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I .  UVOD 
 

Občinski svet je na 4. seji, dne 27. 03. 2019 sprejel proračun Občine Medvode za leto 2020 ter na 
8. seji, dne 11. 12. 2020 Odlok o spremembah proračuna Občine Medvode za leto 2020.  Med letom, 
za tekoče izvrševanje proračuna, župan ni pomembneje prerazporedil sredstva med posameznimi 
proračunskimi postavkami, razen na postavko Cesta od Žlebe 8 do Žlebe 13 (Bergant – Teraž), o 
čemer ste bili obveščeni s polletnim poročilom. 
 
Pomemben vpliv na izvrševanje proračuna v prvem polletju je imela epidemija COVID-19. Večina 
letošnjih projektov je zastala, saj se je ustavilo izdajanje gradbenih dovoljenj, ustavljeni pa so bili 
tudi mnogi drugi upravni postopki. Tako je bila v prvem polletju zaključena investicija v obnovo 
vodovoda, izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije  ter cesto in pločnik krožišče Zbilje – Žeje – 
poslovna cona ter odsek ceste v Žlebeh. Izredno veliko napora je celotna uprava vlagala v 
prizadevanja, da je med epidemijo in zaostrenimi razmerami kolikor je bilo mogoče nemoteno 
potekal projekt »Čisto zate«, katerega gradbena dela bodo predvidoma zaključena ob koncu 
letošnjega leta. V okviru tega projekta je odprto največje gradbišče cesta Vikrče – Tacen, kjer se 
hkrati s fekalno kanalizacijo izvaja tudi sočasna gradnja meteorne kanalizacije in obnove vodovoda. 
Zaradi spremenjene gospodarske klime zaenkrat ni uspela prodaja nepremičnin na območju obrtne 
cone v Preski in Medvodah, kar je pomembno vplivalo na prihodke občine.  
 
Predlagane spremembe so vezane predvsem na prenose nekaterih investicij v leto 2021, predlagana 
povečanja sredstev za nekatere investicije v teku ter sprememb prihodkovnega dela proračuna. 
 
V proračunsko leto 2020 smo skupaj s krajevnimi skupnostmi prenesli sredstva v višini 791.000 EUR. 
V presežku je 56.554 EUR namenskih prihodkov – požarne takse, 260.870 EUR sredstev krajevnih 
skupnosti – stanje na računu, ostalo so proračunska sredstva. Navedena sredstva so upoštevana v 
predloženem rebalansu proračuna za leto 2020.  
 
Z rebalansom se prihodki znižujejo za dobrih 3.205.000 EUR. Predvsem se zmanjšujejo transferni 
prihodki in sicer v povezavi s "kohezijskim" projektom, ki se delno prenaša v leto 2021, tako da bodo 
tudi zahtevki takrat plačani. Omenjeno pomeni, da bodo tudi odhodki za omenjeni projekt nižji. 
Precej aktivnosti smo vložili tudi v prodajo zemljišč. Zaradi epidemije COVID-19 je gospodarstvo v 
negotovosti, zato se previdneje odloča za nove investicije in s tem tudi za nakupe zemljišč. 
Posledično se za 500.000 EUR zmanjšujejo tudi prihodki iz naslova komunalnega prispevka. Izpad 
omenjenih prihodkov je delno pokrit z višjo dohodnino zaradi povečane povprečnine, večji pa je tudi 
prenos sredstev iz preteklih let. Z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti v gospodarstvu za 
omilitev posledic epidemije COVID-19 je bilo določeno, da je za leto 2020 nova povprečnina v višini 
623,96 EUR. Tako je dohodnina v predlaganem rebalansu za dobrih 550.000 EUR višja od veljavnega 
proračuna. Pri drugih prihodkih ni tako veliko odstopanj.  
 
Planirani odhodki so za dobrih 3.050.000 EUR nižji od sprejetega proračuna. Nižji odhodki gredo na 
račun nižjih investicijskih odhodkov. Določene investicije se v letošnjem letu še ne bodo začele, tudi 
zaradi upravnih postopkov, poleg tega pa se del projekta »Čisto zate« prenaša še v leto 2021. 
Določene investicije pa bodo, z zagotovitvijo dodatnih sredstev, namesto v daljšem časovnem 
obdobju, zaključene že v letošnjem letu.  
Ti projekti so: 

 Cesta Sora – Ločnica – Topol, 
 Sanacija LC Medvode – Goričane – Rakovnik – Sora 
 Rekonstrukcija ceste Spodnje Pirniče – Kobivar ter 
 Sanacija plazu Topol 5 
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Na področju družbenih dejavnosti smo zagotovili dodatna sredstva za cepljenje proti gripi ter 
sredstva za investicijsko vzdrževanje šol.  
 
Ob omenjenih spremembah smo uskladili tudi druge postavke na področju lokalne samouprave, 
kmetijstva, cestnega prometa in infrastrukture, gospodarstva, kanalizacije ter oskrbe z vodo, kulture, 
izobraževanja in socialnega varstva.  
 
Postavke so podrobneje obrazložene v posebnem delu proračuna. Obrazložitve posameznih postavk 
sprememb proračuna so glede na veljavni proračun. Obrazložene so samo tiste postavke, ki se 
spreminjajo. 
 
Z rebalansom usklajujemo tudi Načrt razvojnih programov 2020 – 2023. Tudi tu so obrazloženi le 
projekti, ki se glede na sprejete NRP spreminjajo. 
 
V Odloku o spremembah proračuna Občine Medvode za leto 2020  poleg sprememb številčnega dela 
proračuna, v 3. členu Odloka določamo zadolžitev občine in dodatno zadolževanje podjetij, ki 
delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana in sicer Javnega podjetja Energetika d.o.o., Javnega 
podjetja LPP, d.o.o. in Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.. 
 
SPREMEMBE PRORAČUNA PREDLAGAMO ZARADI URAVNOTEŽENJA PRORAČUNA MED 
PREJEMKI IN IZDATKI.  
 
Sprememba proračuna se v skladu z 93. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Medvode 
sprejema po skrajšanem postopku. 
Amandmaji se vlagajo samo na postavke v spremembah proračuna, ki so spremenjene. Predlagatelj 
amandmaja k spremembam proračuna občine, ki mora biti predložen v pisni obliki in mora biti 
obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki. 
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II .  SPLOŠNI DEL  
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  

Obrazložitev razreda 

Prihodkovna stran rebalansa proračuna za leto 2020 je pripravljena na podlagi ocenjenih 
prihodkov in upoštevaje že realiziranih prihodkov. S predlaganim rebalansom se prihodki znižujejo 
za dobrih 3.205.000 EUR. Predvsem se zmanjšujejo transferni prihodki in sicer v povezavi s 
"kohezijskim" projektom, ki se delno prenaša v leto 2021, tako da bodo tudi zahtevki takrat 
plačani. Omenjeno pomeni, da bodo tudi odhodki za omenjeni projekt nižji. Precej aktivnosti smo 
vložili tudi v prodajo zemljišč. Zaradi epidemije COVID-19 je gospodarstvo v negotovosti, zato se 
previdneje odloča za nove investicije in s tem tudi za nakupe zemljišč. Posledično se za 500.000 
EUR zmanjšujejo tudi prihodki iz naslova komunalnega prispevka. Izpad omenjenih prihodkov je 
delno pokrit z višjo dohodnino zaradi povečane povprečnine, večji pa je tudi prenos sredstev iz 
preteklih let. Pri drugih prihodkih ni tako veliko odstopanj.  

70 DAVČNI PRIHODKI  
700 Davki na dohodek in dobiček  

Obrazložitev podskupine kontov 

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini pričakovani prihodek v bilanci prihodkov Občine 
Medvode za leto 2020 dohodnina. Z zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti v gospodarstvu za 
omilitev posledic epidemije COVID-19 je bilo določeno, da je za leto 2020 nova povprečnina v 
višini 623,96 EUR. Tako je dohodnina v predlaganem rebalansu za dobrih 550.000 EUR višja od 
veljavnega proračuna. Ta predstavlja tudi največji delež v predlaganem rebalansu za leto 2020.  

703 Davki na premoženje  

Obrazložitev podskupine kontov 

Davke na premoženje planiramo za 80.000 EUR manj kot v veljavnem proračunu. Pri pripravi 
sprememb proračuna smo izhajali iz takratnih ocen glede višine prihodkov iz naslova nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča. Nov odlok je od osnutka do predloga znižal določena točkovanja 
(nezazidano stavbno zemljišče, avtobusna postajališča), prav tako so bile upoštevane spremembe 
do začetka odmere nadomestila. Tako se prihodki iz tega naslova znižujejo za 160.000 EUR. Kljub 
letošnji odmeri tudi za nezazidana stavbna zemljišča, pričakujemo prihodke iz tega naslova le za 
dobrih 300.000 EUR več od lanskega leta. V tej skupini prihodkov planiramo za 30.000 EUR višje 
prihodke iz naslova davka na dediščine in darila, saj je bila planirana realizacija že presežena. 
Glede na realizirane prihodke iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb le-te 
povečujemo za 50.000 EUR. 

704 Domači davki na blago in storitve  

Obrazložitev podskupine kontov 

Domače davke na blago in storitve znižujemo za 15.000 EUR in sicer davke na dobitke od iger na 
srečo za 5.000 EUR in turistično takso za 10.000 EUR, oboje glede na dejansko realizacijo. Drugi 
prihodki pri tej skupini prihodkov se ne spreminjajo. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  

Obrazložitev podskupine kontov 

Pri tej skupini prihodkov planiramo višje prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico 
za 33.000 EUR, ter prihodke iz naslova najemnin zaradi uporabe tržnice. V manjšem obsegu se 
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spreminjajo tudi prihodki krajevnih skupnosti, ki so nižji kot so bili prvotno planirani. Planirani so 
bili tudi prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih služb - dobiček iz poslovanja 
javnih podjetij, katerega v letu 2019 ni bilo.  

711 Takse in pristojbine  

Obrazložitev podskupine kontov 

Takse in pristojbine planiramo v višini 49.000 EUR, upoštevaje že realizirane prihodke.  

712 Globe in druge denarne kazni  

Obrazložitev podskupine kontov 

Prihodke iz naslova glob in denarnih kazni znižujemo za 20.000 EUR, saj glede na trenutno 
realizacijo ne bodo doseženi.  

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  

Obrazložitev podskupine kontov 

Prihodki od prodaje blaga in storitev se povečujejo zaradi višjih prihodkov krajevnih skupnosti.  

714 Drugi nedavčni prihodki  

Obrazložitev podskupine kontov 

Med nedavčnimi prihodki drugi največji delež predstavlja komunalni prispevek. Glede na veljavni 
proračun se ta prihodek znižuje za 500.000 EUR, saj večjih gradenj do konca leta ne 
predvidevamo, pa tudi Upravna enota zamuja z izdajo gradbenih dovoljenj. Za 350.000 EUR pa 
povečujemo druge izredne davčne prihodke in sicer zaradi sočasne gradnje, katero 
prefakturiramo JP Energetiki, JP VOKA Snagi in Telekomu. Ostali prihodki te skupine se bistveno 
ne spreminjajo.  

72 KAPITALSKI PRIHODKI  

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  

Obrazložitev podskupine kontov 

Kapitalski prihodki zajemajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od prodaje 
zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev. 600 EUR planiramo od prodaje službenega vozila, 
saj nameravamo ob menjavi starega voznega parka eno vozilo prodati.  

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  

Obrazložitev podskupine kontov 

Sredstva iz naslova prodaje zemljišč v lasti Občine Medvode zmanjšujemo. V skladu z veljavnim 
Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem in s predlagano dopolnitvijo za leto 2020 bomo do 
konca leta uspeli realizirati prodajo enega sklopa na Ulici Simona Jenka, prodajo večine zemljišč 
pod garažami na Kržišnikovi ulici, prodajo zemljišča za potrebe družbe Plinovodi d.o.o. ter nekaj 
posameznih zemljišč, ki so že uzurpirani s strani lastnikov sosednjih parcel. Še vedno si intenzivno 
prizadevamo za prodajo nepremičnin na območju OC Preska, kjer je v teku tretje javno zbiranje 
ponudb, prav tako bomo ponovno objavili prodajo preostalih dveh sklopov nepremičnin na Ulici 
Simona Jenka. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  

Obrazložitev podskupine kontov 

Transferni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja 
prejema iz drugih javno finančnih blagajn državnega proračuna ali državnih skladov. Sredstva so 
odvisna od uspešnosti pridobivanja sredstev na javnih razpisih. Z gotovostjo lahko planiramo 
namenska sredstva požarne takse v višini 26.000 EUR, ter sredstva 21. in 23. člena ZFO-1 v višini 
152.781 EUR - ti so višji zaradi povečane povprečnine. V letu 2020 planiramo tudi sredstva za 
"kohezijski" projekt iz državnega proračuna, ki pa bodo manjša kot v veljavnem proračunu. Dela 
se sicer zaključujejo, vendar se bo projekt delno zamaknil v leto 2021, predvsem zaradi kanala 
C0, ki se gradi v Mestni občini Ljubljana. To je tudi razlog, da se planirani prihodki, glede na 
veljavni proračun zmanjšujejo. 
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  

Obrazložitev podskupine kontov 

V rebalansu proračuna za leto 2020 planiramo manj prihodkov iz sredstev proračuna Evropske 
unije, predvsem zaradi zamika izvedbe "kohezije" še v leto 2021 in s tem tudi zamika plačil iz 
kohezijskega sklada. To je glavni razlog, da to skupino prihodkov planiramo za cca 2.300.000 
EUR manj od sprejetega proračuna. Projekt Kolesarska pot Preska-Medvode-Pirniče-Vikrče se je 
začel v letu 2019. Trenutno smo v fazi priprave vloge za pridobitev EU sredstev, ki mora biti 
oddana še v letošnjem letu, zato tudi do planiranih sredstev iz strukturnega sklada v višini 100.000 
EUR še nismo upravičeni. Planirali smo tudi sredstva za izvajanje kmetijske politike za projekt 
komasacije. Razpisa s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še ni, tako da tudi 
prihodkov ne bo. Prihodki za LAS projekte pritekajo po planu.  
 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI  
Obrazložitev razreda 

Odhodki so planirani v višini 19.154.957 EUR. Investicijski odhodki predstavljajo največji delež 
vseh odhodkov proračuna Občine Medvode za leto 2020 in sicer je delež teh odhodkov 48%. 
Druga največja skupina so tekoči transferi, katerih delež je 31%, tekoči odhodki pa predstavljajo 
19% celotnega proračuna, ostalo so investicijski transferi. Odhodki so za dobrih 3.050.000 EUR 
nižji od sprejetega proračuna. 

40 TEKOČI ODHODKI  

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  

Obrazložitev podskupine kontov 

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za dobrih 
25.000 EUR. To je posledica zmanjšanja sredstev za plače občinske uprave, saj za razpisana 
delovna mesta nismo pridobili ustreznega kadra, tako da vsi razpisi niso bili uspešni. Druge 
postavke vezane na plače se ne spreminjajo. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  

Obrazložitev podskupine kontov 

Prispevki iz in na plače se zmanjšujejo sorazmerno z zmanjšanjem sredstev za plače. 

402 Izdatki za blago in storitve  

Obrazložitev podskupine kontov 

Izdatki za blago in storitve ostajajo na podobnem nivoju kot v sprejetem proračunu. V globalu so 
glede na veljavni proračun višji predvsem zaradi višjih sredstev za vzdrževanje občinskih cest ter 
prenosa sredstev krajevnih skupnosti iz leta 2019 (stanje na računu), kar se odraža tudi na 
odhodkovnem delu KS.  

403 Plačila domačih obresti  

Obrazložitev podskupine kontov 

V letu 2020 plačujemo obresti za najetih pet kreditov, ki so vse vezane na EURIBOR. Planirana 
sredstva se ne spreminjajo.  
Zaradi možnosti plačevanja nižje obrestne mere, planiramo reprogramiranje treh kreditov. 
Zapadlost oz. obročno odplačevanje le-teh bi ostalo enako. To so krediti UniCredit banke z 
obrestno mero 1,075%, NLB d.d. z obrestno mero 2,174% in kredit Intesa Sanpaolo Bank z 
obrestno mero 2,08%. Ocenjujemo, da bi z reprogramiranjem prihranili dobrih 35.000 EUR 
obresti. 

409 Rezerve  

Obrazložitev podskupine kontov 

Rezerve, ki so planirane v proračunu so namenjene splošni proračunski rezervaciji in proračunski 
rezervi, ki je namenjena za nepredvidene naravne nesreče. Planirana sredstva se ne spreminjajo. 
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41 TEKOČI TRANSFERI  

410 Subvencije  

Obrazložitev podskupine kontov 

Planirane subvencije predstavljajo subvencije javnim podjetjem, ki s potrjeno ceno ne pokrivajo 
vseh stroškov. Glavnina subvencij je namenjena JP LPP d.o.o.. V tej skupini kontov so tudi 
subvencije – državne pomoči na področju kmetijstva in drobnega gospodarstva. Glede na sprejeti 
proračun se le-te ne spreminjajo.   

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  

Obrazložitev podskupine kontov 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so 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. Glede na sprejeti 
proračun se sredstva zvišujejo zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za domsko oskrbo starih in 
invalidov. 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  

Obrazložitev podskupine kontov 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so transferi društvom na področju športa, 
kulture, mladine, humanitarnim društvom, zajemajo pa tudi financiranje političnih strank. 
Transferi se znižujejo za 10.000 EUR, vezano na razpis za občinske prireditve, saj je zaradi 
COVIDA-19 prireditev manj.   

413 Drugi tekoči domači transferi  

Obrazložitev podskupine kontov 

Drugi tekoči domači transferi so namenjeni v glavnem za javne zavode za pokrivanje materialnih 
stroškov in izplačilu plač ter prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb. 
Odhodki se glede na sprejeti proračun povečujejo predvsem zaradi zagotavljanja dodatnih 
sredstev osnovnim šolam za materialne stroške in dodatnih sredstev za zdravstveno preventivo - 
sredstva za cepljenje proti gripi. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  

Obrazložitev podskupine kontov 

Investicijski odhodki so planirani za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko 
vzdrževanje in obnove, nakupe zemljišč ter razne študije, ki vključujejo projektno dokumentacijo, 
nadzor in investicijski inženiring. Manjši del teh odhodkov je namenjen tudi nakupu opreme v 
občinski upravi (pisarniško pohištvo in oprema, računalniška oprema in programi). Investicijski 
odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Rebalans proračuna v glavnem posega 
na to področje. Nekatere investicije se letos ne bodo zaključile oz. se bodo začele šele prihodnje 
leto zaradi različnih vzrokov. 
Investicijski odhodki še vedno predstavljajo največji delež odhodkov v predlogu rebalansa 
proračuna in sicer 48%. Podrobno so investicije prikazane in obrazložene v posebnem delu 
proračuna. 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki  

Obrazložitev podskupine kontov 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni 
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev. Planirana sredstva pomenijo nakup opreme 
prostovoljnim gasilskim društvom. Predviden nakup novega gasilskega vozila za PGD Preska - 
Medvode se je letos že izvedel. Ostala planirana oprema se bo nabavila do konca leta. Transferi 
se glede na sprejeti proračun znižujejo zaradi uporabe investicijskega konta za nabavo opreme 
za prekrivanje streh. 
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432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  

Obrazložitev podskupine kontov 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni 
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev. Planirana sredstva pomenijo investicijske 
transferje javnim zavodom za investicije. S predlaganim rebalansom proračuna se ta sredstva 
povečujejo zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol.  
 

C. RAČUN FINANCIRANJA   

5 RAČUN FINANCIRANJA  
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. Zadolžitev je 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  

500 Domače zadolževanje  

Obrazložitev podskupine kontov 

V rebalansu proračuna imamo skladno z 23. členom Zakona o financiranju občin v zadolževanju 
predvidena povratna (kreditna) sredstva MGRT v višini 76.391 EUR in so za dobrih 10.500 EUR 
višja kot v veljavnem proračunu. Razlog je v višji povprečnini za leto 2020. Ta sredstva se ne 
vštevajo v največji obseg zadolževanja.  
 

5 RAČUN FINANCIRANJA  

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. Zadolžitev je 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. 

55 ODPLAČILA DOLGA  

550 Odplačila domačega dolga  

Obrazložitev podskupine kontov 

V proračunu za leto 2020 je planirano odplačila dolga v višini 577.367 EUR. Odplačujemo pet 
kreditov: 

 Intesa Sanpaolo Bank, dva kredita v skupni letni vrednosti 150.000 EUR, 
 NLB d.d. v višini 142.858 EUR, 
 Unicredit Bank v višini 108.000 EUR,  
 SID banka v višini 150.000 EUR ter  
 MGRT povratna brezobrestna sredstva za investicije po 23. členu ZFO-1 v skupni višini 

26.510 EUR. 
Zaradi možnosti plačevanja nižje obrestne mere, planiramo reprogramiranje treh kreditov. 
Zapadlost oz. obročno odplačevanje le-teh bi ostalo enako. To so krediti UniCredit banke z 
obrestno mero 1,075%, NLB d.d. z obrestno mero 2,174% in kredit Intesa Sanpaolo Bank z 
obrestno mero 2,08%. Ocenjujemo, da bi z reprogramiranjem prihranili dobrih 35.000 EUR 
obresti. 
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III .  POSEBNI DEL  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 

02 Občinski svet   
01 POLITIČNI SISTEM  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom nalagajo zakoni in statut. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Zakon o političnih strankah,  

 Zakon o lokalni samoupravi,  
 Zakon o javnem naročanju,  
 aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,  
 Zakon o funkcionarjih v državnih organih,  
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,  
 Statut Občine Medvode 

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. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem  

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. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovito delovanje občinskega sveta in delovnih teles. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019001 Dejavnost občinskega sveta  

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 

 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  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina prejemkov za člane občinskega sveta in komisij je določena z aktom občinskega sveta.  
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Vezani so na plačo župana, kar v skladu z ZUJF-om pomeni največ 7,5% plače župana. Z 
rebalansom sredstva znižujemo. Glede na razglašeno epidemijo COVID-19, je bilo v prvem polletju 
manj sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles, zato ocenjujemo, da bodo znižana sredstva 
zadostovala za njegovo normalno delovanje do konca leta.  
 

04 Občinska uprava   

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE  

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. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 
0403 Druge skupne administrativne službe 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov  

Opis podprograma 

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

 Zakon o lokalni samoupravi,  
 Zakon o javnih financah. 

1.4.1.8 Občinske prireditve  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki znižujemo. Občinska uprava v skladu s pravilnikom vsako 
leto izpelje javni razpis, s katerim se dodelijo sredstva organizatorjem prireditev za dogodke, ki 
se odvijajo v naši občini. Zaradi znanih razmer, ko je bilo izvajanje prireditev v letošnjem letu 
nekaj mesecev prepovedano, sedaj pa je izvedba prireditev močno otežena, kar so zaznali tudi 
organizatorji prireditev, je bilo število prijavljenih prireditev na javni razpis bistveno manj, kot v 
preteklih letih, prav tako pa se soočamo s situacijo, ko že izbrani prijavitelji izvedbo svoje 
prireditve odpovedujejo.  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

Opis podprograma 

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

 Zakon o lokalni samoupravi,  

 Zakon o javnih financah in  
 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

1.4.1.14 Pravno zastopanje občine  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujemo. V večji meri so sredstva namenjena overitvam 
podpisov na pogodbah za dosego javne koristi in služnostnih pogodbah, ki predstavljajo nižji 
strošek. Sodni postopki, za katere je občina zaradi višjega zneska tožbenega zahtevka za 
zastopanje angažirala zunanje izvajalce, so v večini zaključeni, prav tako do konca leta ne 
predvidevamo novih nakupov zemljišč, za katere bi bilo potrebno predhodno izdelati cenitve. Za 
realizacijo še odprtih pravnih poslov pa so cenitve zemljišč, pri katerih je ocenjena vrednost nad 
20.000 EUR, že pridobljene. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V okviru lokalne samouprave je zajeto delovno področje regionalnega razvoja Ljubljanske urbane 
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regije in sicer izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in implementacija 
regionalnega razvojnega programa razvojne regije. Aktivnosti koordinira Regionalna razvojna 
agencija Ljubljanske urbane regije. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Strategija razvoja Slovenije, 
 Program državnih razvojnih prioritet in investicij, 
 Programski dokumenti na državni ravni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020, 
 Dogovor za razvoj regij. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0603 Dejavnost občinske uprave 

0603 Dejavnost občinske uprave  

Opis glavnega programa 

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

Cilji: 
- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja občine Medvode, 
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje. 

Kazalci: 
- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja, 
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov v lasti 

Občine Medvode. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 
- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja občine Medvode, 
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje. 

Kazalci: 
- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja, 
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov v lasti 

Občine Medvode. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave  

Opis podprograma 

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

- 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  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na veljavni proračun sredstva za plače občinske uprave znižujemo za 30.000 EUR. Razlog 
je v nezasedenosti delovnih mest, saj za razpisana delovna mesta nismo pridobili ustreznega 
kadra, tako da vsi razpisi niso bili uspešni.  
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave  

Opis podprograma 

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o javnih financah,  
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o javnem naročanju in 
- drugi predpisi, ki urejajo to področje. 

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

Podprogram predvideva sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko 
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme ter nakup 
prevoznih sredstev. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ureditev mestnega jedra s tržnico in večnamensko ploščadjo in namestitev urbane 
opreme 

- nakup in posodobitev računalniške opreme 
- nakup opreme za potrebe režijskega obrata 
- tehnične izboljšave 

1.4.1.16 Arhiv Občine Medvode  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva zvišujemo za ureditev novega arhiva, saj trenutno gostujemo v oddaljenih prostorih 
podjetja Mikrocop v Ljubljani. Obstoječi skladiščni prostor na Zgornji Senici 45 se bo preuredil v 
arhiv, kjer bo Občina Medvode shranjevala dokumentacijo. Vgradila se bodo nova dvižna vrata z 
osebnim prehodom. Zazidale se bodo odvečne odprtine, popravile in pobelili se bodo notranje 
stene in fasada. Tla prostora pa se bodo izravnala s tlaki. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0015 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za 
posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. 
Naloge lokalnih skupnosti in se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
organiziran in je vključen v sistem nacionalne varnosti (poleg obrambnega sistema in varnostnega 
sistema). V državi je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirano kot enoten in 
celovit sistem. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje 
se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni 
ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in 
vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- Zakon o varstvu pred požarom, 
- Zakon o gasilstvu 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
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0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

Opis glavnega programa 

Dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč pomeni priprava sistema na izredne dogodke 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih 
enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite in reševanja, da lahko čim hitreje in kakovostno 
opravljajo naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci s katerimi se meri 
uspešnost, so nenapovedane vaje pripadnikov gasilskih enot in ostalih ter vsakoletno merjenje 
izvoznih časov gasilskih enot, ki se opravlja glede na vsakokratni sklep župana. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

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 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  
- Zakon o varstvu pred požarom ter  
- Zakon o gasilstvu 

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in 
opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in 
reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 

2.1.1.1 Civilna zaščita - redna dejavnost  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi poslabšanja situacije s širjenjem bolezni Covid -19 in korona virusa ter s tem situacij, kjer 
posreduje CZ Medvode in so za to potrebna materialna sredstva nižje vrednosti (maske, zaščitna 
očala, zaščitni kombinezoni, razkužila), z rebalansom predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev 
v višini 7.000 EUR. Sredstva bodo namenjena nabavi zaščitne opreme ob posredovanjih pri 
okužbah s korona virusom. 

2.2.1.2 Civilna zaščita - investicije in investicijsko vzdrževanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje še niso bila koriščena, zato 7.000 EUR 
prenašamo na redno dejavnost. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Opis podprograma 

Gasilska služba je javna služba za zaščito, reševanje in pomoč, ki jo opravljajo gasilske enote, 
organizirane kot prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih. 
Gasilske enote opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih ter tudi druge, predvsem 
preventivne naloge varstva pred požarom ter določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter 
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah (tehnično reševanje ob nesrečah, zaščita in reševanje 
ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanje na tekočih in stoječih vodah ...). Gasilstvo je 
organizirano kot obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno izvajanje zagotavljajo 
občine. 
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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  
- Zakon o varstvu pred požarom ter  
- Zakon o gasilstvu 

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in 
opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in 
reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 

3.1.1.1 Gasilska zveza Medvode in prostovoljna gasilska društva  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z več partitno pogodbo med Občino Medvode, Gasilsko zvezo Medvode in Prostovoljnimi 
gasilskimi društvi, o opravljanju javne lokalne gasilske službe, Občina Medvode mesečno nakazuje 
proračunske dvanajstine, od predvidenih in načrtovanih 115.000 EUR sredstev. Sredstva se 
porabljajo za operativno dejavnost društev, plačilo elektrike, telefona, goriv in maziv, zavarovanja 
in za usposabljanja članstva. 
V rebalansu predlagamo manjše povečanje sredstev za Gasilsko zvezo Medvode. 
V pogovorih je namreč Gasilska zveza Medvode večkrat izpostavila težavo z izobraževanji 
gasilskega kadra.  
Le ta pogosto trajajo več kot en dan in so organizirana v dopoldanskem času.  
Gasilci so tako primorani, da koristijo dopust, kar je tudi po našem mnenju neprimerno, saj sicer 
naloge zaščite in reševanja opravljajo prostovoljno. 
Občina Medvode tako predlaga da s povečanjem 5.000 EUR krijemo refundacije gasilcem, 
povezane z izvajanjem izobraževanj in tečajev. 

3.1.2.4 Gasilski dom v KS Pirniče  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projektna dokumentacija, ki jo izdeluje STUDIO AB d.o.o., Tržič bo usklajena in pripravljena za 
oddajo na Upravno enoto Ljubljana za pridobitev gradbenega dovoljenja do konca septembra. Po 
pridobitvi gradbenega dovoljenja se bodo plačali še preostali stroški za izdelavo dokumentacije v 
višini 2.416 EUR, ki so zadržani dokler ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ker gradbeno 
dovoljenje po dosedanjih izkušnjah z UEL ne bo izdano do konca leta, in ker je potrebno 
predhodno izvesti še javni razpis za izbor izvajalca del, se gradnja v letu 2020 še ne bo začela, 
zato sredstva v celoti ne bodo porabljena. Iz tega razloga sredstva na proračunski postavki 
znižujemo.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0135 
 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega 
področja je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko 
kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v 
kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno 
pridelane hrane ob hkratni skrbi za izboljšanje rodovitnosti tal, ohranjanju naravnih danosti in 
tradicionalne kulturne krajine. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o kmetijstvu, 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
- Zakon o gozdovih, 
- Zakon o zaščiti živali, 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči in 
- Zakon o lokalni samoupravi. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme v kmetijstvu in živilstvu 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
1104 Gozdarstvo 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj in 
prilagajanje podeželskih območij. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, 
razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,  
- spodbujanje naložb v kmetijska gospodarstva, 
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju, 
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih 
11029003 Zemljiške operacije 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

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 

 Zakonodaja s področja evropske regionalne politike. 

4.4.1.13 Ureditev vrtičkov v Preski  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je v fazi odkupa zemljišč, vendar v postopku odkupa enega izmed zemljišč poteka pred 
sodiščem postopek zaradi določitve skrbnika. Ker postopek ne bo zaključen pred koncem leta, se 
sredstva na postavki znižujejo na 1.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0034 

4.4.1.15 Stara hišna imena III  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja nas je z Odločbo o pravici do sredstev, z dne 
15. 7. 2020 obvestila, da je projekt upravičen do dodelitve sredstev. Glede na to, je Občina 
Medvode pristopila k projektu šele v drugi polovici leta 2020 in do večje realizacije letos ne bo 
prišlo.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0020 

4.4.1.17 Lokalno je zdravo  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

LAS je objavil Javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
»Las Za mesto in vas« v letu 2019. Projekt spodbuja prehransko samooskrbo, s povečanjem 
lokalne pridelave, predelave in potrošnje lokalno pridelane hrane. S spodbujanjem lokalnih 
pridelovalcev in predelovalcev k večji tržni pridelavi, k povezovanju za doseganje večjih količin ter 
usklajevanju lokalne ponudbe in povpraševanja osnovnih šol po hrani, se bo prispevalo k večanju 
konkurenčnosti lokalnih proizvajalcev, k večanju lokalnega prehranskega trga ter k večji 
dostopnosti lokalne hrane za lokalno prebivalstvo. S povezovanjem lokalnih ponudnikov se bo 
poskušalo zagotoviti večje količine in večjo pestrost ponudbe lokalne hrane ter tako povečati 
možnosti oskrbovanja tudi večjih porabnikov hrane, kot so javni zavodi, osnovne šole,… Aktivnosti 
so razdeljene na dve fazi. V prvi fazi je poudarek na načrtovanju in razvoju lokalnih šolskih 
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obrokov, v drugi fazi pa je poudarek na pilotni izvedbi kratkih oskrbovalnih verig. Sredstva na 
postavki se bodo porabila za realizacijo načrtovanih aktivnosti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0016 

4.4.1.18 LAS - zapeljemo vas  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode je v sklopu LAS - Za mesto in vas prijavila projekt LAS – zapeljemo vas. Gre za 
trajnostni projekt z nazivom »LAS -Zapeljemo vas!« za mobilnost starejših, ki povezuje starejše 
in invalidne osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s 
starejšimi ali mlajšimi aktivnimi vozniki, ki so v okviru svojega prostega časa pripravljeni pomagati 
starejšim osebam, ki zaradi različnih vzrokov ne zmorejo ali ne želijo uporabljati drugih oblik 
prevoza. 
Projekt je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje 
mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Projekt jim omogoča 
lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov, 
ipd. 
Projekt se bo začel izvajati že letos, zato se doda postavka v višini 2.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0017 

4.4.1.19 Panorama APP petih občin  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode je v sklopu LAS - Za mesto in vas prijavila projekt Panorama APP petih občin. 
Gre za projekt sodobne spletne aplikacije za mobilne telefone, ki bo nadgradnja projekta s katerim 
je bil vzpostavljen skupni spletni portal, namenjen spodbujanju turizma in delovanja na področju 
kulture za prebivalce občin, ki sodelujejo v projektu in obiskovalcev krajev severno od prestolnice.  
Na portalu (dostopen je na naslovu www.odmestadovasi.si) so prek tematskih sklopov 
izpostavljene točke, ki so v posamezni občini najbolj prepoznavne in ki bodo tudi temeljne 
destinacije/lokacije, predstavljene v aplikaciji, ki je predmet prijavljenega projekta.  
Projekt bo poleg prenosa vsebin aplikacije na mobilne naprave omogočil tudi pripravo preglednih 
digitalnih panoramskih zemljevidov in pripravo promocijskih filmov za najbolj prepoznavne 
lokacije posamezne občine. S tem bomo informacije o turistični ponudbi v občinah približali tudi 
mlajši populaciji, ki dnevno uporablja mobilne aplikacije, vsebine pa bodo pripravljene tako, da 
bodo pritegnile k uporabi poleg klasičnih ciljnih skupin privabile tudi mlade, ki se šele spoznavajo 
z okoljem regije, v kateri živijo.  
Projekt se bo začel izvajati že letos, zato se doda postavka v višini 3.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0018 

4.4.1.20 Jetrbenk in svetni pomniki  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode je v sklopu LAS - Za mesto in vas prijavila projekt Jetrbenk in sveti pomniki. 
Vodilni partner je Župnija Preska. Gre za projekt primerne obnove svetne arhitekture na ožjem 
območju graščine Huntenberg – Jetrbenk na najbolj dominantni točki vstopa iz doline, to je sv. 
Marjeta. Obnova vključuje zgodovinsko, pohodniško s turistično obogatitvijo ter zagotavljanje 
lokalnega povezovanje najbolj ranljivih skupin (vrtec, osnovna šola in starejši). Projekt je 
namenjen povečevanju obstoječih turističnih zmogljivosti (ohranjanje in povečevanje gostinskih 
zmogljivosti), poglabljanju znanja o kraju bivanja s kakovostnimi predstavitvami in povečanju 
možnosti raziskovanja na obstoječih objektih. Z vzpostavitvijo info točke, ki je locirana na 
pokritem predverju med zvonikom in cerkvijo bomo zagotovili možnost postavitve še ostalih 
pristopnih točk na priljubljeno izletniško točko glavnega mesta Ljubljane, to je na Katarino. S tem 
projektom bo nadgrajena dosedanja Učna pot, pot roparskih vitezov, hiša na vrhu hriba 
(mežnarija) uporaba podružnične cerkvice za svetne namene.  
Projekt se bo začel izvajati že letos, zato se doda postavka v višini 1.000 EUR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0019 

4.4.1.21 Avtodomska postajališča  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode pristopila k ureditvi avtodomskega postajališča na območju Kopališča Sora v 
Goričanah.  
Projekt se bo začel izvajati že letos, zato se doda postavka v višini 2.000 EUR za pripravo ustrezne 
projektne dokumentacije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0020 
 

4.4.1.5 Urbano vrtnarjenje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Urbano vrtnarjenje je zaključen, zato se sredstva na postavki znižajo na 1.000 EUR, ki se 
jih nameni morebitnim manjšim vzdrževalnim delom na območju vrtičkov na Svetju. 

4.4.1.9 Zgodbe naših mokrišč  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki v višini 16.000 EUR zvišujemo zaradi višjih stroškov izdelave 
promocijskega materiala in akcij odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst kot je bilo določeno ob 
prijavi projekta ter višje ponudbe za izdelavo opazovalnice za ptice, ki se bo postavila tekom 
meseca oktobra. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0031 

11029003 Zemljiške operacije  

Opis podprograma 

S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje 
lastnike, tako da vsak dobi čimbolj zaokroženo zemljišče. Predmet komasacije bodo kmetijska 
zemljišča. Lastnikom zemljišč bo s komasacijskim postopkom omogočena učinkovitejša izraba 
proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč, 
- Zakon o evidentiranju nepremičnin. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zaključen komasacijski postopek. Kazalce doseganja zastavljenih 
ciljev predstavljajo uspešno zaključene posamezne faze komasacijskega postopka, kot je 
pravnomočna odločba o uvedbi komasacijskega postopka, izdelava raznih elaboratov in projektov 
potrebnih za izvedbo komasacije, pravnomočna odločba o novi razdelitvi zemljišč, vpis novih 
parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- uspešno zaključene posamezne faze komasacijskega postopka 

4.4.1.2 Zemljiške operacije - komasacije, melioracije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode je v začetku leta 2020 prejela Odločbo o uvedbi agromelioracije na 
komasacijskem območju s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Odločba je z 
dne 9.6.2020 postala pravnomočna. Odločba vsebuje podatek, da je rok za dokončanje 
agromelioracijskih del 30.6.2022, kar pa glede na nastalo situacijo in predviden rok za objavo 
razpisa s strani MKGP, ki bo predvidoma šele konec leta 2020, ni izvedljivo, smo pristojno 
ministrstvo na podlagi dopisa zaprosili za podaljšanje roka do 30.6.2025. Sredstva na postavki 
niso bila porabljena, ker je razpis MKGP še ni bil objavljen.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0003 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.  
Naloge investicijskega značaja so: 

- zagotavljanje prometne varnosti, 
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa, 
- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture do dimenzij oziroma 

obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adaptacije se lahko 
kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta v lasti občine, pod 
pogojem, da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega, 

- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih 
površinah. 

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi, 
ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o cestah, 
- Zakon o pravilih cestnega prometa, 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu, 
- Zakon o graditvi objektov, 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 

javnih cest, 
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih, 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 

javnih cestah, 
- Pravilnik o projektiranju cest, 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, 
- Odlok o gospodarskih javnih službah, 
- Odlok o občinskih cestah. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so posodobitev prometa, prometne infrastrukture in komunikacije v lokalni 
skupnosti za večjo pretočnost in varnost udeležencev v prometu. 

1302 Cestni promet in infrastruktura  

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno 
prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje 
ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno 
signalizacijo. 
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. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,  
- povečanje prometne varnosti,  
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 
- izboljšanje voznih pogojev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
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13029003 Urejanje cestnega prometa 
13029004 Cestna razsvetljava 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

Opis podprograma 

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in vključuje 
vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov 
(letno in zimsko) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske 
poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 
Zakonske in druge 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 občinskih cestah v Občini Medvode 
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode in  
- 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. 

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

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne 
infrastrukture. 

4.3.1.1 Občinske lokalne ceste in javne poti - redno vzdrževanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi milih zim brez večjih padavin v obliki snega, poteka redno vzdrževanje občinskih cest in 
javnih poti preko celega leta. Prav tako se v zadnjih letih pojavljajo v poletnem času intenzivnejše 
padavine, ki močno poškodujejo makadamske odseke cest. Poleg nasipavanja je potrebno čistiti 
jarke, vtočne jaške ter odvodnike. V prejšnjih letih se je premalo posvečalo čiščenju prepustov in 
vtočnih jaškov. V letošnjem letu je bilo tako izvedeno cca. 100 čiščenj prepustov. V letošnjem letu 
se je prav tako naročilo obžagovanje grmovja in dreves na najbolj prometnih cestah. V prvi 
polovici leta je bilo za izvajanje rednega vzdrževanja cest porabljenih že 264.258 EUR sredstev. 
Ker opažamo manjše število pritožb občanov, vezano na popravila cest, občina želi nadaljevati s 
takim načinom vzdrževanja, zato se sredstva na tej postavki zvišujejo.  

4.3.1.2 Občinske lokalne ceste in javne poti - zimska služba  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za izvajanje zimske službe na občinskih cestah in javnih poteh, ki jih izvaja po koncesijski 
pogodbi podjetje HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje d.o.o. s podizvajalci, se znižujejo 
glede na realizacijo - porabljena sredstev v zimski sezoni 2019/2020 na 130.000 EUR. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

Opis podprograma 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti (KS program) ter 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 

- Zakon o javnih cestah, 
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- 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 občinskih cestah v Občini Medvode 
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode, 
- Pravilnik o načinu financiranja gradnje, rekonstrukcije in obnove javnih poti v Občini 

Medvode in 
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

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

- 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. 

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

Vzdrževanje in obnova cestišč v Občini Medvode z namenom zagotavljanja prometne varnosti. 

4.3.2.1.013 Cesta Vikrče - Tacen  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sočasno z izvajanje projekta Odvajanja in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika 
Ljubljanskega polja – Čisto zate, se bo rekonstruirala še cesta Vikrče – Tacen. Gradnja na tem 
odseku se je tako začela v začetku leta 2020 in bo dokončana jeseni 2020. Sočasno se izvaja 
gradnja kanalizacije, plinovoda in optičnega omrežja. Gradnja bo zaključena v letu 2020, projekt 
pa se bo s pridobitvijo dovoljenj, predajo del in bančnih garancij formalno zaključil v letu 2021, 
kar pomeni, da se bo 10% pogodbene vrednosti, ki so zadržana do predaje bančnih garancij, 
izplačala v letu 2021. Iz tega razloga se sredstva na proračunski postavki v letu 2020 znižujejo in 
bodo prenesena v leto 2021, ko bodo zapadla v plačilo.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0074 

4.3.2.1.025 Cesta Sora - Ločnica - Topol  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi močno dotrajane voziščne konstrukcije, kar vodi do nenehnega krpanja udarnih jam na 
odseku lokalne ceste LC 251091 Sora – Topol ter razmeroma ugodnih cen bitumna oziroma 
asfalta, je občina sprejela odločitev, da še za dodatnih 400 m podaljša odsek sanacije po postopku 
hladne reciklaže s penjenim bitumnom. V sklopu izvedbe novega asfalta se bo uredilo 
odvodnjavanje z izgradnjo prepustov, ureditvijo bankin ter zarisovanjem talne signalizacije. Na 
podlagi javnega naročanja je bilo za izvedbo sanacije ceste izbrano podjetje Gorenjska gradbena 
družba d.d.. Vrednost sanacije je 167.000 EUR zato za izvedbo investicije zagotavljamo dodatna 
sredstva.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0094 

4.3.2.1.040 Cesta Smlednik - Nova Dragočajna  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu je bila izdelana projektna dokumentacije PZI za izgradnjo krožišča pri Osnovni 
šoli Simona Jenka in dokumentacija PZI za rekonstrukcijo ceste od državne ceste proti Smledniku 
ter od državne ceste proti Novi Dragočajni. Izgradnjo krožišča bo v večjem delu financirala 
Direkcija RS za infrastrukturo. Ker bo država razpis za izbiro izvajalca za gradnjo krožišča izvedla 
v jesenskem času in stroški za gradnjo v letošnjem letu še ne bodo nastali, se sredstva na postavki 
znižujejo. Sredstva na postavki bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in za plačilo 
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odškodnin za potrebne odkupe zemljišč. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-13-0003 

4.3.2.1.047 Cesta ob Bošnici  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker za izgradnjo nove ceste niso pridobljena soglasja lastnikov zemljišč za odkup zemljišč, se 
projekt ne izvaja. Na proračunski postavki se sredstva ohranjajo le zaradi ohranitve postavke, 
preostala sredstva pa so bila prerazporejena na druge proračunske postavke za projekte, kjer so 
izpolnjeni pogoji za njihovo izvedbo.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0018 

4.3.2.1.052 Sanacija LC Medvode - Goričane - Rakovnik - Sora – jaški 
    Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi sanacije ceste in kanalizacijskih jaškov na LC 251071 
Medvode – Sora – Puštal na območju Goričan in Rakovnika. Sočasno s sanacijo ceste bo potekala 
tudi vgradnja elektro vodov, ki bo prispevala k zmanjšanju stroškov občinskega dela investicije. 
Sanacija obsega prilagoditev pokrovov revizijskih jaškov (zamenjava obstoječih pokrovov z 
asfaltnim polnilom z litoželeznimi pokrovi) in kap na ustrezno višino, utrditev ceste, preplastitev 
cestišča v celotni širini in obnovo talne signalizacije. Prvotno je bila načrtovana le 1. faza obnove 
v dolžini 400 m. Dodatna sredstva na postavki pa bodo porabljena za izvedbo obnove dodatnih 
900 m cestišča. Na ta način bo saniran celoten kritičen odsek lokalne ceste. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0006 

4.3.2.1.054 Rekonstrukcija ceste Spodnje Pirniče - Kobivar  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 251011 Tacen - Brezovec, odsek Spodnje Pirniče – Kobivar 
je bila predvidena fazno v več letih. Zaradi dotrajanosti voziščne konstrukcije ter razmeroma 
ugodnih cen bitumna oziroma asfalta, je občina sprejela odločitev, da se omenjeni odsek sanira 
po postopku hladne reciklaže s penjenim bitumnom v celoti, to je od hišne številke Spodnje Pirniče 
59 skozi gozd do hišne številke Zavrh pod Šmarno Goro 14 A v skupni dolžini 720 m. V sklopu 
izvedbe novega asfalta se bo uredilo odvodnjavanje z izgradnjo prepustov, ureditvijo bankin ter 
zarisovanjem talne signalizacije. Na podlagi javnega naročanja je bilo za izvedbo sanacije ceste 
izbrano podjetje Gorenjska gradbena družba d.d. Vrednost sanacije je 137.000 EUR, zato za 
izvedbo investicije zagotavljamo dodatna sredstva.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0008 

4.3.2.1.062 Sanacija plazu Topol 5  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo sanacije plazu pod hišo Topol 5, na odseku ceste LC 251131 
(Topol – Toško čelo), od hiše Topol 4 do križišča z nekategorizirano potjo pri hiši Topol 33. 
Sanacija plazu predvideva izvedbo konzolne pilotne stene iz armirano betonskih pilotov fi 80 cm, 
ki bodo na vrhu povezani z armirano betonsko vezno gredo. Poleg sanacije plazu je potrebno 
zaradi nenehnega popravila udarnih jam asfaltirati tudi celotni še edini makadamski odsek ceste 
v dolžini 100 m. Na podlagi javnega naročanja je bilo za izvedbo sanacije izbrano podjetje Euro 
grad d.o.o.. Vrednost vseh del je ocenjena na 120.000 EUR, zato se sredstva na tej postavki 
povečujejo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0033 

4.3.2.1.064 Donova cesta  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Donove ceste. Glede 
na trenutno finančno stanje, se investicija v letu 2021 ne bo mogla začeti izvajati, zato se 
projektna dokumentacija še ni naročila, sredstva pa bodo ostala neporabljena. Iz tega razloga se 
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sredstva na proračunski postavki znižujejo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0035 

4.3.2.1.066 Cesta in pločnik krožišče Zbilje - Žeje - poslovna cona  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu komunalnega opremljanja poslovne cone Jeprca s kanalizacijskim in vodovodnim 
omrežjem, plinovodnim omrežjem in optiko, se je izvedla tudi gradnja hodnika za pešce v širini 
1,5 m in rekonstrukcija ceste. Konec leta 2018 je bil na podlagi javnega razpisa za izvedbo celotne 
investicije izbrano podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. Izgradnja fekalne kanalizacije je bila 
financirana s strani Javnega podjetja VOKA Snaga, izgradnja plinovodnega omrežja s strani 
Energetike Ljubljana in optičnega omrežja s strani Telekoma Slovenije d.d. Izvajalec del je bilo 
podjetje Prenova Gradbenik, d.o.o. Z deli je zaključil v začetku leta 2020. Z rebalansom se 
sredstva na postavki znižujejo zaradi manjše porabe sredstev od prvotno načrtovane. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0022 

4.3.2.1.071 Ureditev prehodov za pešce  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za urejanje in izgradnjo prehodov za pešce s 
postavitvijo cestne razsvetljave in prometne signalizacije. V tem letu je predvidena osvetlitev 
prehoda za pešce pri Gostilni Gustl v znesku 9.000 EUR, zato se sredstva na tej postavki znižujejo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0027 

4.3.2.1.072 Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar II. faza  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt obsega rekonstrukcijo ceste, izgradnjo pločnika in izgradnjo vodovoda. Po rekonstrukciji 
ceste bo imela cesta dva vozna pasova v skupni širini 5m in 0,5m bankine, pločnik pa se bo gradil 
v širini 1,2m. Dolžina trase – druge faze izvedbe projekta od Hit Preless do Malenška znaša cca 
1100m. Za projekt je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ, ki se je s pomočjo gradbenega 
odbora usklajevala z lastniki zemljišč, od katerih je potrebno zaradi izvedbe investicije pridobiti 
zemljišča. Izvedeni so odkupi zemljišč (več kot 80%) za potrebe umestitve trase nove ceste. Za 
preostala manjkajoča zemljišča usklajevalni sestanki in pogovori še potekajo. Za izvedbo 
investicije je potrebno pridobiti še DGD in PZI projekt za celotno investicijo. Investicije v letu 2020 
ni mogoče realizirati, zato se sredstva na postavki znižujejo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0028 

4.6.1.8 Kolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrče  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta Kolesarska pot Medvode – Pirniče – Vikrče je izgradnja varne in urejene 
kolesarske povezave med zalednimi naselji 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. 
V letu 2020 bodo sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske 
dokumentacije, izdelavo potrebnih študij ter za pridobitev stavbne pravice. Vsa ta dokumentacija 
je obvezna pri oddaji vloge za pridobitev nepovratnih sredstev. Projekt je bil namreč uvrščen v 
Dogovor za razvoj Ljubljanske razvojne regije, Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj 
Osrednjeslovenske razvojne regije, št. 3030-45/2015/16 z dne 27.7.2018 in si s tem pridobil 
pravico do sofinanciranja iz sredstev EU in proračuna RS iz naslova Prednostne naložbe 4.4. 
Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.  
Vloga bo na Ministrstvo za infrastrukturo oddana najkasneje do 30.9.2020. Sklep o potrditvi 
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projekta in pridobitvi sredstev pričakujemo do konca leta 2020. Sama gradnja pa je potem 
načrtovana v letih 2021-2022.  
Ker se gradnja v letošnjem letu še ne bo začela, se sredstva na proračunski postavki znižujejo 
glede na predvideno realizacijo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0032 

4.6.1.9 Loške kolesarske poti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je že pričela z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarske poti Medvode – 
Goričane – Sora in pripravo projekta na razpis EKO sklada. Glede na predvideno stopnjo izdelane 
projektne dokumentacije, se sredstva na postavki znižujejo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0033 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa  

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, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih 
znakov in oglaševanje. 
Zakonske in druge 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, 
- Odlok o občinskih cestah v Občini Medvode, 
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode, 
- Pravilnik o načinu financiranja gradnje, rekonstrukcije in obnove javnih poti v Občini 

Medvode in 
- 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. 

4.3.2.1.057 Parkirišče Topol pri Medvodah  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt predvideva na degradiranem območju, ob neposredni bližini Podružnične osnovne šole 
Topol v krajevni skupnosti Katarina, ureditev cca 1300 m2 velikega parkirišče za motorna vozila. 
Parkirišče bi služilo kot izhodiščna točka za pohode po okoliških hribovjih. Hkrati bi z ureditvijo 
omogočili varen vstop in izstop učencev iz šolskega avtobusa. V sodelovanju s Krajevno 
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skupnostjo Katarina ter Turističnim društvom Katarina se je v letu 2019 začela pripravljati idejna 
zasnova, ki bo podlaga za izdelavo Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker projekt še 
ni izdelan, prav tako še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, bodo sredstva ostala neporabljena. 
Iz tega razloga se sredstva v letu 2020 na proračunski postavki znižujejo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0012 

13029004 Cestna razsvetljava  

Opis podprograma 

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

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. 

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

V letu 2020 smo začeli s postopkom javnega naročila za redno in investicijsko vzdrževanje javne 
razsvetljave. Postopek še ni zaključen zato v letošnjem letu ne bo prišlo do večje realizacije, zato 
se sredstva na postavki znižujejo za 50.000 EUR. 
 

14 GOSPODARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za mala in 
srednja podjetja, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, razvoj 
ugodnejšega okolja za perspektivna tehnološka podjetja in podjetja v rasti ter izvajanje občinskih 
spodbud za razvoj turizma. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Državni in lokalni predpisi s področja gospodarstva in turizma. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Za nadaljnji razvoj gospodarstva je potrebno zagotavljati vse pogoje za razvoj podjetništva in 
turizma. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanje razvoja podjetništva želimo pospeševati 
gospodarsko rast, povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in turizma. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti za razvoj in promocijo turizma v Občini Medvode. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- izboljšanje turistične infrastrukture,  
- izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe, 
- razvoj novih turističnih produktov,  
- povezava turističnih ponudnikov, 
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- povečanje števila turističnih proizvodov,  
- povečanje povprečne dobe bivanja gostov,  
- povečanje števila delovnih mest v turizmu in  
- povečanje števila prihodov in nočitev turistov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečanje prepoznavnosti Občine Medvode za različne ciljne skupine. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

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 

- Zakon o razvoju malega gospodarstva,  
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,  
- Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Cilji so enaki ciljem glavnega programa. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so enaki ciljem glavnega programa. 

4.6.1.3 Turistično razvojni projekti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za pripravo vlog in prijavo turističnih projektov 
na razpise za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev. Ker sredstva ne bodo porabljena, saj so 
vsi stroški, povezani s prijavo na razpise v letu 2020 za pridobitev nepovratnih sredstev že vezani 
na posamezne projekte, se znižujejo.  

4.6.1.4 Zbilje - turistično, športno in rekreativno središče  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi ohranitve proračunske postavke in odprto možnostjo za prijavo na razpis, na postavki 
ohranjamo le minimalna sredstva.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-11-0023 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča 
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje 
biotske raznovrstnosti. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
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1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne 

zadeve  

Opis glavnega programa 

Glavni program okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za 
oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje 
politike  

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 

- 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  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo v letu 2020 zagotovila za plačilo licence za program energetskega knjigovodstva 
in plačilo stroškov energetskega upravljavca. Sredstva so bila predvidena še za pripravo 
dokumentacije za prijavno projektov na razpis, ki pa v letu 2020 ne bodo porabljena, saj ali ni 
objavljenih ustreznih razpisov ali pa so stroški priprave dokumentacije (investicijska 
dokumentacija, študije, elaborat….) že del projekta, ki ima svojo proračunsko postavko. Iz tega 
razloga sredstva na proračunski postavki znižujemo. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

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 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. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,  
- ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,  
- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

Opis podprograma 

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih 
škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Zbiranje in ravnanje z odpadki obsega gradnjo 
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in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih 
odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
- 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 bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in 
zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in 
vseh predpisov, ki urejajo to področje. 

5.1.2.3 Zbirni center Jeprca  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gradbeno dovoljenje za izgradnjo zbirnega centra na lokaciji »Jeprška jama« še ni izdano.  
Z gradnjo bomo pričeli v letu 2021. Sredstva na postavki so zagotovljena za izdelavo razpisne 
dokumentacije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0106 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

Opis podprograma 

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 
Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

- izboljšanje stanja okolja, 
- povečanje kanalizacijskega omrežja, 
- povečanje čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij. 

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

Cilji je izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja z namenom ohraniti, varovati in 
izboljšati kakovost okolja. 

4.2.1.3 Vzdrževanje meteornih kanalizacij  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za rekonstrukcijo in vzdrževanje meteorne 
kanalizacije. Ker v sklopu projektov obnove ali novogradnje vodovoda, fekalne kanalizacije ali le 
rekonstrukcije cest ni bilo potrebe bo obnovi meteorne kanalizacije se sredstva na tej postavki 
znižujejo.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0019 

4.2.1.5 Občinske kanalizacije - projekti in dokumentacija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo ali rekonstrukcijo 
obstoječega kanalizacijskega sistema. V letošnjem letu pa je bila naročena izdelava primerjalnih 
analiz za odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeracijah Žlebe, Seničica, Zavrh pod Šmarno 
goro, ter Golo Brdo, zato bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 10.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0030 
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4.2.2.2.035 Meteorna kanalizacija na območju kohezije  

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 meteornega kanala na odsekih, kjer 
je to nujno potrebno. Tako se je že v letu 2018 pričela gradnja meteorne kanalizacije in bo 
zaključena 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, kar je manj, kot je bilo sprva načrtovano, zato se stroški na proračunski 
postavki znižujejo v višini 240.000 EUR.  
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  

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. Predvideno je gravitacijsko odvajanje komunalne odpadne vode, 
razen pri črpališčih, kjer je potrebno prečrpavanje preko tlačnih vodov z nižjega na višji nivo. 
Trase kanalizacije za komunalne odpadne vode v večini primerov potekajo v cestnem telesu. 
Sočasno z gradnjo fekalne kanalizacije se bo na nekaterih odsekih izvedla še obnova vodovoda in 
zgradila meteorne kanalizacije. 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 Slovenija bo 
prispevala 1.434.174 EUR, sama pa bo zagotovila preostanek potrebnih sredstev v znesku 
3.156.532 EUR. Skupna vrednost projekta v občini Medvode znaša 12.717.697 EUR. Druge 
komunalne vode, ki jih bo hkrati gradila Občina Medvode (obnova vodovodnega omrežja v dolžini 
cca 14 km, izgradnja meteorne kanalizacije v dolžini cca 10 km), bo financirala z lastnimi sredstvi, 
gradnja plinovoda se bo financirala s sredstvi Javnega podjetja Energetika Ljubljana, Telekom 
Slovenije d.d. pa se projektu priključuje z gradnjo optičnega omrežja. V manjšem delu 
posodobitve izvaja tudi Elektro Gorenjska. Gradnja bo zaključena v letu 2020, projekt pa se bo s 
pridobitvijo dovoljenj, predajo del in bančnih garancij formalno zaključil v letu 2021, kar pomeni, 
da se bo 10% pogodbene vrednosti, ki so zadržana do predaje bančnih garancij, izplačala v letu 
2021. Iz tega razloga se sredstva na proračunski postavki v letu 2020 znižujejo in bodo prenesena 
v leto 2021, ko bodo zapadla v plačilo.  
Stanje projekta na območju Občine Medvode na dan 31.8.2020 je sledeče: 
Na dan 31.8.2020 je bilo izvedenih 97% celotne fekalne kanalizacije, oziroma 91% upoštevajoč 
še asfaltiranje. Projekt izvaja znotraj okvirov pogodbene vrednosti oz. se bo po napovedih zaključil 
pod pogodbeno vrednostjo. Do konca meseca avgusta je bilo na Ministrstvo za okolje in prostor 
oddanih 24 zahtevkov za izplačilo evropskih sredstev, v skupni višini 5.051.652 EUR (gre za 
75,18% sofinanciranje), od katerih jih je bilo 21 zahtevkov že plačanih v skupni višini 4.628.454 
EUR, 3 zahtevki pa sta še v postopku potrjevanja.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0039 
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4.2.2.2.037 Komunalna infrastruktura Zbilje - Smlednik - Hraše  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenja izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo vodovoda in 
izgradnjo kanalizacije na območju Zbilje -Smlednik - Hraše. Z JP VOKA SNAGA d.o.o. smo se 
uspeli dogovoriti, da bodo poleg izgradnje kanalizacije, nosili tudi strošek izdelave projektne 
dokumentacije. Sam postopek izvedbe javnega naročila za izbor izdelovalca projektne 
dokumentacije bo po njihovem pooblastilu vodila občina, JP VOKA SNAGA pa bo zagotovila 
finančna sredstva. Iz tega razloga ni več potrebno, da občina zagotavlja sredstva, zato se sredstva 
na proračunski postavki znižujejo. Zagotavljamo le toliko sredstev, da se ohranja proračunska 
postavka, da bomo lahko začeli s postopkom izvedbe razpisa.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0013 

4.2.2.2.038 Komunalna infrastruktura Senica  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenja izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo vodovoda in 
izgradnjo kanalizacije na območju Zgornje in Spodnje Senice. Z JP VOKA SNAGA d.o.o. smo se 
uspeli dogovoriti, da bodo poleg izgradnje kanalizacije, nosili tudi strošek izdelave projektne 
dokumentacije. Sam postopek izvedbe javnega naročila za izbor izdelovalca projektne 
dokumentacije bo po njihovem pooblastilu vodila občina, JP VOKA SNAGA pa bo zagotovila 
finančna sredstva. Iz tega razloga ni več potrebno, da občina zagotavlja sredstva, zato se sredstva 
na proračunski postavki znižujejo. Zagotavljamo le toliko sredstev, da se ohranja proračunska 
postavka, da bomo lahko začeli s postopkom izvedbe razpisa. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0009 

5.1.2.7 Male komunalne čistilne naprave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z veljavnim Pravilnikom 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 bil v mesecu januarju 2020 objavljen javni razpis za dodelitev 
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju Občine Medvode za leto 2020. Do konca meseca avgusta je bilo izvedeno 
nakazilo sredstev le na podlagi dveh odločb o dodelitvi sredstev, se lahko sredstva na proračunski 
postavki glede na trenutno stanje vlog, znižajo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0109 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljati 
pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter 
drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, 
pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih 
voda iz javnih površin. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o vodah, 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o urejanju prostora, 
- Zakon o graditvi objektov, 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, 
- Odlok o gospodarskih javnih službah, 
- že izdelani PGD in PZI projekti. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
1603 Komunalna dejavnost 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracij  

Opis glavnega programa 

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega 
in trajnostnega razvoja prostora na območju Občine Medvode, ki vključuje načrtovanje posegov 
v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim 
interesom. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja Občine Medvode, 
kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, 
državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN Občine Medvode. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029003 Prostorsko načrtovanje  

Opis podprograma 

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

- Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07,70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – 
Skl. US, 76/14 – odločba US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt)  

- Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 –odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – 
odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 
57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odločba US in 19/15; v nadaljevanju: ZGO),  

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), 

- Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14),  

- Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 
30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13),  

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 
in 57/12) in  

- na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in 
elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki 
se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sprejem OPN Občine Medvode in drugih prostorskih aktov. 

6.1.1.2 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode je pristopila k izdelavi izhodišč za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev OPN. 
Na podlagi ZUreP-2 je potrebno v postopku pripraviti številne strokovne podlage. K izdelavi le-teh 
bomo pristopili v začetku leta 2021, zato se sredstva na postavki zmanjšujejo na 50.000 EUR. 
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1603 Komunalna dejavnost  

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. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Medvode. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 
16039003 Objekti za rekreacijo 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039001 Oskrba z vodo  

Opis podprograma 

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

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

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo vodooskrbnih 
sistemov. 

4.2.1.1 Urejanje vaških in javnih vodovodov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki bomo povečali sredstva za 20.000 EUR saj se konec leta 2020 iztečejo 
vodna dovoljenja, izdana za vodne vire, ki z vodo oskrbujejo zasebne vodovodne sisteme. Za 
nadaljnjo vodooskrbo teh vodovodnih sistemov je potrebno pridobiti nova vodna dovoljenja, za 
izdajo le-teh mora občina pridobiti vso potrebno dokumentacijo. 

4.2.2.1.026 Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 
Preostala sredstva pa so namenjena za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na vodovodnih 
sistemih v soglasju z upravljavcem vodovodnega omrežja Komunala Kranj. V letu 2020 je 
predvidena sanacija vodovod Spodnje Pirniče 30c - 33, vodovoda Hraše 1-1A ter vodovoda Vaše 
5F - 5J, zato se sredstva na postavki tudi temu primerno povečajo. Prav tako se sredstva 
namenjajo sofinanciranje obnove vodovoda Hrastje - Trboje - magistralni vod, preko katerega se 
dobavlja voda za naselja Hraše, Smlednik in Valburga in na katerem ima občina 44% delež.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-13-0007 

4.2.2.1.029 Prevzemi vaških vodovodov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na zasebnih vodovodih smo skladno z odločbo okoljske inšpektorice morali vgradit merilce 
pretokov, zato se zagotavljajo dodatna sredstva.  

4.2.2.1.030 Vodovod krožišče Zbilje - Žeje - poslovna cona  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu komunalnega opremljanja poslovne cone Jeprca s kanalizacijskim in vodovodnim 
omrežjem, plinovodnim omrežjem in optiko, se je izvedla tudi gradnja hodnika za pešce v širini 
1,5 m in rekonstrukcija ceste. Konec leta 2018 je bil na podlagi javnega razpisa za izvedbo celotne 
investicije izbrano podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. Izgradnja fekalne kanalizacije je bila 
financirana s strani Javnega podjetja VOKA Snaga, izgradnja plinovodnega omrežja s strani 
Energetike Ljubljana in optičnega omrežja s strani Telekoma Slovenije d.d.. Izvajalec del je bilo 
podjetje Prenova Gradbenik, d.o.o. Z deli je zaključil v začetku leta 2020, ko je bila izdana in 
plačana tudi zadnja, konča situacija. Z rebalansom se sredstva na postavki znižujejo zaradi manjše 
porabe sredstev od prvotno načrtovane. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-11-0013 

4.2.2.1.040 Obnova vodovoda na območju kohezije  

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. Projekt se je začel izvajati že v letu 2018 in bo z gradnjo zaključen do konca 
leta 2020. Obnova vodovodnega omrežja se oziroma se je že izvedla v naseljih Medvode – Preska, 
v Vašah, Goričanah, v naseljih Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče. Skupna dolžina 
obnovljenih vodovodov bo znašala 14 km, kar je 1,5 km več od sprva načrtovane, saj se je tekom 
gradnje izkazalo, da bi bilo smotrno glede na stanje vodovoda, le tega na teh dodatnih trasah 
obnoviti. Poleg dodatnih tras smo izvedli še predelave priključkov na vodovod v glavni cesti Vikrče 
– Verje in predelavo vodohrana Verje. Se je pa v sklopu izgradnje meteorne kanalizacije izvedlo 
manj meteorne kanalizacije, zato se stroški na tisti proračunski postavki znižujejo. Iz tega razloga 
na proračunski postavki zagotavljamo dodatna sredstva v višini 122.000 EUR.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0022 

4.2.2.1.046 Vodovod Žontarjeva ulica  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena obnovi javnega vodovodnega omrežja na območju Žontarjeve 
ulice (od hišne številke 3 do hišne številke 19), kjer sedaj vodovod poteka po zemljiščih v privatni 
lasti. Gradnja vodovoda naj bi potekala sočasno z gradnjo sekundarne kanalizacije vendar se 
gradnja ne bo začela zaradi neurejenega lastništva že zgrajenega kanalizacijskega omrežja na 
predmetni lokaciji, na katerega naj bi se priključila že načrtovana kanalizacija. Projekt bo potrebno 
preprojektirati. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0012 

4.2.2.1.047 Vodovod Zbilje - Žeje - II. faza (sekundarno omrežje)  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena obnovi javnega sekundarnega vodovodnega omrežja na 
območju Zbilj v skupni dolžini cca 1.200 m, ter rekonstrukciji/preplastitvi dela ceste. Izdelana je 
projektna dokumentacija za Izgradnjo sekundarnega omrežja kanalizacije in obnova vodovoda v 
naselju Zbilje za izvedbo (PZI), ki ga je izdelalo podjetje PROINFRA D.O.O. iz Maribora, po kateri 
je povzeta tudi ocenjena vrednost investicije. Naselje Zbilje v občini Medvode ima obstoječe 
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kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Predvidena je navezava na v letu 2019 zgrajen vodovod, ki 
je bil zgrajen v sklopu projekta Cesta in pločnik krožišče Zbilje – Žeje – poslovna cona. Za 
funkcionalno zaključeno celoto je potrebno izgraditi še sekundarno kanalizacijsko omrežje in 
obnoviti priključke posameznih odsekov vodovoda. Predmetna investicija obravnava izgradnjo 
sekundarnega omrežja kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na področju Občine Medvode 
v naselju Zbilje. Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja in obnova vodovodnega 
cevovoda na območju naselja Zbilje je predvidena po odsekih. Gradnja vodovoda bo potekala 
sočasno z gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ki se bo financiralo s sredstvi JP VOKA 
SNAGA. Sočasno se bo zgradilo tudi plinovodno omrežje, katerega investitor je Energetika 
Ljubljana in optično omrežje, katerega investitor je Telekom Slovenije. Sredstva na postavki se 
znižujejo zato, ker še ne bo prišlo do realizacije projekta. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0008 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

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. 

4.2.2.3.010 Pokopališče Smlednik  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Še vedno čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja in izdelavo PZI projektov, zato sredstva na 
postavki zmanjšujemo, ker se bo z gradnjo širitve pokopališča pričelo šele v letu 2021. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0070 

16039003 Objekti za rekreacijo  

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. 

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

- zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok, 
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. 

5.1.1.2 Urejanje mestnih parkov in zelenic  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki zvišujemo za 10.000 EUR, ker so bili računi za komunalne storitve, ter stroški 
servisov osnovne delovne opreme višji od pričakovanih. 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti  

1.4.2.3 Ureditev mestnega jedra  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode je ob Knjižnici Medvode na sotočju Save in Sore uredila steno Obrazi sotočja, 
kjer je bila ob občinskem prazniku odkrita spominska plošča posvečena dr. Branislavi Sušnik. 
Sredstva v sprejetem proračunu niso bila planirana, zato smo ureditev plačali s postavke Splošna 
proračunska rezervacija. S predlaganim rebalansom ta sredstva prenašamo na postavko Ureditev 
mestnega jedra, posledično se le-ta zvišuje.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0006 

1.4.2.4 Javna električna polnilna postaja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljamo dodatna sredstva za popravilo električne polnilne postaje pri Športni dvorani. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko 
gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju  

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno 
ogrožene osebe. zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s 
stanovanji v lasti Občine Medvode. 
Zakonske in druge pravne podlage 

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

Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in 
rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda. 

6.1.1.1 Občinska stanovanja - upravljanje in vzdrževanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujemo glede na predvideno realizacijo v letu 2020. 
Občina je kot lastnica petnajstih stanovanj dolžna ta stanovanja vzdrževati in ohranjati njihovo 
vrednost. Večji investicijski posegi v naših stanovanjih v letošnjem letu po planu vzdrževanja, ki 
ga je pripravil upravnik, niso več predvideni. Sredstva bodo namenjena tekočemu kritju stroškov 
upravljanja in vplačilu v rezervni sklad.  

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)  

Opis glavnega programa 

- nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Občine Medvode, 
- urejanje pridobljenih zemljišč, 
- urejanje centralne evidence nepremičnin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Nakup in urejanje nepremičnega premoženja. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
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16069001 Urejanje občinskih zemljišč  

Opis podprograma 

Vsebina podprograma so odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč 
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, vračilo komunalnega prispevka). 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o prostorskem načrtovanju, 
- Zakon o graditvi objektov, 
- Zakon o javnem naročanju, 
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 
- Zakon o urejanju prostora, 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
- Zakon o ohranjanju narave, 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o splošnem upravnem postopku, 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, 
- Zakon o davku na dodano vrednost, 
- Zakon o zemljiški knjigi, 
- Zakon o davku na promet nepremičnin, 
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, 
- Zakon o računovodstvu, 
- Statut Občine Medvode. 

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

Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. 

6.1.2.3 Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine za odstop 
zemljišč  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujemo glede na trenutno realizacijo in glede na pravne 
posle, ki so še v teku. Na tej proračunski postavki so bila predvidena sredstva za odkup treh 
nepremičnin v bodočem Športnem parku Medvode, za katere pa sredstva na novo zagotavljamo 
v proračunski postavki 8.1.2.17 Športni park Medvode.  
Kot je razvidno iz predloga Sklepa o dopolnitvi in spremembi Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem, ki ga bo prav tako obravnaval občinski svet, načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Medvode za leto 2020 dopolnjujemo z dvema nepremičninama na območju 
Poslovne cone Jeprca, za kateri sta lastnika izrazila interes za prodajo, zato bi bila realizacija 
pravnega posla mogoča še v tem letu, prav tako nameravamo v letošnjem letu odkupiti večji dve 
nepremičnini v lasti Slovenskih železnic d.o.o., ki v naravi predstavljata del kategorizirane lokalne 
ceste LC 251021 Medvode – Goričane ter nakup pripadajočega zemljišča ob Domu krajanov v 
Hrašah, s čimer bi krajani pridobili prostor za delovanje društev in srečanja krajanov. Odkup 
preostalih manjših nepremičnin v lasti Slovenskih železnic d.o.o., prenašamo v naslednje leto, kot 
tudi odkup Dolinčkove hiše, kjer je potrebno pripraviti tako vsebinski načrt oživitve hiše kot 
predvidoma tudi konservatorski načrt. 

6.1.2.4 Nakup poslovnih prostorov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki v letošnjem letu ne bomo potrebovali, zato jih zmanjšujemo na minimalno 
vrednost, da ohranjamo proračunsko postavko.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0016 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, 
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so povezani z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitve zdravja 
prebivalcev, z zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (investicijska vlaganja), 
financiranje za obvezno osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško pregledno 
službo in urgentno službo. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,  
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Čim boljša in za prebivalce naše občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih 
zdravstvenih storitev ter ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1702 Primarno zdravstvo  

Opis glavnega programa 

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

Čim boljša in za prebivalce naše občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih 
zdravstvenih storitev ter ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov  

Opis podprograma 

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

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,  
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
- Zakon o lekarniški dejavnosti. 

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

Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občank in občanov, ohranitev ZD 
Medvode kot nosilca zdravstvene dejavnosti v Občini Medvode, investicije in investicijsko 
vzdrževanje objekta ZD Medvode, nakup opreme v ZD Medvode. 

7.1.1.3 Zdravstvena vzgoja in preventiva  

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. Proračunska sredstva leta 2020 so 
namenjena preventivnim programom, predavanjem in delavnicam, ki jih organizira Akcijska 
skupina za preventivo dovoljenih in nedovoljenih drog. Izobraževanje poteka s starši otrok iz vrtca 
in starši učencev osnovnih šol, izvajajo se mladinske delavnice za učence osmih razredov. Iz te 
proračunske postavke zagotavljamo finančna sredstva za tretji odmerek cepiva proti okužbi z 
virusom klopnega meningoencefalitisa in za nakup sodobnih oblog za bolnike s kroničnimi ranami.  
Občina Medvode bo, z zagotovitvijo finančnih sredstev na tej proračunski postavki, v letu 2020 
vsem svojim občanom in zaposlenim v javnih zavodih, zagotovila brezplačno cepljenje proti gripi. 
Gripa je zelo nalezljiva bolezen, kjer se virus z lahkoto širi med prebivalci. Glede na mnenje NIJZ 
je cepljenje priporočljivo za vse, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo. Cepljenje 
proti gripi je še zlasti priporočljivo za kronične bolnike, starejše osebe, majhne otroke (od 6 
mesecev do 2 let starosti), nosečnice ter za osebe z izjemno povečano telesno težo. Cepljenje je 
priporočljivo tudi za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri delu lahko 
prenesejo okužbo na druge osebe. Cepljenje se bo izvajalo v Zdravstvenem domu Medvode.  
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7.1.2.2 Prizidek ZD Medvode  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k 
Zdravstvenemu domu Medvode. Potrebno bo pripraviti projektno nalogo za pripravo javnega 
naročila za izbiro izvajalca za projektiranje IZP, DGD in PZI za dograditev Zdravstvenega doma 
Medvode in ureditev zunanjih površin Zdravstvenega doma Medvode. Zaradi razglašene epidemije 
in posledično oteženega dela v ZD Medvode so se aktivnosti na projektu prestavile na jesenski 
čas. Temu primerno bo poraba sredstev na postavki v tem letu manjša od prvotno načrtovane. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0010 

1707 Drugi programi na področju zdravstva  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so 
zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
so zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so 
zagotavljati sredstva in ohranjati pogoje za izvajanje programa nujnega zdravstvenega varstva 
ter ohranjati finančne pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so predvsem število opravljenih 
mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.  

17079001 Nujno zdravstveno varstvo  

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 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsem prebivalcem v Občini Medvode, ki so nezaposleni iz upravičenih razlogov, zagotoviti plačilo 
prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje. 

7.1.1.1 Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki zvišujemo, saj pri polletni realizaciji ugotavljamo, da število 
upravičencev narašča, kar je prav gotovo tudi posledica epidemije koronavirusa. Stanje v 
nekaterih panogah gospodarstva ni rožnato, razmere na trgu dela se slabšajo, zato se v naslednjih 
mesecih upravičeno pričakuje povečanje števila nezavarovanih oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev 
za zavarovanje po drugi pravni podlagi in jim torej občina krije osnovno zdravstveno zavarovanje.  

17079002 Mrliško ogledna služba  

Opis podprograma 

V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni kriti stroške za opravljene mrliške preglede, 
sanitarne obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani 
in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na 
mrliške preglede. 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in  
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- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji Občine Medvode so na področju mrliško pregledne službe zagotavljati zakonsko 
obveznost – organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščeni 
zdravniki. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji Občine Medvode so na področju mrliško pregledne službe zagotavljati zakonsko 
obveznost – organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščeni 
zdravniki. 

7.1.1.4 Mrliško pregledna služba  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za sanitarne obdukcije in tehnično pomoč v primeru smrti 
naših občanov (prenašanje, prevoz in pokop trupla).  
Sredstva te proračunske postavke povečujemo, saj so predvidena sredstva, v višini 20.000 EUR 
za leto 2020, že porabljena.  
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- 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 in 
- Zakon o športu. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Cilje je ohraniti tradicijo in omogočiti občanom delovanje in udejstvovanje na različnih področjih. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
1803 Program v kulturi 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

1803 Programi v kulturi  

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilj je izboljšanje možnosti dostopa prebivalcev do kulturnih dobrin, okrepitev 
priložnosti za aktivno sodelovanje in ustvarjalnost ter spodbujanje kulturne raznolikosti. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarske dejavnosti in  
- zagotoviti pogoje za dejavnost ljubiteljske kulture 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
18039003 Ljubiteljska kultura 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
18039005 Drugi programi v kulturi 
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18039003 Ljubiteljska kultura  

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 

Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so 
zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in izvedba 
vsakoletnih javnih razpisov.  
Kazalniki doseganja zastavljenih ciljev so število društev, ki so uspeli na javnem razpisu ter število 
kakovostno izvedenih projektov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,  
- izvedba javnega razpisa za kulturne programe in projekte.  

Kazalniki:  
- število društev, ki so uspeli na javnem razpisu,  
- število kakovostno izvedenih projektov. 

8.1.1.6 Kulturna dejavnost  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinska uprava je potrdila predlog strokovne komisije, da se, zaradi letošnjih izrednih razmer v 
državi, del finančnih sredstev s področja Kulturne dejavnosti prenese na področje Kulturni domovi 
– vzdrževanje. V končnem predlogu je med prijavitelje po področjih financiranja razdelila 133.000 
EUR, in sicer 103.946 EUR iz proračunske postavke 8.1.1.6 Kulturna dejavnost in 29.054 EUR iz 
proračunske postavke 8.1.1.18 Kulturni domovi – vzdrževanje. 

18039005 Drugi programi v kulturi  

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 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

8.1.1.18 Kulturni domovi - vzdrževanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinska uprava je potrdila predlog strokovne komisije, da se, zaradi letošnjih izrednih razmer v 
državi, del finančnih sredstev s področja Kulturne dejavnosti prenese na področje Kulturni domovi 
– vzdrževanje. V končnem predlogu je med prijavitelje po področjih financiranja razdelila 133.000 
EUR, in sicer 103.946 EUR iz proračunske postavke 8.1.1.6 Kulturna dejavnost in 29.054 EUR iz 
proračunske postavke 8.1.1.18 Kulturni domovi – vzdrževanje. 

8.1.2.18 Sanacija KD Medvode  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V tem letu so bila, v dogovoru z upravljalcem Kulturnega doma Medvode, sredstva namenjena za 
nakup in postavitev elektroosmoze, za odvajanje vlage ter za beljenje dvorane. Zato se sredstva 
na tej postavki znižujejo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0019 

8.1.2.5 Aljaževa hiša - obnova  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 je občina s sodelovanjem zunanjih strokovnjakov za ohranjanje kulturne dediščine 
pristopila k opremljanju prostorov hiše z opremo, ki bo odsevala duh takratnega časa in življenja 
in bo predstavljala spomin na našega rojaka, hkrati pa nudila prostor različnim kulturnim, 
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družabnim in protokolarnim prireditvam. V letu 2020 so se dela opremljanja prostorov 
nadaljevala. Primerno se je v celoti osvetlil razstavni prostor v zgornjem nadstropju, uredila se je 
tudi soba za razstave. Da bi prostore ohranili nepoškodovane, so bile opravljene meritve, 
nameščen je bil aparat za sanacijo kapilarne vlage.  
Lesena oprema (predalnik, skrinja, miza, kredenca in lopar), ki je shranjena na sosednji kmetiji, 
je del stare opreme rojstne hiše. Oprema je potrebna ustrezne restavratorske sanacije: 
dezinsekcije (zaplinjevanja), dezinfekcije in zaščite lesa (premazi in infuzije), dodelave 
manjkajočih delov, kitanja in podobno.  
Sredstva, ki bi bila dodana na proračunsko postavko, bodo namenjena obnovi opreme na način, 
da bi se približala svojemu prvotnemu, nepoškodovanemu videzu.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-11-0007 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za 
mladino. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je vzpodbuditev otrok, mladine in študentov, da ukvarjanje s športom v vseh 
oblikah, vzamejo kot način življenja. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- sofinanciranje programov športa ter sofinanciranje otroških in mladinskih programov 
- opremljenost igrišč, ki bi pritegnila k športnim aktivnostim kar največ krajanov. 

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- izvedba programov 
- število otrok in mladih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059001 Programi športa  

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 

Zakon o športu. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je urejenost in opremljenost igrišča, da bi pritegnilo k športnim aktivnostim kar 
največ krajanov. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z zasedenostjo igrišča. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so enaki dolgoročnim. 

8.1.2.17 Športni park Medvode  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se za leto 2020 ohranjajo le sredstva za nakup dela zemljišč, za katera z 
lastniki zemljišč že potekajo dogovori. Ker preostala sredstva ne bodo porabljena, se vrednost 
proračunske postavke znižuje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0017 

8.1.2.8 Športna igrišča (nogomet, tekaške proge, ostala igrišča)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je meseca novembra 2019 uspešno kandidirala na Javnem razpisu Fundacije za šport za 
postavitev razsvetljave na športnem igrišču pri Osnovni šoli Medvode. Konec meseca maja je bila 
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tako izdana odločba, kjer je občini dodeljenih 11.752 EUR nepovratnih sredstev. Na podlagi 
zbiranja ponudb je vrednost izvedbe investicije 40.000 EUR, zato se sredstva na tej postavki 
povečujejo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0119 
 

19 IZOBRAŽEVANJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema področje izobraževanja na ravni lokalne skupnosti na vseh ravneh od predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših 
polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja. V to področje sodijo odhodki 
za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo 
biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo, izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in 
drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji , 
- Konvencija o otrokovih pravicah ter  
- drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
1906 Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

Opis glavnega programa 

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki 
delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 
100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje 
financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- skrb za ohranjanje in dvig kakovosti predšolske vzgoje, ter zagotavljanje pogojev za 
izvajanje sprejetega Kurikuluma za vrtce;  

- doseči večji delež vključenih otrok, predvsem drugega starostnega obdobja;  
- zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe s postopkom za zagotovitev 

dodatnih prostih mest v vrtcu;  
- programi v vrtcu so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z 

zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih 
sposobnosti in interesov;  

- razširitev redne dejavnosti vrtca s posebnimi obogatitvenimi in dodatnimi programi;  
- težiti k cilju, da bi bil vrtec staršem cenovno dostopen;  
- zagotoviti sredstva, ki ne sodijo v ekonomsko ceno, predvsem za investicije in 

vzdrževanje objektov vrtca, ter s tem zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje 
predšolske dejavnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za delovanje Vrtca Medvode je opredeljeno v Zakonu o vrtcih, ter 
podzakonskimi akti s področja predšolske vzgoje in v skladu s tem so opredeljeni glavni letni 
izvedbeni cilji in kazalci, kot so npr. potrebe po vpisu in število vpisanih otrok, ter v skladu s tem 
potrebna zagotovitev kadrov in prostorskih pogojev, ter zadovoljstvo staršev z izvajanjem in 
zagotavljanjem pogojev predšolske vzgoje. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 
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19029001 Vrtci  

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 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
- Zakon o vrtcih in 
- Zakon o lokalni samoupravi. 

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

- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in 
zagotavljanjem kakovostne izvedbe kurikuluma za vrtce. 

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, 
- subvencioniranje plačila programov vrtca. 

9.1.2.37 Vrtec Medvode - prizidek Smlednik  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi pomanjkanja mest v enotah Vrtcev Medvode se je Občina Medvode prvotno odločila, da 
pristopi k izdelavi IZP, DGD, PZI projektne dokumentacije za prizidavo obstoječega objekta vrtca 
v Sori, lociranega na parc. št. 160 k.o. Sora. Načrtovali smo nadgradnjo obstoječega objekta s 
prostori za dva dodatna oddelka drugega starostnega obdobja vendar je bilo ugotovljeno, da 
zaradi zahtev iz Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
(Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17), z gradnjo, ne 
glede na to, da smo predvideli širitev objekta izven obstoječih gabaritov, ne moremo zagotavljati 
vseh predpisanih površin in posledično ne bi uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja za načrtovano 
gradnjo. Projekt prizidka vrtca Sora je bil zato ustavljen. 
Po preučitvi situacije smo se skupaj z Vrtcem Medvode odločili, da pristopimo k izdelavi IZP, DGD, 
PZI projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k obstoječemu vrtcu v Valburgi – enota 
Smlednik. Obstoječi vrtec, ki se bo dogradil je nizkoenergijski leseni vrtec, zgrajen leta 2012. Na 
predvideni lokaciji prizidka na parc. št. 359/8 k.o. Smlednik trenutno še stoji stari vrtec (št. stavbe 
130 k.o. Smlednik), ki se bo porušil. Sredstva na postavki bodo namenjena izdelavi projektne 
dokumentacije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0012 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  

Opis glavnega programa 

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih 
šol. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za 
izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol in glasbene šole v Občini Medvode 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 
19039002 Glasbeno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo  

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 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
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- Zakon o osnovni šoli, 
- Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Zagotavljali bomo: 
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ, 
- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ, 
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ. 

9.1.1.1 Osnovne šole - sofinanciranje plač  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te proračunske postavke zmanjšujemo glede na izvedeno realizacijo dejavnosti v letu 
2020, ki jih izvajajo osnovne šole. Sredstva so namenjena kritju sredstev za plače in druge izdatke 
zaposlenim učiteljem in spremljevalcem. V šolah iz te proračunske postavke financiramo izvajanje 
jutranjega varstva in varstva vozačev ter spremstvo otrok s posebnimi potrebami.  
Sredstva so porabljena v manjšem obsegu od predvidenih, ker so bile šole v času razglašene 
epidemije zaprte in se dejavnosti niso izvajale. 

9.1.1.4 Osnovne šole - materialni stroški  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina 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). V osnovni šoli Jela Janežiča 
je iz naše občine v šolskem letu 2020/21 vpisanih 30 otrok s posebnimi potrebami. Temu primerno 
se bo povečal delež financiranja materialnih stroškov omenjene šole v letu 2021.  
Ker pa se posledično z vpisom otrok iz občine Medvode povečuje število oddelkov, je Osnovna 
šola Jela Janežiča morala zaradi otrok naših občanov najeti nove prostore za en oddelek v 
prostorih Sožitja v Škofji Loki. Občina Medvode bo iz te proračunske postavke financirala najem 
in stroške najetih prostorov v Sožitju v Škofji Loki.  

9.1.2.27 Osnovne šole - investicijsko vzdrževanje  

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 šolam. Letošnjem letu so bila šolam namenjena sredstva v višini 70.000 EUR.  
Šole so letošnja sredstva v pretežni meri namenile izvedbi naslednjih vzdrževalnih del: ureditvi 
sanitarij in opreme za gibalno ovirane otroke, vzdrževanju in adaptaciji vodovodne in odtočne 
napeljave, obnovi elektroinštalacij, obnovi varnostne razsvetljave, menjavi svetil, beljenju. Kot 
nas vodstva šol obveščajo, jim finančnih sredstev za nakup oziroma zamenjavo dotrajane opreme 
učilnic zmanjka. Osnovnim šolam bodo za opremo namenjena dodatna finančna sredstva v višini 
70.000 EUR.  
Šole bodo sredstva namenile predvsem za nakup opreme več učilnic in jedilnice, prenosne 
računalnike, zaščitne blazine za skok v višino, dvigalo v sanitarijah za učence s posebnimi 
potrebami, pomivalni stroj za kuhinjo, zunanje žaluzije za okna, zamenjavo dotrajanih vrat, 
zamenjavo domofonov in ureditev klime. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0013 

9.1.2.28 Rekonstrukcija OŠ Simona Jenka  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi prostorske stiske v Osnovni šoli Simona Jenka v Smledniku se je Občina Medvode odločila, 
da pristopi k izdelavi IZP, DGD, PZI projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli 
Simona Jenka, lociranega na parc. št. 378/9 k.o. Smlednik. V objektu, ki se bo prizidal se nahajata 
telovadnica s spremljevalnimi prostori in šolska kuhinja z jedilnico. Načrtuje se dograditev objekta 
s tremi dodatnimi učilnicami ter kabineti in ustreznimi komunikacijskimi površinami (stopnišča, 
hodniki). Garderobe se iz območja jedilnice premaknejo v prizidek, kar omogoča povečanje 
jedilnice. Skladno s projektnimi pogoji JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O. se obstoječa 
greznica nadomesti z malo komunalno čistilno napravo. Parkirišča na lokaciji načrtovanega 
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prizidka se nadomesti z novimi. Za izvedbo storitve je bila podpisana pogodba s podjetjem Obrat 
d.o.o. iz Ljubljane v višini 24.119 EUR, zato se sredstva na postavki temu primerno znižuje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0014 

9.1.2.29 Osnovna šola Preska  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi prostorske stiske v Osnovni šoli Preska se je Občina Medvode odločila, da pristopi k 
izdelavi IZP, DGD, PZI projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k Osnovni Preska. 
Sprejeta je bila odločitev, da se k OŠ Preska na parc. št. 178/3 in 178/1 k.o. Preska 
postavi modularni prizidek z dvema učilnicama in povezovalnim hodnikom z 
garderobami. Za projektiranje je bila podpisana pogodba s podjetjem Obrat d.o.o. iz 
Ljubljane. Objavljen je bil razpis za izbiro izvajalca gradnje. Predviden znižan znesek v 
rebalansu bo zadoščal za izvedbo celotnega projekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0038 

1906 Pomoči šolajočim  

Opis glavnega programa 

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev od doma do 
šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v 
občini Medvode. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu  

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 

- 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  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina sredstev na proračunski postavki se zmanjšuje, ker se v času razglašene epidemije, prevozi 
šoloobveznih otrok niso izvajali. 

19069003 Štipendije  

Opis podprograma 
Podprogram zajema: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene. 

8.1.1.13 Nagrade študentom  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki znižujemo glede na dejansko realizacijo. Postopek javnega 
razpisa v letu 2020 je zaključen, nagrade so bile v skladu z novim pravilnikom dodeljene vsem 
upravičencem, ki so izpolnjevali pogoje. Ker je po novem pravilniku, ki je bil sprejet v lanskem 
letu, zgornja vrednost nagrade omejena na 1.000 EUR, je ostalo nekaj sredstev nerazdeljenih.  
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20 SOCIALNO VARSTVO  

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. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  
- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic 

občanov, ki jih izvaja občina,  
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje 

stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno 
potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni itd.),  

- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za 
obvladovanje socialnih stisk,  

- reševanje problematike brezdomcev. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

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. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji:  
- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in 

spoštovanja pravic uporabnikov.  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva invalidov. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji:  
- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati 

finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati 
kakovost življenja uporabnikom teh storitev.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva invalidov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 Socialno varstvo invalidov 
20049003 Socialno varstvo starih 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049002 Socialno varstvo invalidov  

Opis podprograma 

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

Zakon o socialnem varstvu,  
Stanovanjski zakon. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in 

spoštovanja pravic uporabnikov. 
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 Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starejših. 

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

Letni izvedbeni cilji: 
- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati 

finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kakovost 
življenja uporabnikom teh storitev.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starejših. 

10.1.1.2 Socialno varstvo invalidov - domska oskrba in družinski 
pomočnik  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki povečujemo, ker se je preko leta število oskrbovancev povečalo ali pa se 
je spremenila vrsta oskrbe. Trenutno financiramo oskrbo našim sedemnajstim občanom. 
Število družinskih pomočnikov se je skozi leto spreminjalo. Trenutno financiramo dva družinska 
pomočnika, poraba sredstev je že skoraj enaka celotnim finančnim sredstvom leta 2019. 

20049003 Socialno varstvo starih  

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 

Zakon o socialnem varstvu. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: 
- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in 

spoštovanja pravic uporabnikov. 
 Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starejših. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji: 
- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati 

finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati 
kakovost življenja uporabnikom teh storitev.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starejših. 

10.1.1.3 Socialno varstvo starih - domska oskrba  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki povečujemo, ker predvidena sredstva v veljavnem proračunu ne bodo 
zadoščala za sofinanciranje institucionalnega varstva oskrbovancem v domovih za starejše. 
Trenutno sofinanciramo oskrbo enaindvajsetim oskrbovancem. 

10.1.1.4 Pomoč na domu  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke zmanjšujemo, ker predvidevamo nižjo porabo sredstev za pomoč družini na 
domu. V času razglašene epidemije, je bilo opravljenih manj ur, ker so družinski člani, v nekaterih 
primerih, lahko sami poskrbeli za oskrbo. Število uporabnikov in število opravljenih ur pomoči na 
domu je razvidno v spodnji tabeli. 
 

mesec januar februar marec april maj junij julij avgust 

število 
uporabnikov 65 62 64 61 65 63 63 62 
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število 
efektivnih ur 846,5 817,5 786 619,5 744 796 868,5 795 

 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  

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 

Zakon o socialnem varstvu,  
Stanovanjski zakon. 

10.1.1.6 Subvencije najemnin  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki zvišujemo, in sicer glede na polletno realizacijo. Število 
upravičencev do subvencij neprestano počasi raste glede na stanje nepremičnin na 
nepremičninskem trgu – naša občina sodi v Osrednjeslovensko regijo, kjer so najemnine med 
najvišjimi v državi, saj je povpraševanje bistveno višje od ponudbe. Kot smo že večkrat poudarili, 
občina nima neposrednega vpliva na dodeljevanje subvencij najemnin. Postopke o ugotavljanju 
upravičenosti in izdajanje odločb vodijo centri za socialno delo, zakonska dolžnost občin pa je, da 
pokrivajo tržni in neprofitni del najemnine. V skladu z zakonodajo občina del plačane najemnine 
v naslednjem proračunskem letu dobi povrnjene s strani države, za tekoče leto je sredstva za 
izvrševanje odločb potrebno zagotoviti. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

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 

- Zakon o Rdečem križu Slovenije,  
- Zakon o lokalni samoupravi. 

10.1.1.10 Rdeči križ  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima zakonsko obvezo, da neposredno sofinancira območne organizacije Rdečega križa in 
njihove specifične programe lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne 
organizacije na podlagi letnega programa dela. V letošnjem letu so bila sredstva, na predlog 
Krajevne organizacije Rdečega križa Medvode, znižana na 5.000 EUR in bodo zadostovala za 
delovanje. 

 

05 Krajevne skupnosti in vaški skupnosti   

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

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: 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.72/93 – v nadaljevanju ZLS) v 19. členu definira 
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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. 

- 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: 
I. da se financirajo neposredno iz proračuna, oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki 

obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna,  
II. da njihov finančni načrt sprejema občinski svet in 

III. 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 v proračunu tudi finančni načrti krajevnih skupnosti.  
Sredstva za redno in komunalno dejavnost krajevnih skupnosti se dodeljujejo v skladu z Odlokom 
o krajevnih in vaških skupnostih v občini Medvode. V finančnih načrtih krajevnih 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. 
Sredstva za delovanje krajevnih in vaških skupnosti, za redno in komunalno dejavnost, se v 
predlaganem rebalansu proračuna ne spreminjajo. 
 

07 Krajevna skupnost Katarina  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 

zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

1.5.1.1.01 KS Katarina - odhodki izvirne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu preteklega leta kot 
je bilo prvotno načrtovano. KS bo v okviru povečanja sredstev izvedla tekoče vzdrževanje na 
območju KS. 
 

08 Krajevna skupnost Medvode Center  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 

zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

1.5.1.2.01 KS Medvode Center - odhodki izvirne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu preteklega leta kot 
je bilo prvotno načrtovano. KS bo v okviru povečanja sredstev izvedla tekoče vzdrževanje na 
poslovnih objektih. 
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09 Krajevna skupnost Pirniče   
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 

zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

1.5.1.3.01 KS Pirniče - odhodki izvirne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi manj sredstev na računu ob koncu preteklega leta in 
manj realiziranih prihodkov. Tako je krajevna skupnost z rebalansom znižala odhodke za tekoče 
vzdrževanje in zavarovanje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0003 Nakup ogrevalnih naprav in napeljav 
 

10 Krajevna skupnost Preska - Žlebe  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 

zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

1.5.1.4.01 KS Preska - Žlebe - odhodki izvirne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi manj sredstev na računu ob koncu preteklega leta in 
manj realiziranih prihodkov. Krajevna skupnost je z rebalansom znižala sredstva v zvezi z nabavo 
bivalnega kontejnerja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0005 Kontejner – bivalni 
 

11 Krajevna skupnost Senica  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 

zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

1.5.1.5.01 KS Senica - odhodki izvirne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu preteklega leta kot 
je bilo prvotno načrtovano. Iz tega naslova bo KS nekaj sredstev namenila drugim izdatkom za 
tekoče vzdrževanje in nabavi drugega splošnega materiala ter drobnega inventarja. 
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12 Krajevna skupnost Seničica - Golo 
Brdo  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 

zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

1.5.1.6.01 KS Seničica Golo Brdo - odhodki izvirne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu preteklega leta kot 
je bilo prvotno načrtovano. KS bo v okviru povečanja sredstev izvedla tekoče vzdrževanje na 
območju KS. 

13 Krajevna skupnost Smlednik  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 

zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

1.5.1.7.01 KS Smlednik - odhodki izvirne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se malenkost zmanjšujejo zaradi manj sredstev na računu kot je bilo prvotno 
načrtovana. Zmanjšanje je predvsem na račun tekočega vzdrževanja.  
 

14 Krajevna skupnost Sora  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 

zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

1.5.1.8.01 KS Sora - odhodki izvirne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu leta kot je bilo prvotno 
načrtovano. KS bo ta sredstva namenila obnovi sanitarij v gostišču Pri divjem petelinu in postavitvi 
fotonapetostne elektrarne na streho Doma krajanov v Sori.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0023 Obnova sanitarij v gostišču Pri divjem petelinu 
OB071-20-0014 Postavitev fotonapetostne elektrarne na streho Doma krajanov v Sori 
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15 Krajevna skupnost Trnovec  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 

zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

1.5.1.9.01 KS Trnovec - odhodki izvirne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi manj sredstev na računu ob koncu preteklega leta in 
manj realiziranih prihodkov. KS bo manj sredstev porabila pri drugih izdatkih za tekoče 
vzdrževanje in zavarovanje, ravno tako v letošnjem letu ne bo izvedla nabave pohištva. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0011 
 

16 Krajevna skupnost Vaše Goričane   
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 

zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

1.5.1.10.01 KS Vaše Goričane - odhodki izvirne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu leta kot je bilo prvotno 
načrtovano. KS bo v okviru povečanja sredstva porabila predvsem za obratovalne stroške. 
 

17 Krajevna skupnost Zbilje  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 

zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

1.5.1.11.01 KS Zbilje - odhodki izvirne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so nižja od načrtovanih zaradi manj sredstev na računu ob koncu preteklega 
leta. KS bo v okviru nižjih sredstev zmanjšala strošek študentskega dela, obratovalne in druge 
stroške. 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA   

04 Občinska uprava   
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 
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2201 Servisiranje javnega dolga  

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. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja in izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 
- domače zadolževanje  

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 

- Zakon o javnih financah in  
- Zakon o financiranju občin. 

1.4.1.15 Stroški zadolževanja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški zadolževanja s z rebalansom ne spreminjajo. 
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IV.  NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

04 Občinska uprava  

 

OB071-08-0006 Ureditev mestnega jedra  
Namen in cilj 

Občina Medvode je ob Knjižnici Medvode na sotočju Save in Sore uredila steno Obrazi sotočja, 
kjer je bila ob občinskem prazniku odkrita spominska plošča posvečena dr. Branislavi Sušnik. Ker 
so bila sredstva za ureditev območja začasno vzeta iz postavke 1.4.1.19 Splošna proračunska 
rezervacija se sredstva na tej postavki zvišujejo za 30.000,00 EUR. 

OB071-08-0007 CZ - investicije in investicijsko 

vzdrževanje 
Namen in cilj 

Sredstva so načrtovana za dokup osnovnih sredstev in opreme CZ, ki je potrebna za učinkovito 
izvajanje nalog zaščite in reševanja:  

- nakup osebne in skupne zaščitne opreme za OŠCZ in poverjenike v KS; 
- dopolnitev opreme za enote CZ (RNV, PP, TRE, NS, …). 

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje še niso bila koriščena, zato v letu 2020 7.000 
EUR prenašamo na redno dejavnost. 

OB071-08-0030 Občinske kanalizacije - projekti in 

dokumentacija  
Namen in cilj 

Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo ali rekonstrukcijo 
obstoječega kanalizacijskega sistema. V letošnjem letu pa je bila naročena izdelava primerjalnih 
analiz za odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeracijah Žlebe, Seničica, Zavrh pod Šmarno 
goro, ter Golo Brdo, zato bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 10.000 EUR. 

OB071-08-0070 Pokopališče Smlednik   
Namen in cilj 

Še vedno čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja in izdelavo PZI projektov, zato sredstva na 
postavki zmanjšujemo, ker se bo z gradnjo širitve pokopališča pričelo šele v letu 2021. 

OB071-08-0074 Cesta Vikrče - Tacen  
Namen in cilj 

Sočasno z izvajanje projekta Odvajanja in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika 
Ljubljanskega polja – Čisto zate, se bo rekonstruirala še cesta Vikrče – Tacen. Gradnja na tem 
odseku se je tako začela v začetku leta 2020 in bo dokončana jeseni 2020. Sočasno se izvaja 
gradnja kanalizacije, plinovoda in optičnega omrežja. Gradnja bo zaključena v letu 2020, projekt 
pa se bo s pridobitvijo dovoljenj, predajo del in bančnih garancij formalno zaključil v letu 2021, 
kar pomeni, da se bo 10% pogodbene vrednosti, ki so zadržana do predaje bančnih garancij, 
izplačala v letu 2021. Iz tega razloga se sredstva na proračunski postavki v letu 2020 znižujejo in 
bodo prenesena v leto 2021, ko bodo zapadla v plačilo.  

OB071-08-0094 Cesta Sora - Ločnica - Topol  
Namen in cilj 

Zaradi močno dotrajane voziščne konstrukcije, kar vodi do nenehnega krpanja udarnih jam na 
odseku lokalne ceste LC 251091 Sora – Topol ter razmeroma ugodnih cen bitumna oziroma 
asfalta, je občina sprejela odločitev, da še za dodatnih 400 m podaljša odsek sanacije po postopku 
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hladne reciklaže s penjenim bitumnom. V sklopu izvedbe novega asfalta se bo uredilo 
odvodnjavanje z izgradnjo prepustov, ureditvijo bankin ter zarisovanjem talne signalizacije. Na 
podlagi javnega naročanja je bilo za izvedbo sanacije ceste izbrano podjetje Gorenjska gradbena 
družba d.d.. Vrednost sanacije je 167.000 EUR zato  letu zagotavljamo sredstva za izvedbo celotne 
investicije.  

OB071-08-0101 JR – investicije in investicijsko 
vzdrževanje   

Namen in cilj 

V letu 2020 smo začeli s postopkom javnega naročila za redno in investicijsko vzdrževanje javne 
razsvetljave. Postopek še ni zaključen zato v letošnjem letu ne bo prišlo do večje realizacije, zato 
se sredstva v letu 2020 znižujejo za 50.000 EUR 

OB071-08-0106 Zbirni center Jeprca  
Namen in cilj 

   Gradbeno dovoljenje za izgradnjo zbirnega centra na lokaciji »Jeprška jama« še ni izdano.  
Z gradnjo bomo pričeli v letu 2021. Sredstva na postavki so zagotovljena za izdelavo razpisne 
dokumentacije. 

OB071-08-0109 Male komunalne čistilne naprave   
Namen in cilj 

V skladu z veljavnim Pravilnikom 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 bil v mesecu januarju 2020 objavljen javni razpis za dodelitev 
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju Občine Medvode za leto 2020. Do konca meseca avgusta je bilo izvedeno 
nakazilo sredstev le na podlagi dveh odločb o dodelitvi sredstev, se lahko sredstva v letu 2020, 
glede na trenutno stanje vlog, znižajo. 

OB071-08-0113 Najemnine, odškodnine za odstop 
zemljišča  

Namen in cilj 

Sredstva v letu 2020 zmanjšujemo glede na trenutno realizacijo in glede na pravne posle, ki so 
še v teku. Na tej proračunski postavki so bila predvidena sredstva za odkup treh nepremičnin v 
bodočem Športnem parku Medvode, za katere pa sredstva na novo zagotavljamo v proračunski 
postavki 8.1.2.17 Športni park Medvode.  
Kot je razvidno iz predloga Sklepa o dopolnitvi in spremembi Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem, ki ga bo prav tako obravnaval občinski svet, načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Medvode za leto 2020 dopolnjujemo s dvema nepremičninama na območju 
Poslovne cone Jeprca, za kateri sta lastnika izrazila interes za prodajo, zato bi bila realizacija 
pravnega posla mogoča še v tem letu, prav tako nameravamo v letošnjem letu odkupiti večji dve 
nepremičnini v lasti Slovenskih železnic d.o.o., ki v naravi predstavljata del kategorizirane lokalne 
ceste LC Medvode - Sora – Puštal ter nakup pripadajočega zemljišča ob Domu krajanov v Hrašah, 
s čimer bi krajani pridobili prostor za delovanje društev in srečanja krajanov. Odkup preostalih 
manjših nepremičnin v lasti Slovenskih železnic d.o.o., prenašamo v naslednje leto, kot tudi odkup 
Dolinčkove hiše, kjer je potrebno pripraviti tako vsebinski načrt oživitve hiše kot predvidoma tudi 
konservatorski načrt. 

OB071-08-0119 Športna igrišča (nogomet. tekaške 
proge, ostala igrišča)  

Namen in cilj 

Občina je meseca novembra 2019 uspešno kandidirala na Javnem razpisu Fundacije za šport za 
postavitev razsvetljave na športnem igrišču pri Osnovni šoli Medvode. Konec meseca maja je bila 
tako izdana odločba, kjer je občini dodeljenih 11.752 EUR nepovratnih sredstev. Na podlagi 
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zbiranja ponudb je vrednost izvedbe investicije 40.000 EUR, zato se sredstva v letu 2020 
povečujejo. 

OB071-08-0135 Gasilski dom v KS Pirniče   
Namen in cilj 

Projektna dokumentacija, ki jo izdeluje STUDIO AB d.o.o., Tržič bo usklajena in pripravljena za 
oddajo na Upravno enoto Ljubljana za pridobitev gradbenega dovoljenja do konca septembra. Po 
pridobitvi gradbenega dovoljenja se bodo plačali še preostali stroški za izdelavo dokumentacije v 
višini 2.416 EUR, ki so zadržani dokler ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ker gradbeno 
dovoljenje po dosedanjih izkušnjah z UEL ne bo izdano do konca leta, in ker je potrebno 
predhodno izvesti še javni razpis za izbor izvajalca del, se gradnja v letu 2020 še ne bo začela, 
zato sredstva v celoti ne bodo porabljena. Iz tega razloga sredstva v letu 2020 znižujemo. 

OB071-11-0007 Aljaževa hiša   
Namen in cilj 

V letu 2019 je občina s sodelovanjem zunanjih strokovnjakov za ohranjanje kulturne dediščine 
pristopila k opremljanju prostorov hiše z opremo, ki bo odsevala duh takratnega časa in življenja 
in bo predstavljala spomin na našega rojaka, hkrati pa nudila prostor različnim kulturnim, 
družabnim in protokolarnim prireditvam. V letu 2020 so se dela opremljanja prostorov 
nadaljevala. Primerno se je v celoti osvetlil razstavni prostor v zgornjem nadstropju, uredila se je 
tudi soba za razstave. Da bi prostore ohranili nepoškodovane, so bile opravljene meritve, 
nameščen je bil aparat za sanacijo kapilarne vlage.  
 
Lesena oprema (predalnik, skrinja, miza, kredenca in lopar), ki je shranjena na sosednji kmetiji, 
je del stare opreme rojstne hiše. Oprema je potrebna ustrezne restavratorske sanacije: 
dezinsekcije (zaplinjevanja), dezinfekcije in zaščite lesa (premazi in infuzije), dodelave 
manjkajočih delov, kitanja in podobno.  
Sredstva, ki so z rebalansom v letu 2020 dodana, bodo namenjena obnovi opreme na način, da 
bi se približala svojemu prvotnemu, nepoškodovanemu videzu.  

OB071-11-0012 Prevzemi vaških vodovodov  
Namen in cilj 

Na zasebnih vodovodih smo skladno z odločbo okoljske inšpektorice morali v letu 2020 vgraditi 
merilce pretokov, zato se zagotavljajo dodatna sredstva.  

OB071-11-0013 Vodovod krožišče Zbilje - Žeje - 

poslovna cona  
Namen in cilj 

V sklopu komunalnega opremljanja poslovne cone Jeprca s kanalizacijskim in vodovodnim 
omrežjem, plinovodnim omrežjem in optiko, se je izvedla tudi gradnja hodnika za pešce v širini 
1,5 m in rekonstrukcija ceste. Konec leta 2018 je bil na podlagi javnega razpisa za izvedbo celotne 
investicije izbrano podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. Izgradnja fekalne kanalizacije je bila 
financirana s strani Javnega podjetja VOKA Snaga, izgradnja plinovodnega omrežja s strani 
Energetike Ljubljana in optičnega omrežja s strani Telekoma Slovenije d.d. Izvajalec del je bilo 
podjetje Prenova Gradbenik, d.o.o. Z deli je zaključil v začetku leta 2020, ko je bila izdana in 
plačana tudi zadnja, konča situacija. Z rebalansom se sredstva v letu 2020 znižujejo zaradi manjše 
porabe sredstev od prvotno načrtovane. 

OB071-11-0019 Turistično razvojni projekti  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za pripravo vlog in prijavo turističnih projektov na razpise za pridobitev 
nepovratnih finančnih sredstev. Ker sredstva ne bodo porabljena, saj so vsi stroški, povezani s 
prijavo na razpise v letu 2020 za pridobitev nepovratnih sredstev že vezani na posamezne 
projekte, se znižujejo.  
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OB071-11-0023 Zbilje - turistično, športno in 

rekreativno središče  
Namen in cilj 

Zaradi ohranitve proračunske postavke in odprto možnostjo za prijavo na razpis, v letu 2020 na 
postavki ohranjamo le minimalna sredstva.  

OB071-13-0003 Cesta Smlednik - Nova Dragočajna  
Namen in cilj 

V letošnjem letu je bila izdelana projektna dokumentacije PZI za izgradnjo krožišča pri Osnovni 
šoli Simona Jenka in dokumentacija PZI za rekonstrukcijo ceste od državne ceste proti Smledniku 
ter od državne ceste proti Novi Dragočajni. Izgradnjo krožišča bo v večjem delu financirala 
Direkcija RS za infrastrukturo. Ker bo država razpis za izbiro izvajalca za gradnjo krožišča izvedla 
v jesenskem času in stroški za gradnjo v letošnjem letu še ne bodo nastali, se sredstva v letu 
2020 znižujejo. Sredstva bodo v letu 2020 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in za 
plačilo odškodnin za potrebne odkupe zemljišč. 

OB071-13-0007 Investicijsko vzdrževanje vodovodne 

infrastrukture  
Namen in cilj 

S sredstvi iz tega projekta se pokrivajo stroški, ki so dogovorjeni po sklenjeni pogodbi o najemu 
infrastrukture z upravljavcem Komunalo Kranj, in sicer so to stroški vodenja katastra. Preostala 
sredstva pa so namenjena za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na vodovodnih sistemih v 
soglasju z upravljavcem vodovodnega omrežja Komunala Kranj. V letu 2020 je predvidena 
sanacija vodovoda Spodnje Pirniče 30c - 33, vodovoda Hraše 1-1A ter vodovoda Vaše 5F - 5J, 
zato so sredstva v letu 2020 tudi temu primerno povečana. Prav tako se sredstva namenjajo 
sofinanciranje obnove vodovoda Hrastje - Trboje - magistralni vod, preko katerega se dobavlja 
voda za naselja Hraše, Smlednik in Valburga in na katerem ima občina 44% delež.  

OB071-15-0003 Zemljiške operacije - komasacije in 
melioracije  

Namen in cilj 

Občina Medvode je v začetku leta 2020 prejela Odločbo o uvedbi agromelioracije na 
komasacijskem območju s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Odločba je z 
dne 9.6.2020 postala pravnomočna. Odločba vsebuje podatek, da je rok za dokončanje 
agromelioracijskih del 30.6.2022, kar pa glede na nastalo situacijo in predviden rok za objavo 
razpisa s strani MKGP, ki bo predvidoma šele konec leta 2020, ni izvedljivo, smo pristojno 
ministrstvo na podlagi dopisa zaprosili za podaljšanje roka do 30.6.2025. Vsa planirana sredstva 
v letu 2020 ne bodo porabljena, ker razpis MKGP še ni bil objavljen.  

OB071-15-0013 Osnovne šole - investicijsko 
vzdrževanje  

Namen in cilj 

Šole so letošnja sredstva v pretežni meri namenile izvedbi naslednjih vzdrževalnih del: ureditvi 
sanitarij in opreme za gibalno ovirane otroke, vzdrževanju in adaptaciji vodovodne in odtočne 
napeljave, obnovi elektroinštalacij, obnovi varnostne razsvetljave, menjavi svetil, beljenju. Kot 
nas vodstva šol obveščajo, jim finančnih sredstev za nakup oziroma zamenjavo dotrajane opreme 
učilnic zmanjka. Osnovnim šolam bodo v letu 2020 za opremo namenjena dodatna finančna 
sredstva v višini 70.000 EUR.  

OB071-15-0014 Rekonstrukcija OŠ Simona Jenka   
Namen in cilj 

Zaradi prostorske stiske v Osnovni šoli Simona Jenka v Smledniku se je Občina Medvode odločila, 
da pristopi k izdelavi IZP, DGD, PZI projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli 
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Simona Jenka, lociranega na parc. št. 378/9 k.o. Smlednik. V objektu, ki se bo prizidal se nahajata 
telovadnica s spremljevalnimi prostori in šolska kuhinja z jedilnico. Načrtuje se dograditev objekta 
s tremi dodatnimi učilnicami ter kabineti in ustreznimi komunikacijskimi površinami (stopnišča, 
hodniki). Garderobe se iz območja jedilnice premaknejo v prizidek, kar omogoča povečanje 
jedilnice. Skladno s projektnimi pogoji JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O. se obstoječa 
greznica nadomesti z malo komunalno čistilno napravo. Parkirišča na lokaciji načrtovanega 
prizidka se nadomesti z novimi. Za izvedbo storitve je bila podpisana pogodba s podjetjem Obrat 
d.o.o. iz Ljubljane v višini 24.119,40 EUR z DDV, zato se sredstva v letu 2020 temu primerno 
znižuje. 

OB071-15-0018 Cesta ob Bošnici   
Namen in cilj 

Ker za izgradnjo nove ceste niso pridobljena soglasja lastnikov zemljišč za odkup zemljišč, se 
projekt ne izvaja. V letu 2020 se sredstva ohranjajo le zaradi ohranitve postavke, preostala 
sredstva pa so bila prerazporejena na druge proračunske postavke za projekte, kjer so izpolnjeni 
pogoji za njihovo izvedbo.  

OB071-15-0022 Obnova vodovoda na območju 

kohezije  
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. Projekt se je začel izvajati že v letu 2018 in bo z gradnjo zaključen do konca 
leta 2020. Obnova vodovodnega omrežja se oziroma se je že izvedla v naseljih Medvode – Preska, 
v Vašah, Goričanah, v naseljih Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče. Skupna dolžina 
obnovljenih vodovodov bo znašala 14 km, kar je 1,5 km več od sprva načrtovane, saj se je tekom 
gradnje izkazalo, da bi bilo smotrno glede na stanje vodovoda, le tega na teh dodatnih trasah 
obnoviti. Poleg dodatnih tras smo izvedli še predelave priključkov na vodovod v glavni cesti Vikrče 
– Verje in predelavo vodohrana Verje. Se je pa v sklopu izgradnje meteorne kanalizacije izvedlo 
manj meteorne kanalizacije, zato se stroški na tistem projektu v letu 2020 znižujejo. Iz tega 
razloga v letu 2020 zagotavljamo dodatna sredstva v višini 122.000 EUR.  

OB071-15-0031 Meteorna kanalizacija na območju 

kohezije  
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 meteornega kanala na odsekih, kjer 
je to nujno potrebno. Tako se je že v letu 2018 pričela gradnja meteorne kanalizacije in bo 
zaključena 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, kar je manj, kot je bilo sprva načrtovano, zato se stroški v letu 2020 znižujejo 
za 240.000 EUR.  

OB071-15-0038 Osnovna šola Preska   
Namen in cilj 

Zaradi prostorske stiske v Osnovni šoli Preska se je Občina Medvode odločila, da pristopi k izdelavi 
IZP, DGD, PZI projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k Osnovni Preska. Sprejeta je bila 
odločitev, da se k OŠ Preska na parc. št. 178/3 in 178/1 k.o. Preska postavi modularni prizidek z 
dvema učilnicama in povezovalnim hodnikom z garderobami. Za projektiranje je bila podpisana 
pogodba s podjetjem Obrat d.o.o. iz Ljubljane. Objavljen je bil razpis za izbiro izvajalca gradnje. 
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Predviden znižan znesek v rebalansu bo zadoščal za izvedbo celotnega projekta. 
 

OB071-15-0039 Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja   

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. Predvideno je gravitacijsko odvajanje komunalne odpadne vode, 
razen pri črpališčih, kjer je potrebno prečrpavanje preko tlačnih vodov z nižjega na višji nivo. 
Trase kanalizacije za komunalne odpadne vode v večini primerov potekajo v cestnem telesu. 
Sočasno z gradnjo fekalne kanalizacije se bo na nekaterih odsekih izvedla še obnova vodovoda in 
zgradila meteorne kanalizacije. 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 Slovenija bo 
prispevala 1.434.174 EUR, sama pa bo zagotovila preostanek potrebnih sredstev v znesku 
3.156.532 EUR. Skupna vrednost projekta v občini Medvode znaša 12.717.697 EUR. Druge 
komunalne vode, ki jih bo hkrati gradila Občina Medvode (obnova vodovodnega omrežja v dolžini 
cca 14 km, izgradnja meteorne kanalizacije v dolžini cca 10 km), bo financirala z lastnimi sredstvi, 
gradnja plinovoda se bo financirala s sredstvi Javnega podjetja Energetika Ljubljana, Telekom 
Slovenije d.d. pa se projektu priključuje z gradnjo optičnega omrežja. V manjšem delu 
posodobitve izvaja tudi Elektro Gorenjska. Gradnja bo zaključena v letu 2020, projekt pa se bo s 
pridobitvijo dovoljenj, predajo del in bančnih garancij formalno zaključil v letu 2021, kar pomeni, 
da se bo 10% pogodbene vrednosti, ki so zadržana do predaje bančnih garancij, izplačala v letu 
2021. Iz tega razloga se sredstva v letu 2020 znižujejo in bodo prenesena v leto 2021, ko bodo 
zapadla v plačilo.  
Stanje projekta na območju Občine Medvode na dan 31.8.2020 je sledeče: 
Na dan 31.8.2020 je bilo izvedenih 97% celotne fekalne kanalizacije, oziroma 91% upoštevajoč 
še asfaltiranje. Projekt izvaja znotraj okvirov pogodbene vrednosti oz. se bo po napovedih zaključil 
pod pogodbeno vrednostjo. Do konca meseca avgusta je bilo na Ministrstvo za okolje in prostor 
oddanih 24 zahtevkov za izplačilo evropskih sredstev, v skupni višini 5.051.652 EUR (gre za 
75,18% sofinanciranje), od katerih jih je bilo 21 zahtevkov že plačanih v skupni višini 4.628.454 
EUR, 3 zahtevki pa sta še v postopku potrjevanja.  

OB071-16-0006 Sanacija LC Medvode - Goričane - 

Rakovnik - Sora - jaški  
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izvedbi sanacije ceste in kanalizacijskih jaškov na LC 251071 Medvode – 
Sora – Puštal na območju Goričan in Rakovnika. Sočasno s sanacijo ceste bo potekala tudi 
vgradnja elektro vodov, ki bo prispevala k zmanjšanju stroškov občinskega dela investicije. 
Sanacija obsega prilagoditev pokrovov revizijskih jaškov (zamenjava obstoječih pokrovov z 
asfaltnim polnilom z litoželeznimi pokrovi) in kap na ustrezno višino, utrditev ceste, preplastitev 
cestišča v celotni širini in obnovo talne signalizacije. Prvotno je bila načrtovana le 1. faza obnove 
v dolžini 400 m. Dodatna sredstva v letu 2020 pa bodo porabljena za izvedbo obnove dodatnih 
900 m cestišča. Na ta način bo saniran celoten kritičen odsek lokalne ceste. 



 

58 

 

OB071-16-0008 Rekonstrukcija ceste Spodnje Pirniče 

- Kobivar  
Namen in cilj 

Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 251011 Tacen - Brezovec, odsek Spodnje Pirniče – Kobivar 
je bila predvidena fazno v več letih. Zaradi dotrajanosti voziščne konstrukcije ter razmeroma 
ugodnih cen bitumna oziroma asfalta, je občina sprejela odločitev, da se omenjeni odsek sanira 
po postopku hladne reciklaže s penjenim bitumnom v celoti, to je od hišne številke Spodnje Pirniče 
59 skozi gozd do hišne številke Zavrh pod Šmarno Goro 14 A v skupni dolžini 720 m. V sklopu 
izvedbe novega asfalta se bo uredilo odvodnjavanje z izgradnjo prepustov, ureditvijo bankin ter 
zarisovanjem talne signalizacije. Na podlagi javnega naročanja je bilo za izvedbo sanacije ceste 
izbrano podjetje Gorenjska gradbena družba d.d.. Vrednost sanacije je 137.000 EUR, zato se v 
letu sredstva povečujejo za dokončanje investicije. 

OB071-16-0012 Parkirišče Topol pri Medvodah   
Namen in cilj 

Projekt predvideva na degradiranem območju, ob neposredni bližini Podružnične osnovne šole 
Topol v krajevni skupnosti Katarina, ureditev cca 1300 m2 velikega parkirišče za motorna vozila. 
Parkirišče bi služilo kot izhodiščna točka za pohode po okoliških hribovjih. Hkrati bi z ureditvijo 
omogočili varen vstop in izstop učencev iz šolskega avtobusa. V sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Katarina ter Turističnim društvom Katarina se je v letu 2019 začela pripravljati idejna 
zasnova, ki bo podlaga za izdelavo Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker projekt še 
ni izdelan, prav tako še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, bodo sredstva ostala neporabljena. 
Iz tega razloga se sredstva v letu 2020 znižujejo. 

OB071-16-0017 Športni park Medvode   
Namen in cilj 

Za leto 2020 se ohranjajo le sredstva za nakup dela zemljišč, za katera z lastniki zemljišč že 
potekajo dogovori. Ker preostala sredstva ne bodo porabljena, se vrednost projekta v letu 2020 
znižuje. 

OB071-16-0019 Sanacija KD Medvode  
Namen in cilj 

V tem letu so bila, v dogovoru z upravljalcem Kulturnega doma Medvode, sredstva namenjena za 
nakup in postavitev elektroosmoze, za odvajanje vlage ter za beljenje dvorane. Zato se sredstva 
v letu 2020 znižujejo. 

OB071-16-0031 Zgodbe naših mokrišč   
Namen in cilj 

Sredstva v letu 2020 v višini 16.000 EUR zvišujemo zaradi višjih stroškov izdelave promocijskega 
materiala in akcij odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst kot je bilo določeno ob prijavi projekta 
ter višje ponudbe za izdelavo opazovalnice za ptice, ki se bo postavila tekom meseca oktobra. 

OB071-16-0033 Sanacija plazu Topol 5  
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izvedbo sanacije plazu pod hišo Topol 5, na odseku ceste LC 251131 
(Topol – Toško čelo), od hiše Topol 4 do križišča z nekategorizirano potjo pri hiši Topol 33. 
Sanacija plazu predvideva izvedbo konzolne pilotne stene iz armirano betonskih pilotov fi 80 cm, 
ki bodo na vrhu povezani z armirano betonsko vezno gredo. Poleg sanacije plazu je potrebno 
zaradi nenehnega popravila udarnih jam asfaltirati tudi celotni še edini makadamski odsek ceste 
v dolžini 100 m. Na podlagi javnega naročanja je bilo za izvedbo sanacije izbrano podjetje Euro 
grad d.o.o.. Vrednost vseh del je ocenjena na 120.000 EUR, zato v letu 2020 zagotavljamo 
dodatna sredstva.  
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OB071-16-0035 Donova cesta  
Namen in cilj 

Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Donove ceste. Glede 
na trenutno finančno stanje, se investicija v letu 2021 ne bo mogla začeti izvajati, zato se 
projektna dokumentacija še ni naročila, sredstva pa bodo v letu 2020 ostala praktično 
neporabljena. 

OB071-18-0019 Vzdrževanje meteornih kanalizacij   
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo in vzdrževanje meteorne kanalizacije. Ker v sklopu 
projektov obnove ali novogradnje vodovoda, fekalne kanalizacije ali le rekonstrukcije cest ni bilo 
potrebe bo obnovi meteorne kanalizacije se sredstva v letu 2020 znižujejo.  

OB071-18-0022 Cesta in pločnik krožišče Zbilje - Žeje 
- poslovna cona  

Namen in cilj 

V sklopu komunalnega opremljanja poslovne cone Jeprca s kanalizacijskim in vodovodnim 
omrežjem, plinovodnim omrežjem in optiko, se je izvedla tudi gradnja hodnika za pešce v širini 
1,5 m in rekonstrukcija ceste. Konec leta 2018 je bil na podlagi javnega razpisa za izvedbo celotne 
investicije izbrano podjetje Prenova Gradbenik d.o.o. Izgradnja fekalne kanalizacije je bila 
financirana s strani Javnega podjetja VOKA Snaga, izgradnja plinovodnega omrežja s strani 
Energetike Ljubljana in optičnega omrežja s strani Telekoma Slovenije d.d. Izvajalec del je bilo 
podjetje Prenova Gradbenik, d.o.o. Z deli je zaključil v začetku leta 2020. Z rebalansom se 
sredstva zagotavljajo na dejansko realizacijo.  

OB071-18-0027 Ureditev prehodov za pešce   
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za urejanje in izgradnjo prehodov za pešce s postavitvijo cestne 
razsvetljave in prometne signalizacije. V tem letu je predvidena osvetlitev prehoda za pešce pri 
Gostilni Gustl v znesku 9.000 EUR, zato se sredstva v letu 2020 znižujejo. 

OB071-18-0028 Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar 

II. faza  
Namen in cilj 

Projekt obsega rekonstrukcijo ceste, izgradnjo pločnika in izgradnjo vodovoda. Po rekonstrukciji 
ceste bo imela cesta dva vozna pasova v skupni širini 5m in 0,5m bankine, pločnik pa se bo gradil 
v širini 1,2m. Dolžina trase – druge faze izvedbe projekta od Hit Preless do Malenška znaša cca 
1100m. Za projekt je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ, ki se je s pomočjo gradbenega 
odbora usklajevala z lastniki zemljišč, od katerih je potrebno zaradi izvedbe investicije pridobiti 
zemljišča. Izvedeni so odkupi zemljišč (več kot 80%) za potrebe umestitve trase nove ceste. Za 
preostala manjkajoča zemljišča usklajevalni sestanki in pogovori še potekajo. Za izvedbo 
investicije je potrebno pridobiti še DGD in PZI projekt za celotno investicijo. Investicije v letu 2020 
ni mogoče realizirati, zato se sredstva v letu 2020 znižujejo. 

OB071-18-0032 Kolesarska pot Medvode - Pirniče - 

Vikrče  
Namen in cilj 

Namen projekta Kolesarska pot Medvode – Pirniče – Vikrče je izgradnja varne in urejene 
kolesarske povezave med zalednimi naselji 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 
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Občine Medvode. 
V letu 2020 bodo sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske 
dokumentacije, izdelavo potrebnih študij ter za pridobitev stavbne pravice. Vsa ta dokumentacija 
je obvezna pri oddaji vloge za pridobitev nepovratnih sredstev. Projekt je bil namreč uvrščen v 
Dogovor za razvoj Ljubljanske razvojne regije, Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj 
Osrednjeslovenske razvojne regije, št. 3030-45/2015/16 z dne 27.7.2018 in si s tem pridobil 
pravico do sofinanciranja iz sredstev EU in proračuna RS iz naslova Prednostne naložbe 4.4. 
Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.  
Vloga bo na Ministrstvo za infrastrukturo oddana najkasneje do 30.9.2020. Sklep o potrditvi 
projekta in pridobitvi sredstev pričakujemo do konca leta 2020. Sama gradnja pa je potem 
načrtovana v letih 2021-2022.  
Ker se gradnja v letošnjem letu še ne bo začela, se sredstva v letu 2020 znižujejo glede na 
predvideno realizacijo. 

OB071-18-0033 Loške kolesarske poti   
Namen in cilj 

Občina je že pričela z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarske poti Medvode – 
Goričane – Sora in pripravo projekta na razpis EKO sklada. Glede na predvideno stopnjo izdelane 
projektne dokumentacije, se sredstva v letu znižujejo. 

OB071-18-0034 Ureditev vrtičkov v Preski   
Namen in cilj 

Projekt je v fazi odkupa zemljišč, vendar v postopku odkupa enega izmed zemljišč poteka pred 
sodiščem postopek zaradi določitve skrbnika. Ker postopek ne bo zaključen pred koncem leta, se 
sredstva v letu 2020 znižujejo na 1.000 EUR. 

OB071-19-0012 Vodovod Žontarjeva ulica   
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena obnovi javnega vodovodnega omrežja na območju Žontarjeve ulice (od 
hišne številke 3 do hišne številke 19), kjer sedaj vodovod poteka po zemljiščih v privatni lasti. 
Gradnja vodovoda naj bi potekala sočasno z gradnjo sekundarne kanalizacije vendar se gradnja 
ne bo začela zaradi neurejenega lastništva že zgrajenega kanalizacijskega omrežja na predmetni 
lokaciji, na katerega naj bi se priključila že načrtovana kanalizacija. Projekt bo potrebno 
preprojektirati. 

OB071-19-0013 Komunalna infrastruktura Zbilje - 
Smlednik - Hraše  

Namen in cilj 

Sredstva so namenja izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo vodovoda in izgradnjo 
kanalizacije na območju Zbilje -Smlednik - Hraše. Z JP VOKA SNAGA d.o.o. smo se uspeli 
dogovoriti, da bodo poleg izgradnje kanalizacije, nosili tudi strošek izdelave projektne 
dokumentacije. Sam postopek izvedbe javnega naročila za izbor izdelovalca projektne 
dokumentacije bo po njihovem pooblastilu vodila občina, JP VOKA SNAGA pa bo zagotovila 
finančna sredstva. Iz tega razloga ni več potrebno, da občina zagotavlja sredstva, zato se sredstva 
znižujejo. Zagotavljamo le toliko sredstev, da se ohranja projekt, da bomo lahko začeli s 
postopkom izvedbe razpisa.  

OB071-19-0016 Nakup poslovnih prostorov 
Namen in cilj 

Sredstva v letošnjem letu ne bomo potrebovali, zato jih zmanjšujemo na minimalno vrednost, da 
ohranjamo projekt.  
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OB071-19-0020 Stara hišna imena III   
Namen in cilj 

Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora z 
ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij. Imena se zbirajo s pregledom 
zgodovinskih virov, terenskim zbiranjem podatkov in intervjuji z domačini. Na podlagi izdelanega 
popolnega seznama starih hišnih imen, se nato označijo domačije z enotnimi tablami, izda knjižica 
s hišnimi imeni, imena pa se dodajo v bazo portala www.hisnaimena.si. Projekt je razdeljen na 
tri faze - na 3 geografsko povezane enote glede na volilne enote. Po uspešno izvedenem projektu 
Stara hišna imena 1 in projektu, ki je trenutno teku Stara hišna imena 2, se bo pristopilo še k 
izvedbi projekta Stara hišna imena 3. Projekt stara hišna imena 3 bo obdelal naselja Belo, 
Brezovica pri Medvodah, Golo Brdo, Osolnik, Seničica, Setnica – del, Studenčice, Tehovec, Topol 
pri Medvodah, Trnovec, Žlebe. V projektu sodeluje Občina Medvode kot vodilni partner in Občina 
Mengeš kot partner 1. 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja nas je z Odločbo o pravici do sredstev, z dne 
15.7.2020 obvestila, da je projekt upravičen do dodelitve sredstev. Glede na to, je Občina 
Medvode pristopila k projektu šele v drugi polovici leta 2020 in do večje realizacije letos ne bo 
prišlo.  

OB071-20-0008 Vodovod Zbilje- Žeje II.faza 
(sekundarno omrežje)  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena obnovi javnega sekundarnega vodovodnega omrežja na območju Zbilj v 
skupni dolžini cca 1.200 m, ter rekonstrukciji/preplastitvi dela ceste. Izdelana je projektna 
dokumentacija za Izgradnjo sekundarnega omrežja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju 
Zbilje za izvedbo (PZI), ki ga je izdelalo podjetje PROINFRA D.O.O. iz Maribora, po kateri je 
povzeta tudi ocenjena vrednost investicije. Naselje Zbilje v občini Medvode ima obstoječe 
kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Predvidena je navezava na v letu 2019 zgrajen vodovod, ki 
je bil zgrajen v sklopu projekta Cesta in pločnik krožišče Zbilje – Žeje – poslovna cona. Za 
funkcionalno zaključeno celoto je potrebno izgraditi še sekundarno kanalizacijsko omrežje in 
obnoviti priključke posameznih odsekov vodovoda. Predmetna investicija obravnava izgradnjo 
sekundarnega omrežja kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na področju Občine Medvode 
v naselju Zbilje. Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja in obnova vodovodnega 
cevovoda na območju naselja Zbilje je predvidena po odsekih. Gradnja vodovoda bo potekala 
sočasno z gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ki se bo financiralo s sredstvi JP VOKA 
SNAGA. Sočasno se bo zgradilo tudi plinovodno omrežje, katerega investitor je Energetika 
Ljubljana in optično omrežje, katerega investitor je Telekom Slovenije. Sredstva se v letu 2020 
znižujejo zato, ker še ne bo prišlo do realizacije projekta. 

OB071-20-0009 Komunalna infrastruktura Senica  
Namen in cilj 

Sredstva so namenja izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo vodovoda in izgradnjo 
kanalizacije na območju Zgornje in Spodnje Senice. Z JP VOKA SNAGA d.o.o. smo se uspeli 
dogovoriti, da bodo poleg izgradnje kanalizacije, nosili tudi strošek izdelave projektne 
dokumentacije. Sam postopek izvedbe javnega naročila za izbor izdelovalca projektne 
dokumentacije bo po njihovem pooblastilu vodila občina, JP VOKA SNAGA pa bo zagotovila 
finančna sredstva. Iz tega razloga ni več potrebno, da občina zagotavlja sredstva, zato se sredstva 
v letu 2020 znižujejo. Zagotavljamo le toliko sredstev, da se ohranja projekt, da bomo lahko začeli 
s postopkom izvedbe razpisa. 

OB071-20-0010 Prizidek - ZD Medvode  
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu 
domu Medvode. Potrebno bo pripraviti projektno nalogo za pripravo javnega naročila za izbiro 
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izvajalca za projektiranje IZP, DGD in PZI za dograditev Zdravstvenega doma Medvode in ureditev 
zunanjih površin Zdravstvenega doma Medvode. Zaradi razglašene epidemije in posledično 
oteženega dela v ZD Medvode so se aktivnosti na projektu prestavile na jesenski čas. Temu 
primerno bo poraba sredstev v tem letu manjša od prvotno načrtovane. 

OB071-20-0012 Vrtec Medvode - prizidek Smlednik  
Namen in cilj 

Zaradi pomanjkanja mest v enotah Vrtcev Medvode se je Občina Medvode prvotno odločila, da 
pristopi k izdelavi IZP, DGD, PZI projektne dokumentacije za prizidavo obstoječega objekta vrtca 
v Sori, lociranega na parc. št. 160 k.o. Sora. Načrtovali smo nadgradnjo obstoječega objekta s 
prostori za dva dodatna oddelka drugega starostnega obdobja vendar je bilo ugotovljeno, da 
zaradi zahtev iz Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
(Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17), z gradnjo, ne 
glede na to, da smo predvideli širitev objekta izven obstoječih gabaritov, ne moremo zagotavljati 
vseh predpisanih površin in posledično ne bi uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja za načrtovano 
gradnjo. Projekt prizidka vrtca Sora je bil zato ustavljen. 
Po preučitvi situacije smo se skupaj z Vrtcem Medvode odločili, da pristopimo k izdelavi IZP, DGD, 
PZI projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k obstoječemu vrtcu v Valburgi – enota 
Smlednik. Obstoječi vrtec, ki se bo dogradil je nizkoenergijski leseni vrtec, zgrajen leta 2012. Na 
predvideni lokaciji prizidka na parc. št. 359/8 k.o. Smlednik trenutno še stoji stari vrtec (št. stavbe 
130 k.o. Smlednik), ki se bo porušil. Sredstva v letu 2020 bodo namenjena izdelavi projektne 
dokumentacije. 

OB071-20-0015 Adaptacija in ureditev arhiva  
Namen in cilj 

Dodatna sredstva se zagotavljajo za ureditev novega arhiva, saj trenutno gostujemo v oddaljenih 
prostorih podjetja Mikrocop v Ljubljani. Obstoječi skladiščni prostor na Zgornji Senici 45 se bo 
preuredil v arhiv, kjer bo Občina Medvode shranjevala dokumentacijo. Vgradila se bodo nova dvižna 
vrata z osebnim prehodom. Zazidale se bodo odvečne odprtine, popravile in pobelili se bodo notranje 
stene in fasada. Tla prostora pa se bodo izravnala s tlaki. 

OB071-20-0016 Lokalno je zdravo  
Namen in cilj 

LAS je objavil Javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
»Las Za mesto in vas« v letu 2019. Projekt spodbuja prehransko samooskrbo, s povečanjem 
lokalne pridelave, predelave in potrošnje lokalno pridelane hrane. S spodbujanjem lokalnih 
pridelovalcev in predelovalcev k večji tržni pridelavi, k povezovanju za doseganje večjih količin ter 
usklajevanju lokalne ponudbe in povpraševanja osnovnih šol po hrani, se bo prispevalo k večanju 
konkurenčnosti lokalnih proizvajalcev, k večanju lokalnega prehranskega trga ter k večji 
dostopnosti lokalne hrane za lokalno prebivalstvo. S povezovanjem lokalnih ponudnikov se bo 
poskušalo zagotoviti večje količine in večjo pestrost ponudbe lokalne hrane ter tako povečati 
možnosti oskrbovanja tudi večjih porabnikov hrane, kot so javni zavodi, osnovne šole,… Aktivnosti 
so razdeljene na dve fazi. V prvi fazi je poudarek na načrtovanju in razvoju lokalnih šolskih 
obrokov, v drugi fazi pa je poudarek na pilotni izvedbi kratkih oskrbovalnih verig.  

OB071-20-0017 LAS - zapeljemo vas  
Namen in cilj 

Občina Medvode je v sklopu LAS - Za mesto in vas prijavila projekt LAS – zapeljemo vas. Gre za 
trajnostni projekt z nazivom »LAS -Zapeljemo vas!« za mobilnost starejših, ki povezuje starejše 
in invalidne osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s 
starejšimi ali mlajšimi aktivnimi vozniki, ki so v okviru svojega prostega časa pripravljeni pomagati 
starejšim osebam, ki zaradi različnih vzrokov ne zmorejo ali ne želijo uporabljati drugih oblik 
prevoza. 
Projekt je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje 
mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Projekt jim omogoča 
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lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov, 
ipd. 
Projekt se bo začel izvajati že letos, zato je v letu 2020 uvrščen nov projekt v višini 2.000 EUR. 

OB071-20-0018 Panorama APP petih občin   
Namen in cilj 

Občina Medvode je v sklopu LAS - Za mesto in vas prijavila projekt Panorama APP petih občin. 
Gre za projekt sodobne spletne aplikacije za mobilne telefone, ki bo nadgradnja projekta s katerim 
je bil vzpostavljen skupni spletni portal, namenjen spodbujanju turizma in delovanja na področju 
kulture za prebivalce občin, ki sodelujejo v projektu in obiskovalcev krajev severno od prestolnice.  
Na portalu (dostopen je na naslovu www.odmestadovasi.si) so prek tematskih sklopov 
izpostavljene točke, ki so v posamezni občini najbolj prepoznavne in ki bodo tudi temeljne 
destinacije/lokacije, predstavljene v aplikaciji, ki je predmet prijavljenega projekta.  
Projekt bo poleg prenosa vsebin aplikacije na mobilne naprave omogočil tudi pripravo preglednih 
digitalnih panoramskih zemljevidov in pripravo promocijskih filmov za najbolj prepoznavne 
lokacije posamezne občine. S tem bomo informacije o turistični ponudbi v občinah približali tudi 
mlajši populaciji, ki dnevno uporablja mobilne aplikacije, vsebine pa bodo pripravljene tako, da 
bodo pritegnile k uporabi poleg klasičnih ciljnih skupin privabile tudi mlade, ki se šele spoznavajo 
z okoljem regije, v kateri živijo.  
Projekt se bo začel izvajati že letos, zato je dodan nov projekt v višini 3.000 EUR. 

OB071-20-0019 Jetrbenk in svetni pomniki 
Namen in cilj 

Občina Medvode je v sklopu LAS - Za mesto in vas prijavila projekt Jetrbenk in sveti pomniki. 
Vodilni partner je Župnija Preska. Gre za projekt primerne obnove svetne arhitekture na ožjem 
območju graščine Huntenberg – Jetrbenk na najbolj dominantni točki vstopa iz doline, to je sv. 
Marjeta. Obnova vključuje zgodovinsko, pohodniško s turistično obogatitvijo ter zagotavljanje 
lokalnega povezovanje najbolj ranljivih skupin (vrtec, osnovna šola in starejši). Projekt je 
namenjen povečevanju obstoječih turističnih zmogljivosti (ohranjanje in povečevanje gostinskih 
zmogljivosti), poglabljanju znanja o kraju bivanja s kakovostnimi predstavitvami in povečanju 
možnosti raziskovanja na obstoječih objektih. Z vzpostavitvijo info točke, ki je locirana na 
pokritem predverju med zvonikom in cerkvijo bomo zagotovili možnost postavitve še ostalih 
pristopnih točk na priljubljeno izletniško točko glavnega mesta Ljubljane, to je na Katarino. S tem 
projektom bo nadgrajena dosedanja Učna pot, pot roparskih vitezov, hiša na vrhu hriba 
(mežnarija) uporaba podružnične cerkvice za svetne namene.  
Projekt se bo začel izvajati že letos, zato se doda nov projekt v višini 1.000 EUR. 

OB071-20-0020 Avtodomska postajališča   
Namen in cilj 

Občina Medvode pristopila k ureditvi avtodomskega postajališča na območju Kopališča Sora v 
Goričanah.  
Projekt se bo začel izvajati že letos, zato je dodan v višini 2.000 EUR za pripravo ustrezne 
projektne dokumentacije. 

09 Krajevna skupnost Pirniče  

OB071-19-0003 Nakup ogrevalnih naprav ter napeljav 

v KS Pirniče  
Namen in cilj 

Načrtuje se nakup 2-3 plinskih peči ter prireditev napeljav, da se bodo določeni deli objekta lahko 
ogrevali ločeno.  
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10 Krajevna skupnost Preska - Žlebe  

OB071-19-0005 Kontejner - bivalni - KS Preska-Žlebe 
Namen in cilj 

Zaradi nižjih sredstev v proračunu se bo en del investicije izvedel v letu 2020, drugi del pa v letu 
2021. 

14 Krajevna skupnost Sora  

OB071-19-0023 Obnova sanitarij v gostišču Pri divjem 
petelinu - KS Sora  

Namen in cilj 

Zaradi dotrajanosti in poškodb se načrtuje obnova sanitarij v gostišču Pri divjem petelinu. 

OB071-20-0014 Postavitev fotonapetostne elektrarne 
na streho Doma krajanov v Sori - KS Sora  

Namen in cilj 

Za znižanje stroškov električne energije se načrtuje postavitev fotonapetostne elektrarne. 

15 Krajevna skupnost Trnovec  

OB071-19-0011 Posodabljanje računalniške in 

pisarniške opreme 
Namen in cilj 

Zaradi nižjih sredstev v proračunu se ne bo izvedla nabava novega pohištva. 
 

 
 

 

 
                                                                                                                  Župan 
                                                                                                              Nejc Smole 


