24.273
€
Namen in cilj

Pretežni del sredstev je namenjen za investicijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture,
manjši del sredstev pa je namenjen tudi za plačilo stroškov vodenja katastra javne
infrastrukture v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture, sklenjeno z upravljavcem JP
Vodovodom – Kanalizacijo.
V letu 2018 je bila izvedena sanacija čistilne naprave v Dragočajni po pogojih za prevzem VOKE. Dela sta izvajali podjetje Ekoling d.o.o v vrednosti 18.729 EUR in Sisteko d.o.o. v vrednosti
4.184 EUR.

OB071-13-0006 Investicijsko vzdrževanje - odpadki

19.337 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 19.337 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov izgradnje deponije Snage.

OB071-13-0007 Investicijsko vzdrževanje vodovod. infr.
82.075 €
Namen in cilj

S sredstvi iz te proračunske postavke se pokrivajo stroški, ki so dogovorjeni po sklenjeni
pogodbi o najemu infrastrukture z upravljavcem Komunalo Kranj, in sicer so to stroški vodenja
katastra, analitične evidence ter za subvencije omrežnine. Preostala sredstva so namenjena za
izvedbo najnujnejših sanacijskih del na vodovodnih sistemih v soglasju z upravljavcem
vodovodnega omrežja Komunala Kranj.
V letu 2018 se je izvedla sočasno ob gradnji nove kanalizacije v Sori– kanal O3 (gradnjo fekalne
kanalizacije je financirala VO-KA) menjava starega azbestno-cementnega vodovoda. Izvedena je
bila dobava in montaža novega vodovoda NL DN 150 v skupni dolžini 104m1.
Izvedena je bila tudi zamenjava dotrajanega vodovoda v naselju Sora, ki se je izvedla sočasno z
gradnjo plinovoda na trasi Sora 36c – Sora 36. Izveden je nov vodovod NL DN 100 v skupni
dolžini 66m1.
Izvedla se je tudi zamenjava dotrajanega vodovoda, ki je potekal po zasebnih zemljiščih v
Zavrhu, na trasi Zavrh 9e – Zavrh 7. Nov vodovod NL DN 150 v skupni dolžini 134m je bil
umeščen v cestno telo.
V naselju Zbilje je bil izveden sekundarni vodovod v dolžini 50m. Gradbena dela je izvedelo
podjetje Katarina Trampuš s.p., montažna dela pa Komunala Kranj.

OB071-15-0003
melioracije

Zemljiške

operacije

-

komasacije

in

772 €

Namen in cilj

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na
določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim
bolj zaokrožena zemljišča. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja objavi javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo
komasacijskega postopka, na katerega se prijavi občina, za kar je potrebno priložiti potrebno
dokumentacijo. Komasacija je za lastnike zemljišč brezplačna, saj je denar za izvedbo
zagotovljen iz sredstev Evropske skupnosti v višini 75% in proračuna Republike Slovenije v
višini 25%. Občina kot investitor mora pokriti strošek davka na dodano vrednost v višini 22%.
Sredstva so bila porabljena za izdelavo dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi
komasacije na komasacijskem območju Smlednik. Vloga je bila oddana na Upravno enoto
Ljubljana, Izpostava Šiška. O vlogi do konca leta še ni bilo odločeno.
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OB071-15-0004 LAS in projekt LEADER

1.098 €

Namen in cilj

Večina sredstev na tej postavki je namenjena delovanju LAS Za mesto in vas ter pripravi
skupnih projektov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacija DIIP za
prijavo projekta E-nostavno na kolo.

OB071-15-0012 Energetska sanacija javnih objektov javnih zavodov
488.673 €
Namen in cilj

V mesecu maju se je pričela energetska sanacija treh objektov in sicer OŠ Simona Jenka s
telovadnico, Vrtec Medvode – enota Ostržek in Podružnična osnovna šola Topol. Vsa dela so bila
končana v mesecu oktobru.
- V OŠ Simona Jenka Smlednik so bili izvedeni investicijski ukrepi:
o zamenjava stavbnega pohištva,
o dodatno izoliranje fasade,
o toplotno izoliranje strehe in stropa neogrevanega podstrešja,
o zamenjava kotla in energenta, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično
uravnoteženje sistema,
o zamenjava vseh svetilk ter
o vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe energije.
Dela so se izvedla tako na objektu šole, kot tudi telovadnice.
- V POŠ Topol so bili izvedeni investicijski ukrepi:
o toplotno izoliranje fasade in stropa nad neogrevano kletjo,
o toplotno izoliranje stropa neogrevanega podstrešja pomožne stavbe,
o zamenjava stavbnega pohištva,
o zamenjava vseh svetilk,
o zamenjava kotla in energenta ter vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe
energije.
- V Vrtcu Medvode - enota Ostržek so bili izvedeni investicijski ukrepi:
o toplotna izolacija fasade,
o zamenjava vseh svetilk,
o sanacija toplotne postaje in vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe energije ter
o vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje.
Vsi ukrepi so se izvedli po modelu javno – zasebnega partnerstva – energetsko pogodbeništvo,
kar pomeni, da se investicija vrača preko prihrankov pri porabi energije. Tako je bil vložek
zasebnega partnerja 422.414 EUR. Projekt je bil uspešno prijavljen na razpis Ministrstva za
infrastrukturo ter tako pridobili 350.283 EUR nepovratnih sredstev, kar predstavlja 40% celotne
vrednosti operacije.
V sklopu sanacije se je dodatno naročilo izvedba nadstreška, ureditev okolice, popravilo
strelovodne napeljave v OŠ Simona Jenka. Prav tako se je uredila okolica ter dobavil nova
garažna vrata na POŠ Topol.
Vrednost celotne investicije je bila 911.449 EUR.

OB071-15-0013 Osnovne šole - investicijsko vzdrževanje
67.986 €
Namen in cilj

Skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina
zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim
osnovnim in glasbenim šolam. V letu 2018 smo za omenjene namene zagotovili 68.000 EUR.

122

Tabela: Poraba sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah:
Osnovna šola
Poraba sredstev
Višina prejetih
sredstev (EUR)
OŠ Preska
adaptacija učilnice – POŠ Topol, posodobitev
26.601
video opreme, garderobna omara, mize, stoli,
projekcijsko platno, drog za zastavo in zastava
OŠ Medvode
beljenje, oprema učilnic, prilagojena miza,
16.202
popravilo strehe
OŠ Pirniče
pleskanje, garderobne omare, baterijska žaga,
14.051
menjava vrat, prenosni računalnik, odpiralna
kupola z elektromotorjem
OŠ Simona Jenka Prilagojen pisarniški stol, miza, pozidava
11.132
podstavka, prilagojena miza, material

OB071-15-0014 Rekonstrukcija OŠ Simona Jenka

5.185 €

Namen in cilj

Občina je v letu 2018 naročila izdelavo projektne dokumentacije in sicer preveritev umestitve
novega prizidka ob Osnovni šoli Simona Jenka, Smlednik. Zaradi omejenih možnostih gradnje
na sami parceli, je edina možnost umestitev novega prizidka na vzhodno strani in sicer
neposredno ob telovadnici. Zaradi pomanjkanja učilnic je tako predvidena izgradnja pritličnega
objekta s tremi dodatnimi učilnicami in pripadajočimi kabineti za učitelje. Prizidek bo s šolo
povezan s povezovalnim hodnikom.

OB071-15-0022 Obnova vodovoda na območju kohezije
88.251 €
Namen in cilj

Sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije za komunalne odpadne vode v sklopu projekta
"Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja" oz. Čisto
zate smo zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev, saj bodo ceste zaradi gradnje fekalne
kanalizacije že razkopane, sočasno pristopili tudi k obnovi vodovodnega omrežja na odsekih,
kjer je to nujno potrebno. Tako se je že v letu 2018 pričela obnova vodovoda v Medvodah Preski, ki se bo nadaljevala v letu 2019 in zaključila v letu 2020. Obnova vodovodnega omrežja
je predvidena na nekaterih odsekih v naseljih Medvode - Preska, Vaše, Goričane, Rakovnik,
Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče, v skupni dolžini cca. 12,5 km. Gradnja se bo
večinoma izvajala v cestnem telesu. Izbrani izvajalec je podjetje IMP d.d. s partnerji, ki je bilo
izbrano na podlagi javnega razpisa v letu 2018. Pogodbena vrednost del znaša dobra 2,5 mio
EUR brez DDV. V letu 2018, ko so se dela že začela izvajati, vrednost izvedenih del je znašala
76.124 EUR, kolikor je bilo izstavljenih tudi situacij, preostala sredstva pa so bila namenjena še
za izdelavo projektne dokumentacije in plačilo stroškov služnosti.

OB071-15-0028 Prevzem vodovoda Golo Brdo - Polana14.761 €
Namen in cilj

Sredstva smo namenili namestitvi merilca motnosti na Topolu.

OB071-15-0031 Meteorna kanalizacija na območju kohezije
80.723 €
Namen in cilj

Sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije za komunalne odpadne vode v sklopu projekta
"Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja" oz. Čisto
zate smo zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev, saj bodo ceste zaradi gradnje fekalne
kanalizacije že razkopane, sočasno pristopili tudi k izgradnji meteorne kanalizacije in sicer na
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odsekih, kjer je to nujno potrebno. Tako se je že v letu 2018 pričela izgradnja meteorne
kanalizacije, ki se bo nadaljevala v letu 2019 in zaključila v letu 2020. Gradnja meteorne
kanalizacije je predvidena na nekaterih odsekih v naseljih Rakovnik, Vaše, Goričane, Verje,
Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče, v skupni dolžini cca. 10 km. Gradnja se bo večinoma
izvajala v cestnem telesu. Izbrani izvajalec je podjetje IMP d.d. s partnerji, ki je bilo izbrano na
podlagi javnega razpisa v letu 2018. Pogodbena vrednost del znaša slabih 3,1 mio EUR. V letu
2018, ko so se dela že začela izvajati, vrednost izvedenih del je znašala 22.082 EUR, kolikor je
bilo izstavljenih tudi situacij, preostala sredstva pa so bila namenjena še za izdelavo projektne
dokumentacije v višini 58.468 EUR, za plačilo stroškov izvajanja nadzora nad gradnjo in plačilo
stroškov služnosti.

OB071-15-0033 Javni zavod Sotočje Medvode - investicije
in investicijsko vzdrževanje
40.000 €
Namen in cilj

Zavod je sredstva v višini 40.000 EUR namenil za investicije, ki jih je opredelil v finančnem
načrtu: dodatni prireditveni oder, idejni koncept kopališča Sora, ročni in naglavni mikrofoni,
antenski sistem za mikrofone, drobni material za montažo, miza za luči, računalniki, nadgradnja
informacijske tehnologije v zavodu in v klubu Jedro, reflektorji, prenova konstrukcije stranskih
nosilcev v kulturnem domu.

OB071-15-0038 Osnovna šola Preska

3.965 €

Namen in cilj

V letu 2018 smo z Odlokom o OPN občine Medvode spremenili namensko rabo zemljišč ali delov
zemljišč parc. št. 193/3, 193/1, 196/1, 200/2 in 200/1, vsa k.o. Preska na območju Bonovca za
izgradnjo Osnovne šole Preska. Območje, namenjeno za gradnjo OŠ Preska, meri 14.402m2. Na
osnovi tega bo zemljišče, ki je v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS prenešeno v last Občine Medvode.
S strani podjetja Standard d.o.o. je bila izdelana Natečajna naloga za izvedbo odprtega,
projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za OŠ Preska,
ki ga bo vodila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije - ZAPS. Stroški izdelave natečajne
naloge so znašali 3.965 EUR. Skladno z Zakonom o javnem naročanju - ZJN3 je za projektiranje,
če je ocenjena vrednost večja od 2.500.000 EUR, potrebno izvesti javni natečaj. Javni natečaj
bo izveden v letu 2019.

OB071-15-0039 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na
območju vodonosnikov Ljubljanskega polja
2.838.005 €
Namen in cilj

Občina Medvode je skupaj z Mestno občino Ljubljana in Občino Vodice pristopila k projektu
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« oz. »Čisto
zate«. Projekt obsega izgradnjo kanalizacije v dveh aglomeracijah, ki imata več kot 2000 PE in
ki sta edini upravičeni do sofinanciranja. Ti dve aglomeraciji sta Medvode in Pirniče, ki obsegata
naselja Medvode, Vaše, Goričane, Rakovnik in del Ladje ter naselja Verje, Zgornje Pirniče,
Spodnje Pirniče in del Vikrč. Po izgradnji kanalizacije bo na predmetnih naseljih zagotovljena
95% priključenost objektov na kanalizacijski sistem. S projektom izgradnje kanalizacije za
komunalne odpadne vode bo na območju Občine Medvode zgrajeno cca. 22 km novih fekalnih
kanalov, vključno z dvema črpališčema. Trase kanalizacije za komunalne odpadne vode v večini
primerov potekajo v cestnem telesu. Na povezovalnem kanalu C0, ki poteka po Mestni Občini
Ljubljana v dolžini 10.781 m in katerega so soinvestitorke Mestna občina Ljubljana, Občina
Medvode in Občina Vodice, ima Občine Medvode delež 25,42%. Občina Medvode bo za svoj del
projekta iz Kohezijskega sklada prejela 8.126.990 EUR nepovratnih sredstev, Republika
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Slovenija bo prispevala 1.434.174 EUR, sama pa bo zagotovila preostanek potrebnih sredstev v
znesku 3.156.532 EUR. Gradnja fekalne kanalizacije se je začela v mesecu maju 2018 in bo
obsegala gradnjo na 121 trasah - kanalih. Gradnja se bo zaključila v letu 2020. Do konca leta je
bilo za gradnjo fekalne kanalizacije na območju občine Medvode obračunanih in plačanih del
izvajalcu Javna razsvetljava s podizvajalcem CGP v skupni višini 2.122.154 EUR, od katerega
smo na podlagi izstavljenih zahtevkov prejeli 1.360.821 EUR nepovratnih sredstev iz
Kohezijskega sklada. Znesek v skupni višini 687.000 EUR predstavlja plačilo lastnega deleža
Občine Medvode na kanalu C0, izvajanju nadzora in obveščanju javnosti. Preostala sredstva so
bila namenjena za plačilo izvajanja arheoloških raziskav na trasah na Ladji in Vikrčah, za plačilo
stroškov služnosti, obveščanja javnosti in izdelavo projektov hišnih priključkov.

OB071-15-0042 Avtobusna postajališča

3.841 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 628 EUR so bila namenjena vzdrževanju in zavarovanju obstoječih avtobusnih
postajališč na LPP linijah številka 25, 15 in 30. V leto 2018 je zapadlo plačilo dodatnih bočnih
stranic na dveh nadstrešnicah na končni postaji LPP linije 15 in 30, ki so bile postavljene v letu
2017 v višini 3.600 EUR.

OB071-15-0043 Urejanje vodotokov

47.992 €

Namen in cilj

V letu 2018 je bila izvedena sanacija poškodovane desne brežine Ločnice pod lokalno cesto na
območju žage v Trnovcu. Poškodba je povzročila posedanje cestišča in nevarnost erozije
spodnjega ustroja ceste. Sanacijska dela je izvedlo podjetje Katarina Trampuš s.p.
Zaradi zmanjšanja erozije in večje poplavne varnosti so se izvedle ureditve neimenovanega
vodotoka na Golem Brdu z oblaganjem brežin s kamnito zložbo v suho v skupni dolžini 20m.
Dela je izvedlo podjetje Hidrotehnik.
Občina je sofinancirala ureditev vodotoka v Trnovcu pod mostom, v sklopu ureditve, ki jo je
financirala Direkcija za vode. dela je izvajalo podjetje VGP d.d. iz Kranja.
Izvedene so bile obloge erodiranih brežin ob lokalni cesti v Setnico, sanacija vtoka v propust ob
cesti na Topol in obloge propusta ob Knausovi smreki. Dela je izvedlo podjetje Katarina
Trampuš s.p.

OB071-16-0002 Varovanje naravne in kulturne dediščine investicije in investicijsko vzdrževanje
30.717 €
Namen in cilj

Občina Medvode vsako leto z javnim razpisom pozove izvajalce akcij zaščite kulturne dediščine v
Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne
dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine, k
oddaji vlog za sofinanciranje navedenih programov kulturne dediščine.
Na javni razpis je prispelo 20 vlog (leto prej 17) za sofinanciranje kulturne dediščine.
Upoštevajoč vloge, ki so izpolnjevale pogoje razpisov, je 16 prijaviteljev Občini Medvode v
namene sofinanciranja prijavilo svoje potrebe v višini 105.926 EUR (leto prej 48.300 EUR).
Sredstva, namenjena za področja tega razpisa, pa so znašala 23.500 EUR.
Odobrenih sredstev niso porabili trije prijavitelji, in sicer: Kulturno umetniško društvo JaReM ter
Boris Primožič, oba prijavitelja sta se dodeljenim sredstvom za svoja prijavljena projekta
odpovedala, saj so bila prenizka za njuno izvedbo, Društvo za ohranjanje vaških običajev Zbilje
pa ni porabilo sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti.
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Pri črpanju sredstev javnega razpisa bi veljalo posebej omeniti nekaj projektov, ki so še posebej
pripomogli k ohranjanju kulturne dediščine. V letu 2018 je minilo 900 let od prve omembe Hraš
in Smlednik v pisani besedi, torej od nekakšnih prvih začetkov Krajevne skupnosti Smlednik, ki
je izdajo zbornika prijavila na ta javni razpis. Začeli smo tudi z razvojem vizualnih orodij za
promocijo in popularizacijo srednjeveških gradov v naši občini (s projektom je začel dr. Andrej
Gaspari). Sodelovali smo pri prenovi treh župnijskih cerkva oziroma njihovih okolic (Preska –
fasada, Sora – tlak in obzidje, Katarina - dvorišče), sofinancirali obnovo zidu na Starem gradu
Smlednik in omogočili investicijsko vzdrževalna dela na kmečkih hišah (Dolinčkova hiša v Dolu in
Domačija pr' Lenart na Belem). Želja po sredstvih za akcije oziroma investicijsko vzdrževanje
kulturne dediščine je vedno veliko (v letu 2018 smo tako za šest prijavljenih akcij lahko različno
ugodili željam prijaviteljev, pri manjših investicijah do polovice želenih sredstev, pri večjih pa
približno desetino), kar je razvidno tudi iz navedenega podatka o potrebnih in namenjenih
sredstvih, slednjih je za manj kot četrtino.
V letu 2018 so bila naslednjim prijaviteljem tako porabljena naslednja sredstva, dodeljena na
javnem razpisu (v EUR):
Društvo Slovenski center za ustno zgodovino

a - redna dejavnost

392,72

Društvo za ohranjanje vaških običajev

a - redna dejavnost

0,00

Združenje borcev za vrednote NOB Medvode

a - redna dejavnost

400,00

Turistično društvo Smlednik
Franc Šušteršič
Župnija Preska
Župnija Sora
Ivan Belec
Turistično društvo Katarina
Kulturno društvo Sejalec umetnosti
Društvo Slovenski center za ustno zgodovino
Društvo Slovenski center za ustno zgodovino
Krajevna skupnost Smlednik

b - Rekonstrukcija obrambnega zidu na
severovzhodni strani grajskega kompleksa
b - Dokončanje zaključnega sloja fasadnega
ometa na zidanem delu hiše in posegi na
leseni kladni konstrukciji
b - Sanacija fasade župnijske cerkve sv.
Janeza Krstnika v Preski II
b - Sanacija (menjava) tlaka okoli cerkve,
sanacija cerkvenega zidu in obzidja,
ureditev in kanalizacija meteornih voda
b - Restavratorski posegi na vratih
domačije Pr' Lenart (rezljana vhodna vrata
in poslikana enokrilna vrata v kaščo)
b - Ureditev dvorišča pred župniščem na sv.
Katarini na vplivnem območju cerkve sv.
Katarine
c - Kjer preteklost sreča prihodnost "Šiba in
ljubezen" - Sejemo dediščino 2018
c - Vaški vrt v Smledniku
c - Flancanje - izmenjava doma pridelanih
sadik in oživljanje starih šeg, običajev,
znanj
c - 900 let naših prednikov, izdaja zbornika
ob praznovanju 900 letnice

2.580,60
3.097,00
2.580,60
2.322,54
2.838,66
2.580,60
420,00
559,59
517,71
1.260,00

Kulturno umetniško društvo Oton Župančič
Sora

c - Miklavževanje v Sori

840,00

Kabelska televizija Medvode

c - Digitalni arhiv informativnih,
dokumentarnih, kulturnih in izobraževalnih
oddaj TV Medvode

560,00
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Andrej Gaspari, s. p.

Boris Primožič
Kulturno umetniško društvo JaReM

c - Razvoj vizualnih orodij za promocijo in
popularizacijo dediščine srednjeveških
gradov na območju Medvod z okolico obdelava Lidarskih podatkov, terestrično
lasersko skeniranje in aerofotoagrafsko
snemanje razvalin gradu na Kašči v Žlebeh
c - Zbiranje, evidentiranje, arhiviranje in
objava (nekaterega) slikovnega in pisnega
dokumentarnega gradiva - kulturne
dediščine Medvod

1.400,00

0,00

c - Znamenja in kapelice v Smleški fari

0,00

Poleg sredstev, namenjenih javnemu razpisu, so bila v tej postavki namenjena še sredstva za
investicije oziroma investicijsko vzdrževanje naravne in kulturne dediščine v lasti Občine
Medvode. Sredstva v višini 7.917,19 EUR so bila porabljena za prestavitev kapelice pri Športni
dvorani Medvode zaradi postavitve novega športnega igrišča pri Osnovni šoli Medvode. Kapelico
smo prestavili v neposredno bližino, proti severu, ob Finžgarjevo cesto.

OB071-16-0015 Urbano vrtnarjenje

59.146 €

Namen in cilj

Občina Medvode je v letu 2018 uspešno izvedla projekt LAS Urbano vrtnarjenje, ki je obsegal
nakup in postavitev 20 dvojnih vrtnih lop, ki so postavljene na območju vrtičkov na Svetju.
Vrednost investicije je bila 59.890 EUR, od tega predstavlja znesek nepovratnih sredstev 39.272
EUR, občina pa mora zagotoviti lastna sredstva v višini 20.618 EUR.
V mesecu maju smo izvedli javno naročilo za dobavo in postavitev vrtnih lop in pridobili
ustrezno ponudbo podjetja Fabiles, ki je lope izdelalo in postavilo. Pogodbena vrednost del je
znašala 59.146 EUR. Lesene vrtne lope imajo dimenzije 2,00×3,00m, narejene so iz
impregniranega smrekovega lesa. Ena lopa je namenjena dvema uporabnikoma. Ob lopi je
postavljen tipski zbiralnik vode oblečen v leseno oblogo.
S projektom smo omogočili občanom bolj aktivno preživljanje prostega časa, možnost druženja
in povezovanja ter pridelovanje lastne, načeloma bolj zdrave hrane, kar spodbuja k lokalni
samooskrbi in dviguje ozaveščenost prebivalcev o prednostih lokalne hrane.

OB071-16-0017 Športni park Medvode

14.054 €

Namen in cilj

Ob desnem bregu reke Sore je predvidena ureditev Športnega parka Medvode. V letu 2018 smo
z Odlokom o OPN občine Medvode spremenili namensko rabo zemljišč ali delov zemljišč parc.
št. 340/1, 343/1, 344, 345/1, 345/2, 348/1, 349, 350, 352, 443/1, 444/1, 445, 446/1, 446/2,
447/1, 448, 449/1, 450, 452, 453/1, 453/2, 453/3, 454, 455/4, 456/1, 457/6, 457/7, 458/1,
458/2, 459/1, 460/1, 461/1, 462/1, 464/15, 464/16, 477/1, 478/1, 479/2 in 479/3, vsa k.o.
Medvode, v skupni izmeri 56.054 m2 za ureditev Športnega parka Medvode. S sprejemom OPN
je prenehal veljati urbanistični načrt, ki je urejal to območje. Sedanji OPN omogoča ureditev
športnega parka v skladu z izdelano Idejna zasnova IDZ Športni park Medvode, ki jo je izdelalo
podjetje Celovito d.o.o.. V letu 2018 je podjetje Celovito d.o.o. izdelalo Natečajno nalogo za
izvedbo odprtega, projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše
rešitve za OŠ Preska pod okriljem ZAPS. Za izdelavo Natečajne naloge so bila porabljena
sredstva v višini 11.614 EUR. V okviru natečajne naloge se je izvedlo tudi Geološko
geomehansko poročilo. Zanj so bila porabljena sredstva v višini 2.440 EUR. Skladno z Zakonom
o javnem naročanju – ZJN3 je za projektiranje objektov za šport, rekreacijo in drugih objektov
za prosti čas, če ocenjena investicijska vrednost večja od 500.000 EUR, potrebno izvesti javni
natečaj. Javni natečaj se bo izvedel v letu 2019.
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OB071-16-0027 Rekonstrukcija ceste Žlebe 23 - Žlebe 26
2.383 €
Namen in cilj

V letu 2018 so se izvedla nujna sanacijska dela na obstoječem armiranobetonskem mostu preko
potoka Maveljščica.
V sklopu sanacije mostu so se izvedla naslednja dela:
- sanacija robnih vencev mostu (Odstranitev obstoječega robnega venca, ter izdelava novega
armirano betonskega venca)
- sanacija poškodovanega betona pod ploščo mostu in mostnimi oporniki.
Dela je kot najugodnejši ponudnik izvajalo podjetje Avtoprevozništvo Katarina Trampuš s.p. .
Vrednost izvedenih del je 2.383 EUR.

OB071-16-0028 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in
drugih poti
230 €
Namen in cilj

Občina Medvode je v letu 2018 uspešno prijavila projekt LAS Mreža poti LAS in zanj pridobila
sredstva Evropskega kmetijski sklad za razvoj podeželja. Odločba o pravici do sredstev je bila
izdana dne 29.10.2018. Projekt šestih občin obsega ureditev obstoječih poti v funkcionalno
mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega
konceptualnega označevanja poti in informiranja uporabnikov, kar predstavlja prijazen
prostorski pristop in podlago za turistično promocijo območja LAS. Sredstva na proračunski
postavki niso bila porabljena, ker smo Odločbo prejeli šele konec oktobra, nato smo začeli
izvajati aktivnosti na projektu, ki bo zaključen v letu 2019.

OB071-16-0030 Oživitev tržnic na območju LAS

1.952 €

Namen in cilj

V okviru projekta Oživitev tržnic, smo skupaj z občinami Vodice, Trzin, Mengeš, Komenda in
Domžale izvedli skupno javno naročilo za nakup in dobavo stojnic. Za izvedbo javnega naročila
so bila porabljena sredstva v višini 1.952 EUR. Za izdelavo 10 stojnic za prodajo na tržnici za
potrebe Občine Medvode je bilo izbrano podjetje Lesarstvo Žaže d.o.o. Pogodbena vrednost
znaša 36.359 EUR. Projekt je Občina Medvode v letu 2018 uspešno prijavila na razpis LAS in
zanj pridobila nepovratna sredstva v višini 20.587 EUR. Prevzem stojnic bo konec meseca marca
2019, zato sredstva še niso bila porabljena.

OB071-16-0037 Obnova Medvoške ceste - II. faza

77.321 €

Namen in cilj

Zaradi izdelave končnega obračuna izvedenih del in obračuna pogodbenih kazni, je zadnja,
končna situacija v višini 77.321 EUR zapadla v izplačilo v leto 2018.

OB071-17-0001 Urejanje mestnih parkov in zelenic

14.819 €

Namen in cilj

V letu 2018 smo kupili novo sedežno kosilnico, katere strošek nakupa je bil 13.098 EUR, kupili
smo tudi novo motorno koso Husqvarna, višinski obrezovalnik in pihalnik.

OB071-17-0003 Okoljska merilna naprava

28.164 €

Namen in cilj

Sredstva v višini 28.164 EUR so bila namenjena za nakup merilnika delcev PM10, za beleženje
kakovosti zraka in stopnjo onesnaženosti s prašnimi in kovinskimi delci.
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OB071-18-0014 Javna električna polnilna postaja - 2

9.926 €

Namen in cilj

V letu 2018 je bila pri športni dvorani postavljena še ena električna polnilnica. Strošek nakupa in
postavitve je bil 9.926 EUR.

OB071-18-0015 Urejanje pokopališč

6.180 €

Namen in cilj

Na pokopališču Sora smo pred in v mrliški vežici položili novo talno oblogo, notranjost in
zunanjost vežice smo pobarvali. Sanirali smo fasado mrliške vežice v Smledniku. Sanacija fasade
je bila izvedena v višini 5.955 EUR.
Skupaj s župnijo Sora smo tlakovali okolico pokopališča Topol.

OB071-18-0016 Zbiranje in ravnanje z odpadki ter nadzor
onesnaževanja
1.100 €
Namen in cilj

Sredstva smo porabili za nakup delovne opreme za javne delavce in nakup mehanizacije za
opravljanje komunalnih del, ki so jih opravili javni delavci.

OB071-18-0018 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu
1.890 €
Namen in cilj

Po sklepu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je občina iz sredstev, namenjenih
za vzgojo v cestnem prometu, kupila opremljena kolesa, ki jih za pristop k kolesarskemu izpitu,
uporabljajo šolski otroci. Kolesa so dobile vse štiri osnovne šole.

OB071-18-0019 Vzdrževanje meteornih kanalizacij

45.304 €

Namen in cilj

V letu 2018 je bila izvedena celostna ureditev odvodnjavanja na območju križišča pri objektu
Topol 2. Dela so obsegala izvedbo odvajanja padavinskih vod na območju plazu ter na območju
križišča z izpusti meteorne vode v strugo potoka. Izvedena je tudi celotna preplastitev križišča.
Dela je izvedlo podjetje Gorenjska gradbena družba d.d..
S strani VO-KA je bilo v Smledniku izvedeno snemanje kanalizacije za ugotovitev poškodbe ter
sanacija poškodovane meteorne kanalizacije, ki je povzročala zamakanje objekta Smlednik 82.
Izvedena je zamenjava cevi v skupni dolžini 24 m in sanacija revizijskega jaška. Dela je izvedel
Ločniškar Drago s.p.
Izveden je bil nov cestni propust pod cesto JP 751587 Seničica-Golo Brdo v dolžini 7 m.
Dimenzija propusta se je povečala na fi 80cm. Dela so se izvedla zaradi ureditve vodotoka nad
propustom. Dela je izvedlo podjetje Gorenjska gradbena družba. d.d..

OB071-18-0022 Cesta in pločnik krožišče Zbilje - Žeje poslovna cona
10.370 €
Namen in cilj

V letu 2018 je bil načrtovan začetek izvedbe izgradnje vodovoda sklopu komunalnega
opremljanja poslovne cone Jeprca s kanalizacijskim in vodovodnim omrežjem, plinovodnim
omrežjem in optiko, rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika. Predvidena je tudi rekonstrukcija
obstoječega vodovoda v cesti LC 251041, v skupni dolžini 626,70 m, izgradnja priključka za
črpališče Zbilje 1 ter priključka za novo obrtno cono Jeprca v dolžini 95,3 m. Ker gradbeno
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dovoljenje za gradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovoda do konca leta še ni bilo izdano,
se gradnja v letu 2018 še ni začela. Konec leta 2018 je bil izveden javni razpis za izvedbo
celotne investicije, pravnomočno je bilo izbrano podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. Sredstva v
znesku 10.370 EUR so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za
rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika.

OB071-18-0025 Pločnik od krožišča na klancu do Stana2.318
€
Namen in cilj

V letu 2018 je bila naročena projektna dokumentacija za izgradnjo hodnika za pešce. Za
zagotovitev varnosti pešcev se bo, upoštevajoč predpise in pravilnike uredil hodnik za pešce, po
desni strani državne ceste R2-413/4704 Medvode-Zbilje v stacionaži od km 0,043 do km 0,246.
Gre za odsek med že zgrajenim krožiščem »Na klancu« do Okrepčevalnice Stan. Pločnik bo
omogočal varno pot od krožišča do bodoče urejene gozdne poti nad Zbiljskim jezerom in
nadalje ob zgrajeni poti ob jezeru do naselja Zbilje. Širina hodnika bo 1,5m ter dolžine 200m.
Uredilo se bo ustrezno odvodnjavanje državne ceste, prav tako se bodo uredili uvozi v stranske
ulice, dvorišča in parkirišča. Izvedba bo v letu 2019.

OB071-18-0026 Pločnik v Vašah

38.863 €

Namen in cilj

Občina Medvode je v letu 2018 uredila pločnik ob lokalni cesti LC 251071 v naselju Goričane.
Objekt je bil izveden na osnovi izdelane projektne dokumentacije PZI "Ureditev pločnika ob
lokalni cesti LC 251071 v naselju Goričane", ki jo je izdelalo podjetje KprojektL. Na osnovi
zbiranja ponudb je navedena dela izvedlo podjetje INKAING d.o.o.. Projekt je izveden kot
investicijsko vzdrževalna dela v javno korist na osnovi "Pravilnika za izvedbo investicijskih
vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah". Pločnik je zgrajen v širini 1,5m v skupni dolžini
160m. Urejeno je bilo odvodnjavanje meteornih voda, izveden je bil tudi nov požiralnik z
vtokom pod robnikom, ki je priključen na obstoječ kanal. Vrednost vseh izvedenih del je znašala
38.863 EUR.

OB071-18-0028 Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar II.
faza
83.541 €
Namen in cilj

Projekt "Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar" je razdeljen v 3 faze, od katerih je bila I. faza že
izvedena, vendar zaradi nepravilno izpeljanih postopkov v letu 2014 ni bila v celoti poplačana.
Na podlagi sodbe iz leta 2018 je Občina Medvode morala izvajalcu del HIP PLUS d.o.o. plačati
preostanek pogodbene vrednost v višini 83.541 EUR.
V letu 2018 se je začelo z aktivnostmi za izvedbo II. faze projekta, ki se nadaljuje od končanih
del I. faze do kmetije Žlebe 4. Projekt poleg rekonstrukcije ceste obsegal tudi izgradnjo pločnika
in vodovoda. V sodelovanju z gradbenim odborom in projektantom se je uskladil potek trase
odseka faze II projekta. Pri projektu so upoštevane zahteve lastnikov zemljišč na katere posega
trasa ceste. Odkupi zemljišč v letu 2018 še niso bili izvedeni, zato sredstva niso bila porabljena.

OB071-18-0029 Ureditev ceste preko dvorišča Dolinar v
Studenčicah
25.000 €
Namen in cilj

V letu 2018 je bila izvedena razširitev ceste preko Dolinarjevega dvorišča in ureditev obvozne
poti z gradnjo novih opornih zidov. Urejeno je tudi odvodnjavanje tega odseka ceste z vgradnjo
vzdolžnih in prečnih kanelet ter izdelavo meteorne kanalizacije z izpustom v površinski
odvodnik. Dela je izvedlo podjetje Eurograd d.o.o..
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OB071-18-0030 Krožišče Sora- Dol

14.912 €

Namen in cilj

V letu 2018 je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija PZI za izgradnjo krožišča Sora
- Dol. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Spina d.o.o.. Pogodbena vrednost del je
znašala 14.912 EUR. Na podlagi izdelanega projekta in seznama zemljišč, potrebnih za izgradnjo
krožišča, je bil z vsemi lastniki tangiranih zemljišč, v sodelovanju s krajevno skupnostjo sklican
sestanek, na katerem se jim je projekt predstavil. Hkrati se je začel postopek zbiranja soglasij
za odkup zemljišč. Nekaj soglasij je že bilo pridobljenih, večina še ne.

OB071-18-0031 Kolesarska povezava Bonovec

6.190 €

Namen in cilj

Projekt obsega ureditev kolesarske poti Bonovec na odseku od naselja Seničica do Hafnerjeve
kapelice v Preski in ureditev prometnega pasu, namenjenega mešanemu prometu (sharrow) na
odseku Hafnerjeva kapelica - Osnovna šola Preska.
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, ki je bila
izdelana v skladu z določili Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, na
podlagi katerega smo s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sklep za nepovratna sredstva
in z njimi sklenili pogodbo o sofinanciranju operacije Kolesarske poti Bonovec, v višini 100.875
EUR iz kohezijskega sklada. Pogodba o sofinanciranju projekta je bila z ministrstvom podpisana
šele konec leta, zato se projekt še ni začel izvajati. Investicija bo v celoti izvedena v letu 2019.

OB071-18-0034 Ureditev vrtičkov v Preski

29.060 €

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za pripravo terena (betonski temelji) na območju vrtičkov na Svetju,
kjer so se postavile vrtne lope v sklopu projekta LAS - urbano vrtnarjenje.

OB071-18-0035 Knjižnica - obnova sanitarij

19.870 €

Namen in cilj

V Knjižnici Medvode smo v celoti prenovili dotrajane sanitarije. Zamenjali smo talno in stensko
keramiko, tlake, vrata, dotrajano vodovodno napeljavo in odtočno kanalizacijo. Nameščena je
nova sanitarna oprema, ogrevalni sistem, razsvetljava ter prezračevanje. Prostor je po novem
prilagojen tudi gibalno oviranim osebam. Na novo je urejen tudi ločen prostor, kjer je
nameščena previjalna miza za najmlajše. Dela je izvedlo podjetje FM TIM d.o.o. Vrednost
prenove je bila 19.870 EUR.

OB071-18-0036 Osnovne šole
omrežij in nabav IKT opreme

-

izgradnja

brezžičnih
29.810 €

Namen in cilj

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki so ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno
omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bodo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ)
sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.
Izgradnja brezžičnih omrežij na vzgojno-izobraževalnih zavodih bo potekala tri leta (2018, 2019
in 2020). Višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 62,5 %, lastna sredstva VIZ pa 37,5 %.
Nakup nove IKT opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …) za zavode bo
potekal vsa štiri leta (2017, 2018, 2019 in 2020). Delež sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša
50 %, drugo polovico zagotavljajo zavodi.
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V letu 2018 smo v okviru programa osnovnim šolam, katerih ustanoviteljica je občina Medvode,
namenili 30.000 EUR, porabljenih sredstev pa je bilo 29.810 EUR. Sredstva so bila določena z
rebalansom občinskega proračuna, porabljena pa so bila v drugi polovici koledarskega leta.
Tabela: Prikaz porabe sredstev v osnovnih šolah:
Osnovna šola
višina porabljenih sredstev (EUR)
OŠ
OŠ
OŠ
OŠ

Preska
Pirniče
Medvode
Simona Jenka Smlednik

10.314
9.390
5.602
4.504

OB071-18-0039 Mestni in primestni potniški promet272.975 €
Namen in cilj

Občina Medvode sofinancira izvajanje avtobusnih prevozov linij mestnega potniškega prometa
LPP številke 15, 25 in 30. V letu 2018 je za te tri linije znašal sofinancerski delež 219.215 EUR.
Ob koncu leta smo po sklepu Javnega Holdinga Ljubljana, kot dodatno nadomestilo za prevoz
potnikov, zagotovili še 53.760 EUR.

OB071-18-0040 Ureditev vaškega jedra v Trnovcu

19.968 €

Namen in cilj

V sklopu ureditve vaškega jedra, ki obsega območje 550m2 in predstavlja igrišče za otroke,
površine za prireditve ter parkirišče, se je zgradila meteorna kanalizacija, postavili so se robniki
ter del območja tudi tlakovalo z granitnimi kockami. Izvedla se je predpriprava s tamponskim
drobljencem za kasnejše asfaltiranje. Istočasno se je uredilo električno omrežje ter se električni
kabel, ki je potekal po zraku, položil v zemljo. Dela je izvajalo podjetje Kalgrad d.o.o.. Vrednost
vseh del je bilo 19.968 EUR. Krajevna skupnost Trnovec je uspešno kandidirala za evropska
sredstva v sklopu projektov LAS ter za igrala prejela 7.270 EUR nepovratnih sredstev.

OB071-18-0041 Ureditev mestnega jedra II. faza - tržnica
171.858 €
Namen in cilj

Zaradi prijave projekta za pridobitev sredstev na podlagi 21. in 23. člena Zakona o
sofinanciranju občin, se je oblikoval ločen NRP - Ureditev mestnega jedra II. faza - tržnica.
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije – PGD za pridobitev
gradbenega dovoljenja in dokumentacija PZI za projekt "Ureditev mestnega jedra" in sicer za
izgradnjo večnamenske ploščadi, tržnice in mestnega parka. Projektant je podjetje 3biro,
odgovorni vodja projekta pa je prof. Janez Koželj. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila
na Upravo enoto Ljubljana vložena 21.6.2018, gradbeno dovoljenje je bilo izdano septembra
2018. V mesecu marcu 2018 smo objavili javni razpis za izbor izvajalca za novogradnjo
»Ureditev tržnice in večnamenske ploščadi«, vendar nismo prejeli nobene ponudbe. Razpisno
dokumentacijo, spremenjeno v delu, ki se nanaša na reference, smo ponovno objavili v začetku
maja 2018. Prejeli smo eno ponudbo, ki je močno presegala predvidena proračunska sredstva
za projekt. Nato smo javni razpis ponovili v sredini junija 2018 in nanj prejeli tri ponudbe in kot
najugodnejšega izvajalca izbrali podjetje GGD d.d., ki je meseca oktobra 2018 pričelo z gradnjo
v centru Medvod. Nadzor izvaja podjetje EKONA d.o.o..
Do konca leta 2018 so bila v sklopu projekta izvedena pripravljalna dela, izkopi, nasutja, rušitve
obstoječih objektov, priprava terena, izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda,
elektroinštalacij, izvedba večnamenske ploščadi s tribunami izgradnja in ureditev mestnega
parka. Za izgradnjo so bila porabljena sredstva v višini 166.866 EUR.
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07 Krajevna skupnost Katarina

8.398 €

OB071-16-0016 VP cesta v Gone

8.398 €

Namen in cilj

Načrtovala se je izvedba sanacije ceste v Gone, ki je bila tudi realizirana. Razlika med prvotno
načrtovanim stroškom ter realizacijo gre na račun tega, da je bilo najprej načrtovano, da bo KS
plačala celotno investicijo v sodelovanju z krajani ter občino, v nadaljevanju pa je bila nosilka
projekta občina, ki je tudi prejela celotni račun, KS Katarina pa je le posredovala svoj prvotni
delež soinvesticijskega zneska občini.

09 Krajevna skupnost Pirniče
OB071-18-0004 Nakup
dvorano - KS Pirniče

klimatske

naprave

6.607 €

za

plesno
2.394 €

Namen in cilj

Načrtovan je bil nakup klimatske naprave za plesno dvorano, ki je bil tudi realiziran.

OB071-18-0005 Sanacija sanitarij v 1. nadstropju Doma KS
Pirniče
4.214 €
Namen in cilj

Načtovana je bila sanacija sanitarij v 1. nadstropju Doma KS Pirniče, ki je bila tudi realizirana.

12 Krajevna skupnost Seničica
Brdo
OB071-18-0009 Golo Brdo 102 - Golo Brdo 130

- Golo
20.000 €
20.000 €

Namen in cilj

V letu 2017 je bila izvedena sanacija ceste Golo Brdo 102- 130, vendar je plačilo te izvedbe
zapadlo v leto 2018 zaradi prepoznega posredovanja računa za plačilo v letu 2017. Ker v 2018
projekt proračunsko ni bil načrtovan, je bilo plačilo izvedeno šele na podlagi rebalansa 2018, ki
je omogočalo izplačilo za omenjen projekt.

13 Krajevna skupnost Smlednik

4.281 €

OB071-16-0020 Prenova stanovanja v prostorih doma
krajevne skupnosti Smlednik
281 €
Namen in cilj

KS Smlednik je v letu 2017 v času po izselitvi najemnice prenovila stanovanje v domu krajevne
skupnosti v okviru NRP, deloma so stroški odpadli na investicijsko vzdrževanje, nekaj pa na
rekonstrukcije in adaptacije. Stanovanje je bilo kmalu po obnovi ponovno dano v najem. V
začetku 2018 je bil plačan še račun za nadzor stanovanja, ki tudi sodi v okvir tega NRP.

OB071-18-0010 Izdelava smledniške narodne noše, kot
spodbuda lokalni skupnosti
4.000 €
Namen in cilj

V okviru LAS projekta je KS načrtovala izdelavo treh parov narodnih noš, ki so tudi izdelane.
Plačilo je pogodbeno določeno v treh obrokih, od tega 1. obrok v višini 4.000 v letu 2018 ter
preostanek v letu 2019.
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14 Krajevna skupnost Sora

2.659 €

OB071-18-0011 Rekonstrukcija krajevnoskupniških cest v
KS Sora
2.659 €
Namen in cilj

KS je načrtovala rekonstrukcijo krajevnoskupniških cest. Realiziran je bil izkop, nasutje in asfalt
le na delu cest. Razlog za nerealizacijo rekonstrukcije ostalega je, ker KS ni uspela prepisati
lastništva ceste na Občino Medvode (lastniki so se premislili).

15 Krajevna skupnost Trnovec

16.542 €

OB071-18-0013 "Srečujemo se na igrišču"

13.207 €

Namen in cilj

Načrtovana je bila izvedba LAS projekta Srečujemo se na igrišču, v okviru katere je bilo
realizirano otroško igrišče in nakup igral. Za ta projekt je KS Trnovec tudi uspešno kandidirala
za evropska sredstva, katera se na podlagi že poslanega zahtevka pričakujejo v letu 2019.

OB071-18-0038 Zunanja ureditev ob objektu KS Trnovec in
športnem igrišču
3.336 €
Namen in cilj

KS je načrtovala in tudi realizirala zunanjo ureditev ob objektu KS Trnovec in športnem igrišču
(prestavitev komunalnih vodov, elektrike v zemeljsko izvedbo, telefonijo in kabelsko televizijo).
Projekt je izvedla s pomočjo krajanov ter občine (hortikulturna zasaditev in postavitev ograje ob
igrišču, tlakovanje prireditvene ploščadi in igrišča) ter sanacijo brežine tudi s pomočjo ARSO.

16 Krajevna skupnost Vaše Goričane

349 €

OB071-18-0001 Nakup opreme in vzdrževanje KS Vaše
Goričane
349 €
Namen in cilj

KS je prvotno načrtovala nakup opreme za prostore KS, realizirala je le nakup mobilnega
aparata.

17 Krajevna skupnost Zbilje

250 €

OB071-18-0002 Nakup igral za otroško igrišče - KS Zbilje250
€
Namen in cilj

KS je načrtovala nakup igral za otroško igrišče, ki so bila tudi nabavljena in zmontirana. Zaradi
prepoznega pošiljanja računa na KS, pa je plačilo zapadlo v leto 2019, ki se lahko vezano na
začasno financiranje plača šele po sprejetju proračuna za leto 2019.
Nakupljene so bile tudi podloge za pod klop za doječe mamice.
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5. RAČUNOVODSKO POROČILO

136

5.1 POJASNILA K BILANCI STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12.
2018 in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja 31. 12. 2017. Tako nam bilanca stanja
kaže na dan 31. 12. 2018 premoženjsko sliko občine v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta.
Gre za uravnoteženo mirujoče poročilo o sredstvih in obveznostih do virov sredstev občine, pri
čemer se upošteva temeljno načelo gospodarjenja, da lahko občina razpolaga le s tolikšnimi
sredstvi, kolikor znašajo obveznosti zanje.
Aktivna stran bilance stanja predstavlja sredstva s sledečimi kontnimi razredi, po kontnem planu za
druge uporabnike EKN :
 razred 0: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
 razred 1: kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve in
 razred 3: zaloge
Pasivna stran bilance stanja predstavlja obveznosti do virov sredstev s sledečimi kontnimi razredi:
 razred 2: kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve in
 razred 9: lastni viri in dolgoročne obveznosti.
 Razredi se podrobneje razčlenjujejo na skupine (dvomestni nivo) in podskupine (trimestni
nivo) kontov ter nadalje na konte (štirimestni nivo) in podkonte (šestmestni nivo).
5.1.1 SREDSTVA
Pri sredstvih so na dan 31. 12 .2018 na nekaterih kontih naslednje večje spremembe glede na leto
31. 12. 2017:
02 Nepremičnine
Stanje nepremičnin se je povečalo za 7.404.769 EUR. Gibanje vrednosti nepremičnin je predvsem
posledica naslednjih poslovnih dogodkov:
nakup zemljišč za potrebe novih infrastrukturnih gradenj v občini 137.683 EUR
Medvode,
-

investicije - ureditev vrtičkov Svetje, ureditev avtobusnih postajališč, 333.725 EUR
zunanja ureditev vaškega jedra Trnovec, parkirišče pri OŠ Pirniče in
mrliška vežica Smlednik,

-

investicije v ceste: asfaltiranje ceste Golo Brdo, izvedba preplastitve 373.614 EUR
hitrostnih ovir na LC Medvode – Vikrče, prehod za pešce pri OŠ
Preska, asfaltiranje ceste v Hrašah in dovozne poti do objekta Topol
80, ureditev odvodnjavanja križišča pri hiši Topol 2, izvedba
propusta na JP Seničica – Golo Brdo, pločnik v Vašah, cesta Seničica
– Malenšek – Cvajnar

-

RCERO-MBO – usklajeno s podatki upravljalca Snaga d.o.o.

-

investicije v gradnji ali izdelavi, predvsem: odvajanje in čiščenje 3.168.316 EUR
odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja,
meteorna kanalizacija in obnova vodovodov na območju kohezije,
ureditev mestnega jedra, športno igrišče Medvode ter krožišče Sora
– Dol.

3.391.431 EUR

137

04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je zmanjšala za 1.352.498 EUR
predvsem zaradi RCERO-MBO in uskladitve s podatki upravljalca Snaga d.o.o. ( zmanjšanje za
1.477.036 EUR). Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev pa se je v letu 2018
povečala predvsem zaradi menjave javne razsvetljave, nabave gasilske zaščitne obleke nakupa
treh parkomatov.
09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje
Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim proračunskih uporabnikom so se povečale za
1.162.136 EUR v neto vrednosti (znesek zajema povečanja za nove investicije in zmanjšanja iz
naslova rednega in izrednega odpisa osnovnih sredstev).
V javnih zavodih so bile izvedene naslednje investicije:
vlaganja v Aljaževo hišo
adaptacija sanitarij v Knjižnici Medvode
obnova šolskega igrišča
otroško igrišče Topol
nakup IKT opreme
nakup mestnih koles
energetska sanacija POŠ Topol
energetska sanacija OŠ Simona Jenka
energetska sanacija enote Ostržek (vrtec Medvode)

53.858
19.870
228.622
12.279
29.591
1.890
133.817
542.724
220.206

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Vrednost denarnih sredstev na transakcijskem računu se je povečala za 1.435.670 EUR glede na
pretekli konec leta. Višina denarnih sredstev se je med letom spreminjala in je posledica zmanjšanj
in povečanj dobroimetja.
12 Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za 304.087 EUR. Povečanje je predvsem posledica
zahtevka za kohezijska sredstva (377.270 EUR), izstavljenih računov Komunali Kranj iz naslova
najema infrastrukture (66.053 EUR) in izdanih položnic za najemnine grobov za pokopališče Preska
konec decembra 2018.
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN)
Skupina predstavlja ločeno evidentiranje terjatev do neposrednih in posrednih uporabnikov EKN
na občinski in državni ravni.
Podskupina kontov 140 predstavlja predvsem kratkoročno terjatev do Ministrstva za okolje in
prostor, v višini 303.793 EUR iz naslova kohezije.
Podskupina kontov 141 predstavlja kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov EKN
občine, kamor spadajo krajevne skupnosti v občini. Ker je zakonsko obvezno, da so krajevne
skupnosti v celoti vključene v občinski proračun in posledično v bilanco stanja občine, podkonto
141000 predstavlja denarna sredstva na računih krajevnih skupnosti v višini 253.760 EUR, ki je
enako stanju na TRR vseh krajevnih skupnosti skupaj.
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Podskupina kontov 142 predstavlja kratkoročno terjatev do Eko sklada, v višini 5.000 EUR iz
naslova nepovratne finančne vzpodbude za javno električno polnilno postajo.
17 Druge kratkoročne terjatve
Druge kratkoročne terjatve so se zmanjšale za 159.362 EUR. Konti te skupine predstavljajo gibanje
denarnih terjatev. Terjatve zajemajo predvsem:
- terjatve iz naslova vstopnega davka za DDV, vnešenega iz naslova 76.a člena ZDDV-1 v
višini 283.908 EUR,
- terjatve za komunalne prispevke v višini 112.662 EUR, ki jih sicer vodimo v ločeni evidenci
saj se nakazujejo na ločen podračun. Terjatve za komunalne prispevke so evidentirane na
podlagi izdane Odločbe o plačilu komunalnega prispevka in posebnost teh terjatev je, da
prejemnik odločbe ni zavezan k plačilu komunalnega prispevka dokler ne pridobi
gradbenega dovoljenja. Terjatve iz naslova komunalnega prispevka so se v letu 2018
znižale za 491.757 EUR,
- terjatve iz naslova koncesije za vodno pravico v višini 38.055 EUR,
- terjatve iz naslova glob za prekrške v višini 30.046 EUR,
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke v višini 334.284 EUR katerih nadzornik je
Finančna uprava RS (FURS).
18 Neplačani odhodki
Vrednost sredstev v tej skupini kontov se je glede na leto 2017 povečala za 1.187.244 EUR.
Povečanje neplačanih odhodkov je posledica investicij v teku (kohezija). Neplačani odhodki imajo
kratkoročni značaj in bodo plačani v začetku leta 2019.
5.1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Pri obveznostih do virov sredstev je prišlo na nekaterih skupinah kontov do naslednjih večjih
sprememb glede na stanje 31. 12. 2017:
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 691.538 EUR. Povečanje obveznosti do
dobaviteljev je predvsem posledica investicij v teku (kohezija).
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti so se povečale predvsem zaradi obveznosti iz naslova izstopnega
DDV, vnesenega iz naslova 76.a člena ZDDV-1 v višini 285.891 EUR.
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti drugih pravnih
subjektov, ki spadajo pod javni sektor (predvsem ministrstva, šole, vrtci, zdravstveni domovi in
drugi javni zavodi). Obveznosti so se glede na leto 2017 povečale za 494.427 EUR in predstavljajo
predvsem obveznosti do Mestne občine Ljubljana iz naslova kohezije.
28 Neplačani prihodki
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Neplačani prihodki predstavljajo seštevek terjatev na aktivni strani bilance stanja in so se povečali
predvsem zaradi več odprtih terjatev do fizičnih in pravnih oseb iz naslova javnofinančnih
prihodkov ter komunalnega prispevka.

90 Splošni sklad
Povečanje splošnega sklada za 6.658.590 EUR je posledica vira za najeti kredit v višini 1.532.594
EUR, investicij v teku v višini 3.168.316 EUR in RCERO-MBO v višini 1.733.850 EUR. Razlika
povečanja pa predstavlja gradnje nakupov zemljišč, gradnje meteornih kanalizacij, cest in druge
komunalne infrastrukture v občini v letu 2018. Neto povečanje predstavlja 13 % vseh sredstev
splošnega sklada. Splošni sklad predstavlja povečanja zaradi novih investicij in zmanjšanja zaradi
rednih in izrednih odpisov osnovnih sredstev.
Na podlagi 37. člena Zakona o računovodstvu so bile po stanju na dan 31. 12. 2018 usklajene
terjatve za sredstva dana v upravljanje z javnimi zavodi v občini Medvode (šole, vrtec, zdravstveni
dom, knjižnica, javni zavod Sotočje).
91 Rezervni sklad
Predstavlja stalno proračunsko rezervo, ki je na dan 31. 12. 2018 znašala 136.349 EUR.
96 Dolgoročne finančne obveznosti
Ta skupina skontov predstavlja stanje neodplačanih glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah,
ki na dan 31. 12. 2018 znaša 4.600.044 EUR. Med letom se je stanje zmanjšalo za odplačila
glavnic kreditov v višini 597.020 EUR, dolg pa se je povečal za 1.532.594 EUR (1.500.000 EUR
predstavlja kredit, dobljen pri SID banki, 32.594 EUR pa predstavljajo povratna sredstva MGRT).
99 Izvenbilančna evidenca
V izvenbilančni evidenci vodimo evidence prejetih, veljavnih garancij in menic za zavarovanje
pogodbenih obveznosti oz. za odpravo napak v garancijskem roku za nove investicije. Vrednost
vseh prejetih garancij in menic na dan 31. 12. 2018 je bila 2.133.877 EUR.

5.2 POJASNILA
ODHODKOV

K

IZKAZU

PRIHODKOV

IN

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v
tekočem letu in predhodnem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z EKN za proračunske
uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2018. Po tretjem odstavku 15. člena zakona o računovodstvu se prihodki in
odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka
(plačane realizacije).
5.2.1 PRIHODKI
Prihodke po skupinah delimo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke,
prejete donacije in transferne prihodke.
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Glede na preteklo leto so se celotni prihodki proračuna Občine Medvode prihodki povečali za
14,28 % oz. za 1.865.304 EUR in so bili doseženi v višini 14.924.514 EUR.
Davčni prihodki so se povečali za 0,82 % oziroma za 87.852 EUR. Prihodki iz naslova dohodnine
so se povišali za 395.190 EUR, znižali pa so se davki na premoženje v višini 295.451 EUR in
domači davki na blago in storitve v višini 11.887 EUR.
Nedavčni prihodki so bili glede na preteklo leto nižji za 9,53 % oz. za 199.516 EUR. Nižji so
predvsem drugi nedavčni prihodki v višini 141.495 EUR in prihodki od premoženja v višini
47.980 EUR.
Kapitalski prihodki so imeli višjo realizacijo kot leto prej in sicer za 25.285 EUR. Prihodki
predstavljajo realizacijo prihodkov od prodaje osnovnih sredstev in stavbnih zemljišč.
Prihodki iz prejetih donacij v letu 2018 znašajo 13.750 EUR in predstavljajo donacijo Energetike
Ljubljana d.o.o. 13.000 EUR in donacije Krajevnim skupnostim v skupni vrednosti 750 EUR.
Transferni prihodki so bili glede na preteklo leto višji za 1.939.233 EUR in sicer so bili realizirani
v višini 2.176.737 EUR. Prejeli smo sredstva iz državnega proračuna v višini 509.737 EUR,
sredstva iz javnih skladov za investicije v višini 7.500 EUR ter sredstva iz proračuna Evropske
unije v višini 1.659.500.
V letu 2017 je bil ustanovljen režijski obrat, katerega prihodki se izkazujejo z evidenčnimi
knjižbami na kontih podskupine 760 v dobro in 797 v breme. Knjižbe se izvajajo po načelu
fakturirane realizacije. Občina Medvode je v letu 2018 izkazala prihodke iz naslova režijskega
obrata v višini 261.694 EUR.
5.2.2 ODHODKI
Odhodki se po skupinah delijo na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in
investicijske transfere.
Skupni odhodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 14.423.951 EUR in so bili glede na leto
2017 višji za 23,79 %.
Tekoči odhodki predstavljajo 29,28 % vseh odhodkov občinskega proračuna. Glede na preteklo
leto so višji za 0,44 %.
Druga večja skupina odhodkov so tekoči transferi. Ti so bili glede na preteklo višji za 9,99 %.
Spremembe so sledeče:
- subvencije so se povečale za 32,49 % in sicer skupno za 86.994 EUR,
- transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 3 mio EUR in so bili višji
za 8,08 %,
- transferi v nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 477.787 EUR
(5,69% več kot leto prej),
- drugi tekoči domači transferi so se povišali za 10,90 % (realizacija v višini 1,69 mio EUR).
Investicijski odhodki predstavljajo 36,13 % vseh odhodkov občinskega proračuna. Njihova
realizacija je bila glede na preteklo leto višja za 91,23 %. Realizirani so bili v višini 5,2 mio EUR.
Večina odhodkov je nastala zaradi kohezije, novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij.
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Investicijski transferi so bili realizirani v višini 164.052 EUR in so za 240.048 EUR nižji kot v letu
2017. Največji delež investicijskih transferov je bil namenjen javnim zavodom v višini 137.986
EUR.
V letu 2017 je bil ustanovljen režijski obrat, katerega odhodki se izkazujejo z evidenčnimi
knjižbami na kontih podskupine 460, 461, 462 in 464 v dobro in 497 v breme. Knjižbe se
izvajajo po načelu fakturirane realizacije. Občina Medvode je v letu 2018 izkazala odhodke iz
naslova režijskega obrata v višini 261.694 EUR. Največji delež odhodkov je bil izkazan na
podkontih stroškov materiala in storitev v višini 153.589 EUR, na podkontih stroškov plač pa
izkazuje strošek v višini 108.105 EUR.

5.3 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja izkazujemo zadolževanje pri poslovnih bankah in odplačila dolga ter
posledično stanje finančnega dolga v občini.
Glede na lansko leto se je neto dolg povišal za 935.574 EUR, ker se je občina zadolžila za
1.532.594 EUR, odplačila glavnic obstoječih dolgoročnih kreditov pa je bilo za 597.020 EUR.
Skupaj ima Občina Medvode na dan 31.12.2018 dolgoročnih kreditov v višini 4.600.044 EUR.
Proračun Občine Medvode v letu 2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 500.563
EUR. Ker je neto zadolževanje realizirano v višini 935.574 EUR, proračun Občine Medvode za
leto 2018 izkazuje povečanje sredstev na računih v višini 1.436.137 EUR.

5.4 DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
5.4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)
in kratkoročnih finančnih naložbah
Skupno stanje denarnih sredstev na računih Občine Medvode na dan 31. 12. 2018, je bilo
4.732.176 EUR (stanje na transakcijskem računu odprtem pri Banki Slovenije). Od tega
4.595.827 EUR predstavljajo denarna sredstva (konto 1100) in 136.349 EUR (konto 1101)
denarna sredstva rezerv, ki se prenesejo v rezervni sklad.
Skupno stanje denarnih sredstev na računih krajevnih skupnosti v občini Medvode na dan 31.
12. 2018 je evidentirano na podkontu 141000 v višini 253.760 EUR.
Občina v letu 2018 kratkoročnih finančnih naložb (depoziti v banke ali kratkoročni vrednostni
papirji) ni imela.
5.4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih
prejemnikov sredstev
Občina ima na dan 31. 12. 2018 dolgoročne kapitalske naložbe v državi. Stanje ostaja
nespremenjeno glede na leto prej in predstavlja lastniške deleže v naslednjih javnih podjetjih:
- Komunala Kranj d.o.o. v višini 382.102 EUR,
- Holding mesta Ljubljane d.o.o. v višini 5.815.559 EUR.
5.4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Neodpisana vrednost osnovnih sredstev se je glede na stanje 1. 1. 2018 iz 15.563.766 EUR na
dan 31. 12. 2018 povečala na 15.992.307 EUR.
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Od
-

tega se je neodpisana vrednost:
zemljišč iz 5.339.413 povečala na 5.477.097 EUR,
zgradb in opreme iz 15.200.484 EUR povečala na 15.574.194 EUR,
gospodarske javne infrastrukture dane v poslovni najem iz 8.956.608 EUR povečala na
10.360.719 EUR.

Viri
-

sredstev, ki so bili uporabljeni za vlaganja v osnovna sredstva so bila:
lastna proračunska sredstva,
sredstva iz državnega proračuna,
sredstva iz strukturnih skladov.

Pomembnejša osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo so
predvsem posamezni vodovodi, kanalizacije in črpališča ter ostala osnovna sredstva za
opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.
5.4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z
navedbo večjih prejemnikov ter njihovo povečanje in zmanjšanje
Neodpisana vrednost sredstev danih v upravljanje javnim zavodom v lasti Občine Medvode, se
je povišala za 1.162.136 EUR. Neodpisana vrednost vseh sredstev na dan 31. 12. 2018 je
22.215.532 EUR.

-

Sredstva v upravljanju so se predvsem povečala za prenos v upravljanje posrednim
proračunskim uporabnikom občine zaradi:
vlaganja v Aljaževo hišo
53.858 EUR
adaptacija sanitarij v Knjižnici Medvode
19.870 EUR
obnova šolskega igrišča
228.622 EUR
otroško igrišče Topol
12.279 EUR
nakup IKT opreme
29.591 EUR
nakup mestnih koles
1.890 EUR
energetska sanacija POŠ Topol
133.817 EUR
energetska sanacija OŠ Simona Jenka
542.724 EUR
energetska sanacija enote Ostržek (vrtec Medvode)
220.206 EUR
višji presežek prihodkov nad odhodki (ZD Medvode)
75.701 EUR
Sredstva v upravljanju so se predvsem zmanjšala za redni odpis osnovnih sredstev oz.
amortizacijo posrednih proračunskih uporabnikov.

5.4.5 Podatki o neplačanih zapadlih terjatvah iz preteklega leta
Večje neplačane zapadle terjatve na dan 31. 12. 2018 so prikazane v spodnji tabeli:
Z.
št.
1

Kupec

2

KABELSKA
TELEVIZIJA
MEDVODE
AMICUS

3

MOVID D.O.O.

Zapadle
terjatve
495 EUR

Obrazložitev

1.980 EUR

Najemnina in obratovalni stroški

10.162 EUR

V postopku izvršbe

Najemnina za kiosk.
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5.4.6 Podatki o neplačanih obveznosti iz preteklega leta
Obveznosti do dobaviteljev plačujemo v rednih rokih v skladu z veljavno zakonodajo, zato večjih
zapadlih obveznosti, razen naštetega v spodnji tabeli, na dan 31. 12. 2018 ni bilo.
Z. št.

Dobavitelj

1

G.P. KOMGRAD D.O.O.

Zapadle
obveznosti
9.980 EUR

Obrazložitev
Zadržujemo sredstva do zneska ne
prejete bančne garancije do leta
2019.

5.4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
Tovrstnih najemov in blagovnih kreditov ni.
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6. POROČILO O UPRAVLJANJU
DENARNIH SREDSTEV SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA
PODRAČUNA (EZR) OBČINE
MEDVODE V LETU 2018
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6.1 PRAVNE PODLAGE
Pravne podlage za pripravo in vodenje EZR v občini so:
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – ZJF-H ),
 Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07,112/09, 58/10,
97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
 Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) in
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14,
100/15, 84/16, 75/17 in 82/18).

6.2 UVOD
Denarna sredstva sistema EZR občine upravlja občinska uprava (v nadaljnjem besedilu:
upravljavec sredstev sistema EZR) prek zakladniškega podračuna EZR. Zakladniški podračun (v
nadaljnjem besedilu: ZP) se ne uporablja za izvrševanje proračunov subjektov, vključenih v
sistem EZR, zato se upravljavec sredstev sistema EZR registrira pri Agenciji Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) s svojo matično številko kot
del ministrstva, pristojnega za finance, oziroma kot del občinske uprave. Hkrati pa Uprava
Republike Slovenije za javna plačila vodi podatke upravljavca sredstev sistema EZR pod šifro
zakladnice v registru proračunskih uporabnikov. Upravljavec sredstev sistema EZR upravlja
denarna sredstva sistema EZR, ki so denarna sredstva podračunov subjektov, vključenih v
sistem EZR, in ZP.
Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR je nalaganje denarnih sredstev EZR v in zunaj
sistema EZR, sprejemanje vlog v sistem EZR in zadolževanje zunaj sistema EZR, na način kot ga
predpiše minister, pristojen za finance. Zadolževanje izven sistema EZR evidentira upravljavec
sredstev sistema EZR kot zadolževanje pri poslovnih bankah. Nalaganje denarnih sredstev
sistema EZR v sistemu EZR evidentira upravljavec sredstev sistema EZR kot dano likvidnostno
posojilo subjektom, ki so vključeni v enotno upravljanje sredstev. Subjekti, ki ta posojila dobijo,
pa jih evidentirajo kot zadolževanje. Nalaganje denarnih sredstev sistema EZR izven sistema
EZR evidentira upravljavec sredstev sistema EZR kot terjatev iz naslova depozitov.

6.3 UPRAVLJANJE
Upravljanje proračuna Občine Medvode je ločeno od upravljanja denarnih sredstev sistema EZR
Občine Medvode, saj zadnje poleg denarnih sredstev občine vključuje tudi denarna sredstva
njenih neposrednih in posrednih uporabnikov.
Upravljavec EZR v občini je Občina Medvode. Občina Medvode je tako vpisana v Poslovnem
registru Republike Slovenije pri AJPES kot upravljavec EZR. Tako vodi ločene poslovne knjige in
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izdela računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPES in je priloga zaključnemu računu
proračuna Občine Medvode.
Občina Medvode v letu 2018 ni imela sklenjene pogodbe za nočni depozit, zato podračun EZR v
letu 2018 ne beleži prihodkov in odhodkov iz naslova obresti. Edini poslovni dogodek v letu
2018 je bil zapiranje obveznosti do Občine Medvode zaradi prenosa presežka EZR iz leta 2017 v
proračun občine v višini 250,28 EUR.

6.4 GIBANJE IN KONČNO STANJE DENARNIH
SREDSTEV
Gibanje denarnih sredstev na EZR v letu 2018 je prikazano v tabeli 1.
Tabela 1: Gibanje denarnih sredstev na EZR v letu 2018 v EUR
Opis
Začetno stanje 1. 1. 2018
Sprememba sredstev v letu 2018 (povečanje)
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2018

Sredstva v EUR
4.749.252,81
1.662.528,27
6.411.781,08

Gibanje denarnih sredstev na podračunu Občine Medvode v letu 2018 je prikazano v tabeli 2.
Tabela 2: Gibanje v denarnih sredstev na podračunu Občine Medvode v letu 2018 v EUR
Opis
Sredstva v EUR
Začetno stanje 1. 1. 2018
3.296.359,21
Sprememba sredstev v letu 2018 (povečanje)
1.435.816,96
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2018
4.732.176,17
Višina sredstev krajevnih skupnosti in občinskih javnih zavodov, ki so vključeni v sistem EZR, na
dan 31. 12. 2018, je prikazana v tabeli 3.
Tabela 3: Višina sredstev krajevnih skupnosti in občinskih javnih zavodov, ki so vključeni v
sistem EZR, na dan 31. 12. 2018
Naziv
KS MEDVODE CENTER
KS SORA
KS SENICA
KS PRESKA - ŽLEBE
KS VAŠE GORIČANE
KS PIRNIČE
KS SMLEDNIK
KS ZBILJE
KS KATARINA
KS TRNOVEC
KS SENIČICA - GOLO BRDO
JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE
KNJIŽNICA MEDVODE
VRTEC MEDVODE

Stanje v EUR
23.613,36
58.813,90
14.708,68
68.226,07
17.166,54
21.991,26
5.734,98
14.256,23
10.089,79
6.839,84
12.319,02
237.089,82
66.445,02
219.150,30
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OŠ PRESKA MEDVODE
OŠ PIRNIČE
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA
OSNOVNA ŠOLA MEDVODE
ZD MEDVODE
SKUPAJ

83.324,71
55.585,23
33.050,54
67.393,87
663.805,75
1.679.604,91

V letu 2018 podračun EZR izkazuje ničelno stanje. Zakladnica EZR na dan 31. 12. 2018 izkazuje
stanje 6.411.781,08 EUR, ki predstavlja stanja na TRR vseh proračunskih uporabnikov občine, ki
so vključeni v zakladnico EZR.
Župan
Nejc SMOLE
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Priloge:
- Odlok o zaključnem računu proračuna občine Medvode za leto 2018
- Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2018 – splošni del
- Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2018 – posebni del
- Prerazporeditve proračuna Občine Medvode za leto 2018 na dan 10. 07. 2018
- Prerazporeditve proračuna Občine Medvode za leto 2018 na dan 25. 09. 2018
- Prerazporeditve proračuna Občine Medvode za leto 2018 na dan 15. 11. 2018
- Prerazporeditve proračuna Občine Medvode za leto 2018 na dan 24. 12. 2018
- Prerazporeditve proračuna Občine Medvode za leto 2018 na dan 31. 12. 2018
- Poročilo o porabi splošne proračunske rezervacije v letu 2018
- Poslovno poročilo za leto 2018 – KS Katarina
- Računovodsko poročilo za leto 2018 - KS Katarina
- Letno poročilo za leto 2018 – KS Medvode Center
- Računovodsko poročilo za leto 2018 – KS Medvode Center
- Poslovno poročilo za leto 2018 – KS Pirniče
- Računovodsko poročilo za leto 2018 - KS Pirniče
- Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2018 – KS Preska - Žlebe
- Računovodsko poročilo za leto 2018 - KS Preska - Žlebe
- Letno poročilo za leto 2018 - KS Senica
- Računovodsko poročilo za leto 2018 – KS Senica
- Poslovno poročilo za leto 2018 - KS Seničica – Golo Brdo
- Računovodsko poročilo za leto 2018 - KS Seničica – Golo Brdo
- Poslovno poročilo za leto 2018 - KS Smlednik
- Računovodsko poročilo za leto 2018 – KS Smlednik
- Poslovno poročilo za leto 2018 - KS Sora
- Računovodsko poročilo za leto 2018 – KS Sora
- Poslovno poročilo za leto 2018 – KS Trnovec
- Računovodsko poročilo za leto 2018 - KS Trnovec
- Poslovno poročilo za leto 2018 – KS Vaše Goričane
- Računovodsko poročilo za leto 2018 - KS Vaše Goričane
- Poslovno poročilo za leto 2018 – KS Zbilje
- Računovodsko poročilo za leto 2018 - KS Zbilje
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