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Občinski svet je na 20. seji, dne 07. 12. 2016 sprejel proračun Občine Medvode za leto 2018. V 
sprejetem proračunu ni bilo planiranega presežka, kar sedaj z rebalansom dodajamo.  
 
V proračunsko leto 2018 skupaj s krajevnimi skupnostmi prenašamo sredstva v višini 3.403.829 
EUR. V presežku je 1.780.862 EUR namenskih prihodkov, in sicer 50.754 EUR požarne 
takse in 1.730.108 EUR okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
ter 67.271 EUR še ne koriščenih sredstev vnovčene bančne garancije za dobro izvedbo del za Vrtec 
Smlednik. Presežek krajevnih skupnosti je v višini 219.879 EUR – stanje na računu. 
Čistega proračunskega presežka je 1.335.817 EUR. Navedena sredstva so upoštevana v 
predloženem rebalansu.  
 
Sklep o dodelitvi sredstev iz kohezijskega sklada za sofinanciranje skupnega projekta »ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKOV LJUBLJANSKEGA POLJA« smo s 
strani Evropske komisije prejeli 16. 8. 2017. Pogodbe z izvajalci so podpisane, prav tako pogodba 
o sofinanciranju z Republiko Slovenijo. Glede na predvideno dinamiko sofinanciranja projekta, so 
planirana sredstva v proračunu in načrtu razvojnih programov.  
 
Po večkratnih pogajanjih vseh treh združenj občin s predstavniki vlade o višini povprečnine je 
vlada predlagala povprečnino v višini 551 EUR, kar je potrdil tudi Državni zbor s sprejetjem 
ZIPRS1819 decembra lanskega leta. Iz tega naslova so se sredstva iz naslova dohodnine v našem 
proračunu povečala za slabih 282.000 EUR.  
 
Druge prihodke smo planirali na podlagi lanske realizacije – to pomeni precej optimistično, saj je 
bila lanska realizacija nekaterih prihodkov nepričakovano visoka. Iz tega naslova smo prihodkovno 
stran povečali še za dobrih 600.000 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom. 
V sprejetem proračunu je bilo za namen »kohezije« predvideno tudi zadolževanje v višini 
1.500.000 EUR, kar smo v rebalansu ohranili. Dodatno planiramo povratna sredstva MGRT v višini 
104.070 EUR na podlagi 21. in 23. člena ZFO – 1.  
 
Tako imamo na prihodkovni strani rebalansa proračuna za dobrih 4 mio EUR dodatnih sredstev. 
Večino teh sredstev smo namenili investicijam. 
 
V proračun z rebalansom uvrščamo tako nove postavke glede na sprejeti proračun in sicer: 

 Vodovod krožišče Zbilje – Žeje – poslovna cona, 
 Vodovod v Sori, 
 Vodovod na državni cesti čez Soro, 
 Cesta in pločnik krožišče Zbilje – Žeje – poslovna cona, 
 Pločnik v Sori ob LC Sora – Topol, 
 Cesta od Žlebe 8 do Žlebe 13, 
 Pločnik od krožišča Na klancu do Stana, 
 Pločnik v Vašah,  

 Ureditev prehoda za pešce v Hrašah, 
 Ureditev ceste preko dvorišča Dolinar v Studenčicah. 

Vsi navedeni projekti so enoletni. 
 
Nove postavke v proračunu, za katere so predvidena tudi EU sredstva so: 

 Kolesarska povezava Bonovec, 
 Kolesarska pot Preska – Medvode – Pirniče – Vikrče ter 
 Loške kolesarske poti. 

Na področju družbenih dejavnosti pa odpiramo novi postavki: 

 Knjižnica – obnova sanitarij in 
 Osnovne šole – izgradnja brezžičnih omrežij in nabava IKT opreme. 
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V novembru 2018 bodo potekale lokalne volitve. Z rebalansom smo dodali postavko 1.4.1.20 
Lokalne volitve v višini 50.000 EUR. 
Končno se bo v letošnjem letu izvedel projekt Energetska sanacija javnih objektov, za katerega 
planiramo iz kohezijskega sklada dobrih 350.000 EUR prihodkov. 
 
Po sprejetju OPN bomo začeli z gradnjo večjega projekta – Ureditev mestnega jedra. Planiramo, da 
bomo za ta projekt pridobili povratna in nepovratna sredstva MGRT na podlagi 21. in 23. člena ZFO 
– 1.  
Glede na dolgo zimo z veliko padavinami zagotavljamo dodatna sredstva za zimsko službo ter za 
sredstva nujnih investicij v ceste. 
Na področju družbenih dejavnosti pa zaradi višjih cen v vrtcih za ta namen dodajamo sredstva v 
višini 220.000 EUR. 
 
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.  
 
Obrazložitve rebalansa posameznih postavk so glede na veljavni proračun. Obrazložene so samo 
tiste postavke, ki se z rebalansom spreminjajo. 
 
Sestavni del rebalansa proračuna za leto 2018 so Spremembe kadrovskega načrta za leto 2018. 
Predlagane spremembe so zaradi ustanovitve in delovanja Režijskega obrata ter predvideno 
dodatno zaposlovanje strokovnega kadra za čas izvajanja projekta »kohezija«.  
 
Z rebalansom usklajujemo tudi Načrt razvojnih programov 2018 – 2021. Bistvene spremembe so 
za leto 2018, v skladu z zakonodajo pa je dodano še leto 2021.  
 
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2018 poleg sprememb številčnega dela 
proračuna, v 2. členu dodatno opredeljujemo namenske prihodke in namen njihove porabe, v 3. 
členu Odloka pa določamo zadolžitev občine in dodatno zadolževanje podjetij, ki delujejo v okviru 
Javnega holdinga Ljubljana in sicer Javnega podjetja Energetika d.o.o., Javnega podjetja Snage 
d.o.o. in Javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o.. 
 
REBALANS PRORAČUNA PREDLAGAMO ZARADI URAVNOTEŽENJA PRORAČUNA MED 
PREJEMKI IN IZDATKI.  
 
Rebalans se v skladu z 93. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Medvode sprejema po 
skrajšanem postopku. 
Amandmaji se vlagajo samo na postavke v rebalansu proračuna, ki so spremenjene. Predlagatelj 
amandmaja k rebalansu 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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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 

Obrazložitev razreda 

Prihodkovna stran rebalansa proračuna za leto 2018 je pripravljena na podlagi ocenjenih 
prihodkov, gospodarske situacije v državi in upoštevaje realizacijo proračuna za leto 2017. Kot 
že v veljavnem proračunu, tudi v rebalansu planiramo precejšen del transfernih prihodkov. 
Večina teh prihodkov je iz naslova kohezijskih sredstev za kanalizacijo, saj se bo investicija 
financirala tudi iz kohezijskih skladov in pripadajočega dela državnega proračuna. To pomeni, 
da za investicijo vredno 13,5 mio EUR planiramo tudi prihodke v višini cca. 9,5 mio EUR v 
letošnjem in prihodnjem letu. V letu 2018 tako planiramo 5.047.600 EUR sredstev za kohezijo, 
poleg tega pa še dobrih 695.000 EUR EU sredstev in državnih transferjev. Večje prihodke glede 
na leto 2017 pričakujemo tudi iz naslova komunalnih prispevkov in prihodkov iz prodaje 
stavbnih zemljišč. Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se prihodki v proračunu Občine 
Medvode za leto 2018 povečujejo za kar 52% v primerjavi z realizacijo proračuna za leto 2017. 

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 2018 dohodnina v višini 8.624.011 EUR. Ta predstavlja tudi največji 
delež v predlaganem proračunu za leto 2018. Po večkratnem usklajevanju vseh treh združenj 
občin in predstavniki vlade, je bil končni predlog vlade o povprečnini za leto 2018 določen v 
višini 551 EUR, kar je potrdil tudi Državni zbor s sprejemom ZIPRS1819 v decembru 2017. 
Glede na sprejeti proračun so ta sredstva višja za dobrih 282.000 EUR. 

703 Davki na premoženje 
Obrazložitev podskupine kontov 

Davki na premoženje so načrtovani v višini 2.013.240 EUR in so za 224.000 EUR višji od 
veljavnega proračuna. Povečanje gre na račun planiranega višjega davka za dediščine in darila 
in davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb. Načrtovana sta glede na realizacijo 
v preteklem letu. Drugi davki v tej skupini se bistveno ne spreminjajo. 

704 Domači davki na blago in storitve 
Obrazložitev podskupine kontov 

Domači davki na blago in storitve so planirani v višini 336.300 EUR. V teh prihodkih so zajeti 
namenski prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda, katere povečujemo za 50.000 EUR in turistične takse, katero planiramo v višini 
25.000 EUR. Oba prihodka sta planirana glede na realizacijo lanskega leta. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Obrazložitev podskupine kontov 

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov proračuna. Drugi največji 
prihodki v tej skupini so prihodki iz udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, ki so 
načrtovani v višini 1.039.680 EUR. V tej skupini prihodkov je bilo v sprejetem proračunu 
planiranih 50.000 EUR iz naslova presežka prihodkov nad odhodki (javni zavodi). Teh prihodkov 
ne planiramo več. Tu so bili mišljeni prihodki javnih zavodov iz naslova najemnin in so v višini 
dobrih 8.000 EUR planirani med prihodki od drugih najemnin. Za 150.000 EUR smo znižali druge 
prihodke od premoženja. Tu so planirani prihodki iz naslova služnosti v povezavi z gradnjo 
kanalizacije (kohezija). Realni prihodki iz tega naslova so v višini 100.000 EUR. Poleg naštetih 
prihodkov z rebalansom planiramo tudi prihodek od udeležbe na dobičku Javnega Holdinga 
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Ljubljana v višini 110.000 EUR, katerega smo ob koncu aprila tudi že prejeli. Drugi prihodki se 
glede na veljavni proračun bistveno ne spreminjajo. 

711 Takse in pristojbine 
Obrazložitev podskupine kontov 

Takse in pristojbine glede na lansko realizacijo povečujemo za 10.000 EUR. 

712 Globe in druge denarne kazni 
Obrazložitev podskupine kontov 

Globe in denarne kazni planiramo v višini 51.500 EUR in sicer povečujemo predvsem globe za 
prekrške. Računamo na večjo aktivnost inšpektorata, saj je za njegovo delo oziroma za delo 
redarstva planirana nova programska oprema. 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Obrazložitev podskupine kontov 

Prihodke od prodaje blaga in storitev znižujemo na 1.600 EUR. Znižani so predvsem prihodki 
krajevnih skupnosti. Med temi prihodki so imele KS planirane prihodke iz naslova grobnin. 

714 Drugi nedavčni prihodki 
Obrazložitev podskupine kontov 

Med nedavčnimi prihodki največji delež predstavlja komunalni prispevek, ki je planiran v višini 
1.200.000 EUR, kar je za 100.000 EUR več kot v veljavnem proračunu. Že nekaj časa se 
planirajo večji gradbeni posegi – gradnja stanovanjskih hiš in poslovnih objektov. Večji priliv 
pričakujemo po sprejetju OPN, poleg tega se bodo izdale odločbe za komunalni prispevek po 
uradni dolžnosti, ki se bo odmeril objektom, ki so v območju gradnje kanalizacije (kohezija), 
zato računamo, da je planiran prihodek realen. Dodatno planiramo še prihodke iz naslova 
unovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla - to so dejansko prihodki obračunanih 
pogodbenih kazni, ki so že realizirani. 

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. Ob menjavi starega voznega parka smo prodali 
staro službeno vozilo, poleg tega pa smo v fazi prodaje tudi kamp prikolice. 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Obrazložitev podskupine kontov 

Planiramo prihodke od prodaje zemljišč v višini 750.000 EUR, v skladu z načrtom ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Medvode za leto 2018. Plan je optimističen, vendar se ob 
sprejetju OPN predvidevajo možnosti večje prodaje zemljišč za potrebe gospodarstva. Z 
rebalansom višine teh sredstev ne spreminjamo. 

73 PREJETE DONACIJE 
730 Prejete donacije iz domačih virov 
Obrazložitev podskupine kontov 

Z rebalansom dodatno planiramo donacije v višini 13.250 EUR. Prihodki iz tega naslova so tudi 
že realizirani. Prejeli smo 13.000 EUR donacije od podjetja Energetika Ljubljana za nakup 
merilne postaje za merjenje trdih delcev, 250 EUR pa je prejela KS Smlednik. 

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. Ti prihodki 
so planirani v višini dobrega milijona EUR. Planiranih je 218.000 EUR za projekte LAS in 
prihodke iz naslova 21. oz. 23. člena ZFO-1, z gotovostjo planiramo namenska sredstva požarne 
takse v višini 25.000 EUR, 757.000 EUR je planiranih sredstev za kohezijo iz državnega 
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proračuna, dodatno pa planiramo še sredstva eko sklada in sicer 7.500 EUR subvencije za 
električni avto (sredstva smo že prejeli), 29.000 EUR subvencije za projekt KD Sora - galerija in 
5.000 EUR subvencije za novo električno polnilno postajo (sklep o dodelitvi sredstev smo že 
prejeli). 

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

V rebalansu proračuna za leto 2018 planiramo zelo velik del prihodkov iz sredstev proračuna 
Evropske unije. Večina teh prihodkov je iz naslova kohezijskih sredstev za kanalizacijo, saj se bo 
investicija financirala pretežno iz kohezijskega sklada. Za leto 2018 so ta sredstva planirana v 
višini 4.290.457 EUR. Poleg teh sredstev planiramo še 350.283 EUR za energetsko sanacijo 
javnih objektov in 45.799 EUR kohezijskih sredstev za projekt "Kolesarska povezava Bonovec". 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 
Obrazložitev razreda 

Odhodki so planirani v višini 24.411.500 EUR in so za 23% višji od veljavnega proračuna. Tako 
povišanje je bilo možno zaradi prenosa sredstev iz lanskega leta v višini 3.404.000 EUR in 
planiranih višjih prihodkov letošnjega leta. Investicijski odhodki predstavljajo največji delež vseh 
odhodkov proračuna Občine Medvode za leto 2018 in sicer je delež teh odhodkov kar 61%. 
Druga največja skupina so tekoči transferi, katerih delež je 23%, tekoči odhodki pa 
predstavljajo 15% celotnega proračuna, ostalo so investicijski transferi. 

40 TEKOČI ODHODKI 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Obrazložitev podskupine kontov 

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se glede na veljavni proračun povečujejo za 
16%. Delno je to posledica dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja o sprostitvi 
napredovanj, odprave anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja 
delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, in sicer na delovnih mestih, ki so uvrščena do 
vključno 26. plačnega razreda, višjega regresa, ki je sedaj za vse zaposlene določen v višini 
minimalne plače ter planiranih novih zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom. Poleg tega sta v 
masi plač planirani tudi dve odpravnini, saj dve zaposleni letos dosežeta minimalne pogoje za 
upokojitev. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Obrazložitev podskupine kontov 

Prispevki iz in na plače se povečujejo sorazmerno s povečanjem sredstev za plače. 

402 Izdatki za blago in storitve 
Obrazložitev podskupine kontov 

Izdatke za blago in storitve glede na sprejeti proračun povečujemo za 3%. Pretežni del teh 
stroškov nastaja na področju vzdrževanja cest, komunalne infrastrukture in varovanje okolja 
(zimska služba, vzdrževanje cest, stroški javne razsvetljave, urejanje zelenic, odstranjevanje 
odpadkov…). Povečanje gre ravno na račun zimske službe in vzdrževanja cest. Ostali izdatki za 
blago in storitve zajemajo stroške ogrevanja, pisarniškega in čistilnega materiala, storitve 
varovanja in čiščenja, poštnino, električno energijo za vse poslovne objekte v lasti občine in 
njihovo vzdrževanje, stroške v zvezi s službenimi avtomobili, vzdrževanje računalniške opreme, 
stroški izobraževanja, reprezentance, sejnin in drugo, ki pa ostajajo na lanski ravni. 

403 Plačila domačih obresti 
Obrazložitev podskupine kontov 

Plačujemo obresti za najetih petih kreditov, ki so vse vezane na EURIBOR. Ta je še vedno 
negativen, zato so obresti v rebalansu kar za cca 50% nižje od veljavnega proračuna. 
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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 so 
nespremenjena glede na veljavni proračun. 

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., za katere planiramo zvišanje 
glede na uvedbo novih prog v občini. 

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 veljavni 
proračun so planirana sredstva višja za 11%. Največji dvig sredstev je planiran za subvencijo 
Vrtcu Medvode in tudi drugim vrtcem, zaradi zvišanja njihovih cen. Zvišujejo pa se vsi transferi, 
ki jih skladno z zakonodajo moramo zagotoviti. 

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 zvišujejo za 3%, povečanje pa ni namenjeno sredstvom za razpise, ampak sredstva 
zagotavljamo za dodatne programe (npr. Rdeči križ). 

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 veljavni proračun povečujejo za cca 4%. Povečanje je 
posledica zagotavljanja dodatnih sredstev za materialne stroške in plače šolam. 

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). Glavnina prenesenih sredstev iz lanskega leta je namenjena področju investicij, zato 
se povečujejo za 38%. V rebalans je vključenih nekaj novih nujnih projektov, ki bodo zaključeni 
še v letošnjem letu. 
Investicijski odhodki predstavljajo največji delež odhodkov v predlogu proračuna. Podrobno so 
investicije prikazane in razčlenjene 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 
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nakup opreme prostovoljnim gasilskim društvom. Sredstva se povečujejo zaradi prenesene 
neporabljene požarne takse. 

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. Glede na veljavni proračun se ne 
spreminjajo. 
 

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. Spremenjen in dopolnjen je bil sprejet v 
letu 2008 in objavljen v Uradnem listu RS št. 57/08. V njem je zadolžitev urejena tako, da se 
lahko občina v tekočem proračunskem letu zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil 
(glavnice in obresti), v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja. 

50 ZADOLŽEVANJE 
500 Domače zadolževanje 
Obrazložitev podskupine kontov 

V letu 2018 planiramo zadolževanje v višini 1.500.000 EUR namensko za investicije na področju 
ravnanja z odpadno vodo in oskrbe z vodo. Področje je povzeto iz programske klasifikacije 
predlaganega proračuna, dejansko pa se nameravamo zadolžiti za kohezijski projekt odvajanja 
odpadne vode z izgradnjo meteorne kanalizacije in vodovoda. Zadolževanje je povečano za 
104.070 EUR. To so povratna sredstva MGRT na podlagi 21. in 23. člena ZFO-1. 
 

55 ODPLAČILA DOLGA 
550 Odplačila domačega dolga 
Obrazložitev podskupine kontov 

V proračunu za leto 2018 je planirano odplačila dolga v višini 597.100 EUR. V letu 2018 bomo 
odplačevali šest kreditov: 
- Banka Koper, dva kredita v skupni vrednosti 150.000 EUR, 
- NLB d.d. v višini 142.858 EUR, 
- Unicredit Bank, dva kredita v skupni letni vrednosti 292.500 EUR,  
- letos začnemo odplačevati tudi povratna sredstva MGRT iz leta 2016, na letni ravni to pomeni 
11.663 EUR.  
V letu 2017 se nismo dodatno zadolžili, zato so v rebalansu predvidena sredstva za odplačilo 
dolga nižja za 98.000 EUR.  
Kredit, ki ga bomo najeli v letošnjem letu bomo začeli odplačevati v letu 2019, zato letošnjega 
proračuna še ne bo bremenil. 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
01 Župan 
01 POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o funkcionarjih v državnih organih 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
Zakon za uravnoteženje javnih financ 
Zakon o javnih uslužbencih 
Zakon o prispevkih za socialno varnost 
Zakon o interventnih ukrepih 
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v 
javnem sektorju. 
Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
Kolektivna pogodba za javni sektor 
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 županu in podžupanu nalagajo zakoni. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imata v okviru političnega sistema župan in 
podžupan. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019003 Dejavnost župana in podžupana 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
Opis podprograma 

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

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

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

1.1.1.1 Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina plače in drugih prejemkov za župana je zakonsko določena; višina prejemkov za 
podžupana pa je določena z aktom občinskega sveta v skladu z določbami Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju. Upoštevan je ZUJF glede planiranja sredstev za plače v letu 2018 ter 
povračila stroškov. Povišanje gre tudi na račun zvišanja regresa. 
 

04 Občinska uprava  
01 POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema dejavnost občinskega sveta in v okviru tega financiranje svetniških skupin. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o javnih financah, 
Zakon o političnih strankah, 
Zakon o prispevkih za socialno varnost, 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
Statut Občine Medvode 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

1.4.1.20 Lokalne volitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena izvedbi lokalnih volitev v letu 2018, in sicer za izplačilo nadomestil 
Občinski volilni komisiji, to je predsedniku in tajniku ter njunim namestnikom ter članom in 
njihovim namestnikom, kot to določa Zakon o lokalnih volitvah. Stroške lokalnih volitev 
predstavljajo tudi plačila volilnim odborom za izvedbo volitev na posameznih voliščih, stroški za 
opremo volišč (skrinjice, pregrade, zasloni), stroški volilnega materiala (stroški tiska glasovnic, 
razglasov, obvestil, …) ter stroški pisarniškega materiala. 
 

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 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

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

Zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo nalog. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Organizacija in izvedba 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

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. 

1.4.1.7 Prireditve za občinski praznik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki sredstev ne planiramo več, ampak smo jih prenesli na postavko občinske 
prireditve. 

1.4.1.8 Občinske prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so sedaj planirana sredstva za vse prireditve v občini Medvode, razen prireditev, 
ki jih organizira Javni zavod Sotočje Medvode. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega 
razpisa, katerega osnova je Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode, ki ga je 
občinski svet sprejel v mesecu aprilu 2016. Dodatno so planirana sredstva za pokrivanje 
stroškov drsališča, ki je bil postavljen pred občinsko stavbo (najem, stroški elektrike in 
zavarovanja) v okvirni višini 30.000 EUR. 
 

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 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 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti spodbujanja in sodelovanje občin ljubljanske urbane regije. Opis 
glavnega programa enak opisu podprograma - Povezovanje lokalnih skupnosti. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilji in kazalci so enaki podprogramu - Povezovanje lokalnih skupnosti 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji in kazalci so enaki podprogramu - Povezovanje lokalnih skupnosti 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti. 



 

16 

 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
Opis podprograma 

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi 
medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so 
občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. 
Podprogram zajema sredstva za delovanje Ljubljanske urbane regije, ki deluje na področju 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in promocij turizma. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, 
Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni, 
Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud, 
Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj, 
Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, 
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je: 
- dvig konkurenčnosti,  
- dvig zaposlenosti, 
- izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji,  
- skladnejši regionalni razvoj, 
- pripraviti lokalne in regionalno okolje za črpanje evropskih sredstev, 
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: 
- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020; 
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin; 
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente; 
- pridobivanje evropskih sredstev; 
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov. 
- Izvedbeni načrt RRP LUR, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
Kazalci: 
- število uspešnih prijav na projekte, 
- število uspešno izvedenih projektov, 
- število organiziranih strokovnih srečanj, 
- število povabil k sodelovanju pri projektih, 
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije, Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in 
odborov Ljubljanske urbane regije, 
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov. 

1.4.1.17.05 Regionalna destinacijska organizacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S Turizmom Ljubljana se je sklenila Pogodba o opredelitvi vsebin in sofinanciranju aktivnosti 
Regionalne destinacijske organizacije Osrednjeslovenske regije za leto 2018 v višini 2.756 EUR. 
Model Regionalne destinacijske organizacije, ki ima promocijsko in distribucijsko funkcijo 
turizma znotraj območja LUR je uspešno s pomočjo evropskih sredstev vzpostavilo 26 občin, 
članic Ljubljanske urbane regije. V letu 2017 je bila sprejeta odločitev, da 25 občin (brez MOL) 
zagotovi sredstva za delovanje koordinatorja na terenu med temi občinami in Turizmom 
Ljubljana (MOL). Koordinator bo z delom nadaljeval tudi v letu 2018. Iz tega razloga sredstva 
na tej proračunski postavki povečujemo iz 3.100 EUR na 4.900 EUR. 
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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 

Kadrovski načrt za leto 2018 
S kadrovskim načrtom za posamezno proračunsko leto se v skladu z 42. in 43. členom Zakona o 
javnih uslužbencih opredeli kadrovski potencial, ki je potreben za izvajanje naloženih upravnih 
in strokovno tehničnih nalog. 
S kadrovskim načrtom se opredeli ciljno število delovnih mest v občinski upravi, na operativni 
ravni pa se v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o javnih uslužbencih ter 
podzakonskimi akti konkretneje določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme 
župan kot predstojnik občinske uprave.  
Statusna vprašanja zaposlenih v javni upravi opredeljuje Zakon o javnih uslužbencih, ki 
opravljanje javnih nalog nalaga uslužbencem na uradniških delovnih mestih v petih kariernih 
razredih z različnimi zahtevnostnimi stopnjami, spremljajoča strokovno tehnična opravila pa 
opravljajo uslužbenci, ki so v skladu z aktom o sistemizaciji razporejeni na bolj ali manj 
zahtevna strokovno-tehnična delovna mesta.  
Materialne pravice iz delovnega razmerja (plače) določa Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, ki je doslej doživel veliko sprememb in dopolnitev, ter sprejeti podzakonski akti, ki 
določajo uvrstitev javnih uslužbencev v konkretne plačne razrede. Glede na stanje javnih financ 
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je bil v prvi polovici leta 2012 sprejet in uveljavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je 
posegel tudi na področje plač in drugih prejemkov ter slednje nekoliko znižal, kar posledično 
vpliva na maso sredstev za plače. Dejstvo je, da so lokalne skupnosti v okviru svojih pristojnosti 
dolžne poskrbeti za zakonito, pravočasno in kvalitetno opravljanje številnih nalog, slednje pa je 
mogoče izvesti le z ustrezno usposobljenim strokovnim kadrom.  
Pri opredelitvi kadrovskega načrta – števila potrebnih delovnih mest za leto 2018 – je zato 
predlagatelj proračuna upošteval predviden obseg dela na posameznih področjih, zahteve 
ministrstva za pravosodje in javno upravo, da organi rešujejo vloge v čim krajšem času, 
vključno s posredovanjem informacij javnega značaja, ter razpoložljiv kadrovski potencial. Kot je 
znano, država nenehno spreminja zakonodajo, kar posledično vpliva na časovni potek reševanja 
upravnih postopkov, upravni organi pa so si nadalje dolžni sami pridobiti podatke iz uradnih 
evidenc, kar pomeni dodatni napor, ki ga je potrebno vložiti v reševanje raznolikih upravnih 
zadev. Ob implementaciji nezadostno preverjenih rešitev se v praksi pogostokrat pokažejo 
pomanjkljivosti, ki terjajo nove in nove spremembe in dopolnitve tudi na normativni ravni. 
 
Pri načrtovanju potrebnega števila zaposlitev je predlagatelj upošteval tudi omejitve, določene z 
Zakonom za uravnoteženje javnih financ. V kadrovskem načrtu za leto 2018 se zato načrtuje 
sprememba, ki je bila deloma potrjena že s spremembo kadrovskega načrta za leto 2017 in 
napovedjo za naslednji dve leti. Podrobneje je sprememba kadrovskega načrta obrazložena v 
prilogi Sprememba kadrovskega načrta za leto 2018. 
V planirano maso sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi so za leto 2018 nadalje vštete 
pravice, ki jih določajo veljavni predpisi glede izplačila regresa za letni dopust, povračil in 
nadomestil ter drugih prejemkov (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči idr.) upoštevaje 
določila Zakona za uravnoteženje javnih financ, kot tudi zakonsko določene obveznosti 
delodajalca glede poravnavanja obveznosti iz naslova predpisanih prispevkov in dajatev. Na 
plače in dodatke k osnovni plači so, kot je znano, nadalje vezane obveznosti iz naslova 
poravnavanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, 
zaposlovanje in starševsko varstvo. 

1.4.1.25 Režijski obrat – plače, prispevki in povračila 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu Občinske uprave Občine Medvode je kot eden od organizacijskih oddelkov ustanovljen 
tudi Režijski obrat. Svoje delo je Režijski obrat začel s 1. 1. 2017 ter postopoma prevzemal vse 
več del in nalog, ki v okviru gospodarskih javnih služb pritičejo lokalni samoupravi. Cilj 
ustanovitve je bilo slediti smotrnosti upravljanja in izvajanja dela gospodarskih javnih služb. V 
Režijski obrat smo sprva le prerazporedili dva obstoječa, že zaposlena javna uslužbenca, s 
prevzemom več dela smo enega javnega uslužbenca zaposlili za nedoločen čas, in septembra 
2017 enega za določen čas enega leta. S postopnim prevzemom vse več dela v svojo 
pristojnost, praktično celotnega obsega dela na področju vzdrževanja javnih zelenih površin in 
tudi dela cestne infrastrukture, smo odvzeli delo koncesionarju ter na ta način znižali stroške 
izvajanja gospodarskih javnih služb (oziroma za isti znesek opravili več). Režijski obrat je 
postopno preko celega leta 2017 prevzel tudi vzdrževanje pokopališč. Zaradi stalnega širjenja 
obsega dela je v letu 2018 v Režijskem obratu načrtovana dodatna zaposlitev vzdrževalca. 
natančneje je kadrovski načrt za leto 2018 obrazložen v prilogi Sprememba kadrovskega načrta 
za leto 2018. 

1.4.1.3 Občinska uprava - materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Med izdatki za blago in storitve so načrtovani stroški ogrevanja, pisarniškega in čistilnega 
materiala, storitve varovanja in čiščenja, poštnine, električne energije za vse poslovne objekte v 
lasti občine in njihovo vzdrževanje, stroški v zvezi s službenimi avtomobili, vzdrževanje 
računalniške opreme, stroški izobraževanja, reprezentance in drugo. Sredstva povečujemo za 
20.000 EUR. Večje stroške pričakujemo predvsem zaradi "kohezijskega" projekta in posledično 
novih zaposlenih, kar se bo odrazilo tudi pri večji porabi materialnih stroškov (elektrika, telefon, 
poštne storitve, pisarniški material, seminarji...). 
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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 

Občina Medvode ima vse od leta 2016 podpisano pogodbo za najem in urejanje arhiva. 
Mesečna najemnina je odvisna od dolžinskih metrov najetega prostora. 

1.4.2.2 Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nemoteno delovanje uprave je potrebno posodabljati računalniško opremo. Planirali smo 
sredstva za nove delovne postaje, dodatno pa planiramo sredstva za nakup programske opreme 
za redarstvo ter licence programa GstarCAD Proffesional, kar nujno potrebujemo za projekt 
"kohezije" ter tudi za normalno pregledovanje projektne dokumentacije. Ostala sredstva so 
namenjena za obnovitev licenc za programsko opremo ter zamenjavo oz. dokup pisarniškega 
pohištva. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0005 
 

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. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

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 

V letu 2018 bomo izvajali vse aktivnosti na področju Civilne zaščite skladno z letnim načrtom 
zapisanim v sprejetem proračunu. Glede na povečane potrebe prerazporejamo sredstva v višini 
5.000 EUR iz postavke namenjene investicijam CZ na postavko namenjeno redni dejavnosti. V 
letošnjem letu bomo izvedli večje število izobraževanj pripadnikov CZ, pri čemer vključujemo v 
postavko stroške refundacij osebnih dohodkov, predvsem namenjenih pripadnikom 
prostovoljnih gasilcev. Prav tako je potrebno zagotoviti varno delo z vozilom CZ, ki je staro 10 
let in potrebuje nove pnevmatike, ki jih načrtujemo zamenjati v letošnjem letu. 

2.2.1.2 Civilna zaščita - investicije in investicijsko vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 izvajamo vse aktivnosti na področju Civilne zaščite, skladno z letnim načrtom 
zapisanim v sprejetem proračunu. Glede na povečane potrebe prerazporejamo sredstva v višini 
5.000 EUR iz postavke namenjene investicijam CZ na postavko namenjeno redni dejavnosti. 
Preostala sredstva na proračunski postavki bodo zadoščala za investicije v obstoječo opremo, ki 
jo je nujno potrebno posodobiti in na ta način povečati kapacitete uporabne opreme. Pri tem se 
načrtuje nabava ustreznih ter varnih elektro razdelilnih omaric za prenosne/prevozne agregate, 
ki jih trenutno ni. Ostala sredstva bomo namenili dopolnitvi osebne in skupne zaščitno-reševalne 
opreme pripadnikov sil ZRP. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0007 
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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. 
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. 

3.1.2.1 Osebna zaščitna oprema za operativne gasilce 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za operativne gasilce je predpisana osebna zaščitna oprema. Nadaljevali bomo z nakupom 
škornjev, podkap in rokavic. Nekateri operativci, ki so med prvimi prejeli osebno zaščitno obleko 
potrebujejo že zamenjavo z novo. V letu 2018 načrtujemo zamenjavo vsaj 10 osebnih zaščitnih 
oblek. Potreba po nakupu se je izpostavila predvsem po naravnih nesrečah v letu 2014, 
sredstva pa povečujemo zaradi inšpekcijskih pregledov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0008 

3.1.2.2 Požarni sklad 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva požarnega sklada se nabirajo skladno z Zakonom o varstvu pred požari od 
zavarovalnih premij, v okviri proračuna Republike Slovenije. Občinam dodeli mesečne akontacije 
Republiški odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Občinski odbor za razpolaganje 
sredstev požarnega sklada pa ta sredstva namenja za pomembnejše gasilske investicije ter za 
sofinanciranje ostale gasilske opreme. Ta sredstva so namenska. Glede na veljavni proračun se 
zvišujejo za prenesena sredstva požarne takse iz preteklega leta. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0009 
 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih ter težje zaposljivih oseb ter vključevanje le teh 
med aktivno prebivalstvo. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 



 

22 

 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 
Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so povečanje zaposljivosti. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji, ki jih zasledujemo s spodbujanjem aktivne politike zaposlovanja so:  
- povečati število novih zaposlitev na območju občine,  
- zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih - zmanjševati potrebe občanov do 
prejemanja občinskih socialnih pomoči.  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
- število zaposlenih na območju občine 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 Povečanje zaposljivosti 
Opis podprograma 

V podprogram se uvrščajo stroški plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa 
javnih del in zaposlitvenih programov, ki jih razpisujeta Zavod za zaposlovanja RS ter Evropski 
socialni sklad. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o delovnih razmerjih,  
Zakon o urejanju trga dela. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z izvajanjem tega programa želimo spodbuditi povečanje zaposljivosti dolgotrajno brezposelnih 
oseb in težje zaposljivih kategorij brezposelnih ter izvajati nove programe v javno dobro. Želimo 
doseči višjo zaposlitev in višjo socialno varnost. Z opravljanjem javnih del bodo udeleženci 
pridobili nova znanja in delovne izkušnje, ki povečajo zaposlitvene možnosti posameznika. Prav 
tako pa želimo z izvajanjem tega programa doseči širjenje socialne mreže in vključenost 
brezposelnih v delovno okolje. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zadovoljstvo občanov in zmanjšanje števila brezposelnih, predvsem težje zaposljivih. 

10.1.1.7 Javna dela 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javna dela so poseben zaposlitveni program Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod 
vsako leto objavi javni razpis, na katerega se prijavljajo izvajalci. Izbrani izvajalci pridobijo 
pravico do sofinanciranja plač s strani zavoda, potrebno pa je tudi sofinanciranje občine. Delež 
sofinanciranja se je od leta 2016 spremenil iz 35% na 55%.  
Občina Medvode je tako kot že prejšnji dve leti tudi v letu 2017 kandidirala na razpisu za 
uvrstitev v programe Javnih del za leto 2018, prijavo pa so oddali tudi OŠ Medvode (1 delavec 
za pomoč pri učenju s VII. stopnjo izobrazbe), Zavod CCC (1 delavec- pomoč pri izvedbi 
kulturnih dejavnosti- s V. ravnijo izobrazbe) in Vrtec Medvode (1 delavec - spremljevalec otrok s 
V. stopnjo izobrazbe). 
V letu 2018 je Občina Medvode izvedla program javnih del iz področja Vzdrževanja cest. 
Trenutno imamo zaposlena dva javna delavca, odobreni pa so s pogodbo z Zavodom za 
zaposlovanje štirje javni delavci. Izvajanje programa poteka v okviru delovanja Režijskega 
obrata kot pomoč pri urejanju obcestnih območji, pobiranju odpadkov, praznjenju košev za 
smeti, sanaciji prometnih znakov, košnji obrobnih pasov, urejanju bankin, čiščenju peskolovov 
in propustov, pometanju parkirišč, odstranjevanju požaganega vejevja, plevela,…. 
V okviru programa sta dva javna delavca zaposlena za obdobje celega leta, dva pa naj bi bila 
zaposlena za čas poletne sezone. 
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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 
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 

Na območju Preske se na večjem območju ob železnici že izvaja vrtičkarstvo. Občina Medvode 
želi del območja celostno urediti, je pa ureditev vezana na sprejem Odloka o OPN občine 
Medvode. Odlok bo sprejet v prvi polovici leta 2018, zato bomo lahko pristopili k celostni 
ureditvi območja. 

4.4.1.5 Urbano vrtnarjenje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za proračunsko postavko "Urbano vrtnarjenje" so se načrtovala že leta 2016 ob 
sprejemu proračuna za leto 2018. K projektu smo pristopili v začetku leta 2017, ko je Občina 
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Medvode v okviru LAS pripravila vlogo za pripravo operacije na Javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas«. Vloga je bila oddana 
15.5.2017. Ob pripravi vloge so se izkazale večje potrebe ureditve obstoječega območja vrtičkov 
na Svetju, kar je privedlo do spremembe višine sredstev, ki jih namenjamo za vzpostavitev 
projekta urbano vrtnarjenje, to je nakup vrtnih lop za spravilo orodja in opreme za potrebe 
obdelovanja vrtičkov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je o vlogi odločal in jo 
potrdil. Občina Medvode je že podpisala Pogodbo o sofinanciranju in začela s projektom, tj. 
pripravo postopka javnega naročila za nakup vrtnih lop. Pri izbranem ponudniku, izbranem na 
podlagi javnega razpisa, bomo naročili vrtne lope z rokom izdelave do konca septembra 2018. 
Celotna vrednost operacije znaša 59.890 EUR, od tega dobimo 39.272 EUR nepovratnih 
sredstev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0015 

4.4.1.6 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za proračunsko postavko "Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti – 
LAS" so se načrtovala že leta 2016, ob sprejemu proračuna za leto 2018. K projektu smo 
pristopili v začetku leta 2017, ko je Občina Medvode v okviru LAS pripravila vlogo za pripravo 
operacije na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
»LAS Za mesto in vas«. Vloga je bila oddana 15.5.2017. Ob pripravi vloge so se določile 
dejanske aktivnosti operacije, kar je privedlo do spremembe višine sredstev, ki jih namenjamo 
za ta projekt. O dejanski dodelitvi sredstev Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja še 
ni odločala. Njihovo odločitev pričakujemo tekom meseca maja. Po sprejeti odločitvi bo Občina 
Medvode podpisala Pogodbo o sofinanciranju in začela s projektom. Celotna vrednost operacije 
znaša 29.700 EUR, od tega dobimo 18.309 EUR nepovratnih evropskih sredstev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0028 

4.4.1.7 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za proračunsko postavko "Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma" so se načrtovala 
že leta 2016 ob sprejemu proračuna za leto 2018. K projektu smo pristopili v začetku leta 2017, 
ko je Občina Medvode v okviru LAS pripravila vlogo za pripravo operacije na Javni poziv za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas«. Vloga je 
bila oddana 15.5.2017. Ob pripravi vloge so se določile dejanske aktivnosti operacije, kar je 
privedlo do spremembe višine sredstev, ki jih namenjamo za ta projekt. O dejanski dodelitvi 
sredstev Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja še ni odločala. Njihovo odločitev 
pričakujemo tekom meseca maja. Po sprejeti odločitvi bo Občina Medvode podpisala Pogodbo o 
sofinanciranju in začela s projektom. Celotna vrednost operacije znaša 1.176 EUR, od katerih 
dobimo 856 EUR nepovratnih evropskih sredstev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0029 

4.4.1.8 Oživitev tržnic na območju LAS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za proračunsko postavko "Oživitev tržnic na območju LAS" so se načrtovala v letu 
2016, ko se je sprejel proračun za leto 2018.K projektu smo pristopili v začetku leta 2017, ko je 
Občina Medvode v okviru LAS pripravila vlogo za pripravo operacije na Javni poziv za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas«. Vloga je 
bila oddana 15.5.2017. Ob pripravi vloge so se določile dejanske aktivnosti operacije, kar je 
privedlo do spremembe višine sredstev, ki jih namenjamo za ta projekt. O dejanski dodelitvi 
sredstev Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja še ni odločala. Njihovo odločitev 
pričakujemo tekom meseca maja. Po sprejeti odločitvi bo Občina Medvode podpisala Pogodbo o 
sofinanciranju in začela s projektom. Celotna vrednost operacije znaša 33.489 EUR, od katerih 
dobimo 20.587 EUR nepovratnih evropskih sredstev. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0030 

4.4.1.9 Zgodbe naših mokrišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za proračunsko postavko" Zgodbe naših mokrišč" so se načrtovala v letu 2016, ko se 
je sprejel proračun za leto 2018. K projektu smo pristopili v začetku leta 2017, ko je Občina 
Medvode v okviru LAS pripravila vlogo za pripravo operacije na Javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas«. Vloga je bila oddana 
15.5.2017. Ob pripravi vloge so se določile dejanske aktivnosti operacije, kar je privedlo do 
spremembe višine sredstev, ki jih namenjamo za ta projekt. O dejanski dodelitvi sredstev 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja še ni odločala. Njihovo odločitev pričakujemo 
tekom meseca maja. Po sprejeti odločitvi bo Občina Medvode podpisala Pogodbo o 
sofinanciranju in začela s projektom. Celotna vrednost operacije znaša 32.717 EUR, od katerega 
dobimo 17.486 EUR nepovratnih evropskih sredstev. 
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 

Pri projektu komasacije in agromelioracije na območju dela katastrskih občin Smlednik, Hraše in 
Moše je bila v letu 2017 pripravljena projektna dokumentacija za izdajo odločbe o uvedbi 
komasacije in agromelioracije, ki jo je izdelalo podjetje Geodetska družba d.o.o. Vloga za izdajo 
odločbe o uvedbi komasacijskega postopka je bila novembra oddana na upravno enoto. Glede 
na informacije s katerimi trenutno razpolagamo, odločba s strani upravne enote pred koncem 
leta ne bo izdana. Vlogo za izdajo odločbe glede agromelioracije, ki jo izda Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa lahko vložimo šele po tem, ko odločbo izda upravna 
enota. Ker se v letošnjem letu III. faza projekta tj. izdelava dokumentacije za pridobitev 
nepovratnih sredstev ne bo pričela, sredstva na tej postavki znižujemo na 1.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0003 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
Opis glavnega programa 

Program zajema ukrepe za zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter s tem 
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja ter skrb za zapuščene živali, v skladu z 
zakonodajo. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni izidi tega programa se kažejo v boljši učinkovitosti kmetijstva in dolgoročni 
sposobnosti preživetja v delu, ki se nanaša na izobraževanje kmetovalcev. Na področju skrbi za 
zapuščene živali pa je glavni cilj ukrepa zmanjšanje števila zapuščenih živali. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje ukrepov in financiranje oskrbe živali na prostem ter financiranje zavetišča. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Opis podprograma 

Podprogram Zdravstveno varstvo rastlin in živali zajema dejavnosti povezane z oskrbo 
zapuščenih živali in zmanjševanje porasta prostoživečih mačk na območju lokalne skupnosti. 
Zakonske in druge pravne podlage 

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

Dolgoročni cilj je povečanje odgovornosti ljudi za zaščito živali in zmanjšanje prostoživečih 
mačk. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je financiranje oskrbe živali v zavetišču, plačilo sterilizacij in kastracij 
brezlastniških mačk na podlagi sklenjenih pogodb. 

4.4.1.3 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zaščiti živali določa, da stroške oskrbe zapuščene živali do njegove oddaje oziroma 
vrnitve v okolje, krije naročnik (občina). Občina Medvode ima z izvajalcem in imetnikom 
zavetišča - zavetišče Horjul v skladu z zakonom sklenjeno pogodbo za opravljanje veterinarskih 
storitev izgubljenih živali (predvsem mačk in psov). Na proračunski postavki zagotavljamo 
sredstva tako za zapuščene pse kot za prostoživeče mačke. Večji del sredstev je navadno 
namenjen Zavetišču Horjul, za opravljene storitve veterine, zapuščenih živali, ki so jih v 
zavetišče prinesli občani občine Medvode. Tudi v letošnjem letu bomo organizirali akcijo 
kastracija/sterilizacija brez lastniških mačk. S to akcijo bomo preprečili razmnoževanje in širjenje 
raznih bolezni omenjenih živali. Iz tega razloga zagotavljamo dodatna sredstva na postavki. 

1104 Gozdarstvo 
Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje 
z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in 
uresničevanje vseh njihovih funkcij. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, 
socialnih in proizvodnih funkcij, 
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti 
(vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste, gozdnih vlak). 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in 
gozdnih vlak). 
Kazalci: 
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak, 
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest, 
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- stopnja odprtosti gozdov. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Opis podprograma 

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

Zakon o gozdovih, 
Program razvoja gozdov v Sloveniji, 
Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji in kazalniki so enaki kot pri glavnem programu. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji:  
- letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in 
vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda. 
Kazalci: 
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak, 
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest, 
- stopnja odprtosti gozdov. 

4.3.1.11 Gozdne poti - razpis program razvoja podeželja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode je imela v pripravi prijavo vloge na javni razpis za operacijo ureditev gozdne 
infrastrukture in PRP 2014 - 2017 že v letu 2017, vendar Ministrstvo za kmetijstvo, Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja razpisa ni objavila. Razpis je bil objavljen šele konec leta 
2017, Občina Medvode pa je vlogo oddala v zakonitem roku v začetku leta 2018. Z vlogo 
kandidiramo za 50% sofinanciranje gradbenih del za ureditev naslednjih gozdnih vlak: Pasja 
pot, pod Borovljekom, Pri Rusu, Pod bobnom, Rjava pot. Dela se bodo izvajal kot rekonstrukcija 
vlake ali gradnja nove vlake v skupni dolžini 5.100m. Razpis še ni zaključen, dela se bodo začela 
izvajati z odobritvijo sredstev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na NRP z oznako OB071-16-0004 Gozdne poti - PRP 

4.3.1.4 Gozdne poti - redno vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak s 
ciljem zagotoviti prevoznost gozdnih cest in vlak. Gozdne ceste in vlake se vzdržujejo po 
programu (planu vzdrževanja), ki ga pripravi Zavod za gozdove za vsako tekoče leto in je 
potrjen s strani revirnega gozdarja. Plan vzdrževanja je narejen po prioritetah, ki jih določa 
Zavod za gozdove Slovenije. Občina vsako leto na podlagi plana vzdrževanja gozdnih cest na 
podlagi zbiranja ponudb izbere najugodnejšega izvajalca ter med Zavodom za gozdove 
Slovenije in izvajalcem sklene tripartitno pogodbo. Ko so dela izvedena, jih predstavnik Občine 
Medvode in revirni gozdar pregledata. Na podlagi sklenjene pogodbe, izstavljenih situacij 
izvajalca, kolavdacijskega zapisnika in plana vzdrževanja Občina Medvode na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poda zahtevek za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest. 
Ta znesek je na letni ravni okrog 750 EUR. V letu 2018 je za vzdrževanje gozdnih cest 
namenjenih 20.000 EUR sredstev. 
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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. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

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 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
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 

Pri sprejemanju proračuna za leto 2018 v letu 2016, smo na postavki, ki zagotavlja sredstva za 
redno vzdrževanje javnih cest in javnih poti, načrtovali 350.000 EUR. Glede na razpoložljiva 
sredstva je možno v letu 2018 povečati za 35.900 EUR. Glede na stanje cest, ki je posledica 
dolgotrajne zimske sezone, se bodo sredstva porabila. 

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

Pri sprejemanju proračuna za leto 2018 v letu 2016, smo na postavki, ki zagotavlja sredstva za 
vzdrževanje prevoznosti lokalnih cest in javnih poti v času zimskih razmer, ki se praviloma izvaja 
od 15. novembra do 15. marca, načrtovali 325.331 EUR. Glede na dolgotrajno zimo v sezoni 
2017/2018 in z njo povezanih stroškov pogostega pluženja in posipavanja cest, pločnikov, 
parkirišč in drugih javnih površin in posledično prejetih situacij za opravljanje storitve izvajanja 
zimske službe s strani izbranega koncesionarja, je potrebno sredstva na tej postavki povišati iz 
325.331 EUR na 490.000 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, 
Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, 
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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. 

4.3.2.1.003 Cesta Svetje - Senica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je v letu 2017 obstoječe (neurejeno) križišče uredila v krožišče z ustreznim pločnikom, 
kolesarsko stezo, javno razsvetljavo ter uredila lokalno cesto LC 251150 proti Spodnji Senici v 
enosmerno cesto s hodnikom za pešce in pripadajočo ureditvijo (cestna razsvetljava, 
odvodnjavanje…). Ker je bila ponudba izvajalca del Gratel d.o.o. ugodna so se vsa potrebna 
dela zaključila in računi poplačali že v letu 2017. Zaradi navedenega, sredstev na tej proračunski 
postavki ni potrebno zagotavljati. 

4.3.2.1.013 Cesta Vikrče - Tacen 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu projekta "Odvajanja in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega 
polja", se bo zgradila fekalna kanalizacija. Po njeni izgradnji pa je načrtovana rekonstrukcija 
cesta Vikrče – Tacen, ki poleg razširitve ceste obsega še izgradnjo pločnika in postavitev javne 
razsvetljave. Sredstva načrtujemo na podlagi prejetih ponudb s strani ponudnikov, ki so oddali 
ponudbe na objavljenem javnem razpisu za izbor izvajalca del ter tudi zahtev lastnikov zemljišč 
ob trasi. V letu 2018 se bo investicija začela izvajati, zato zagotavljamo 180.000 EUR, preostala 
sredstva v višini 420.000 EUR pa se bodo zagotovila v letu 2019. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0074 

4.3.2.1.031 Medvoška cesta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 se je izvedlo nadaljevanje rekonstrukcije Medvoške ceste (II. faza), od končne 
postaje LPP št. 15 in 30 do končne postaje LPP 25 v dolžini 340 m. Rekonstrukcija je obsegala 
obnovo cestišča, razširitev pločnikov, ureditev odvodnjavanja, gradnjo nove javne razsvetljave 
in telekomunikacijskih vodov. Prvotno predviden obseg del se je povečal še za preplastitev 
celotnega obračališča za avtobuse in manjšega posedenega odseka ceste zahodno od 
obračališča. Izvedena je tudi montaža nove urbane opreme – klopic in novega sanitarnega 
kontejnerja za potrebe LPP. Dela je izvajalo podjetje EUROGRAD d.o.o.. Vrednost celotne 
investicije (gradnja, nadzor, projekti, kontrole kakovosti…) je znašala 285.377 EUR. Končna 
pogodbena vrednost investicije je bila nižja, saj je bila izvajalcu zaradi zamude pri pogodbenih 
rokih obračunana pogodbena kazen v višini 23.519 EUR. Za projekt so bila tudi pridobljena 
sredstva po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in sicer nepovratna sredstva v 
višini 66.622 EUR in povratna sredstva v višini 99.933 EUR. V letu 2017 je bilo plačanih skupaj 
le 208.178 EUR, končna situacija v višini 77.900 EUR pa bo izvajalcu plačana v letu 2018, saj je 
zaradi ne podpisa Zapisnika o končnem obračunu s strani izvajalca del zaradi obračuna 
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pogodbene kazni, situacija zapadla v plačilo v letu 2018. Iz tega razloga v proračunu za leto 
2018 zagotavljamo sredstva za plačilo končne situacije. 

4.3.2.1.035 Cesta Spodnje Pirniče - Zavrh 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi dodatnih zaključnih del, ki so bila 
naročena lani in še niso bila izvedena oziroma obračunana (dodatne mulde in dodatne cevi za 
ureditev odvoda padavinske vode). 

4.3.2.1.040 Cesta Smlednik - Nova Dragočajna 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obstoječa cesta, ki pripelje iz smeri Dragočajne, se priključi na regionalno cesto na 
nepreglednem in nevarnem ovinku, tik pred mostom čez Savo. Zato je smotrno pričeti z 
načrtovanjem nove povezave in z izgradnjo križišča iz smeri vas Smlednik proti novemu naselju 
Dragočajna. Predvidena je rekonstrukcija ceste z razširitvijo (na 5,7 m) ter ureditev mešanega 
prometa (pešci, kolesarji) na eni strani - širina 3,5 m. Dolžina ceste cca 800 m. V letu 2018 
zagotavljamo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, prestavitev spomenika kulturne 
dediščine in odkup zemljišč. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-13-0003 

4.3.2.1.041 Podhod Preska 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt ureditve podhoda Preska bom uredili v sklopu projekta »Kolesarska pot Preska - 
Medvode - Pirniče – Vikrče«. Iz tega razloga ukinjamo to proračunsko postavko. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-11-0002 

4.3.2.1.061 Rekonstrukcija ceste Žlebe 23 - Žlebe 26 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nujna sanacijska dela na mostu preko potoka Mavelščica. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0027 

4.3.2.1.064 Donova cesta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 se načrtuje izdelava projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije Donove 
ceste. Izvedbo investicije načrtujemo v letu 2019. Investicija se lahko izvede po zaključku 
projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja, 
saj ta projekt deloma poseže tudi v Donovo cesto. 
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 

Projekt obsega gradnjo pločnika od obstoječega pločnika v krožišču Zbilje do križišča pri hiši 
Zbilje 4h in obnovo ceste. Dolžina pločnika, ki bo potekal po levi strani ceste (gledano v smeri 
Jeprce) znaša 560 m, predvidena širina pločnika bo 110cm. Ob gradnji pločnika se bo izvedla 
tudi rekonstrukcija križišča (pri objektu 4h) in manjša prestavitev ceste v desno. Soglasja s 
strani lastnikov zemljišč smo že pridobili. Zaradi pločnika je potrebno zgraditi tudi meteorno 
kanalizacijo, katere izpusti bodo speljani v obstoječe padavinske jarke, Dolžina meteorne 
kanalizacije znaša ca 180m. Na odseku gradnje pločnika, se bo v celoti obnovila tudi cesta. 
Obnovljen pa bo tudi odsek ceste od križišča (kjer se pločnik zaključi) do bodoče poslovne cone 
– gre za odsek dolžine 410m. Dimenzije ceste po obnovi ostajajo enake. V sklopu tega projekta 
se bo sočasno zgradila tudi fekalna kanalizacija, od krožišča Zbilje do poslovne cone Jeprca. Na 
tej trasi se bo obnovil tudi vodovod, Energetika bo zgradila plinovod, investiciji se pridružuje še 
operater telekomunikacij. Izgradnja kanalizacije bo financirana s sredstvi Holdinga Ljubljana in 
ne bo bremenila proračuna Občine Medvode, stroški zgornjega in spodnjega ustroja ceste pa se 
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bodo delili med vse investitorje. Projektantska ocena načrtovane gradnje, ki obsega izgradnjo 
pločnika in meteorne kanalizacije ter obnovo ceste (samo za del, ki ga ne pokrije gradnja 
kanalizacije, vodovoda in plinovoda in telekomunikacij) znaša 220.000 EUR. Z izvedbo projekta 
bomo pridobili varno pot (izgradnja pločnika), obnovila se bo cesta, prav tako pa bomo 
komunalno opremili poslovno cono. 

4.3.2.1.067 Pločnik v Sori ob LC Sora - Topol 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 se bo izvedla izgradnja kanalizacije v Sori in sicer na trasi LC 251091 Sora - Topol, 
od Hiše kulinarike do Primafiltrov, kjer se predvideva sočasno tudi izgradnja pločnika, za kar 
smo tudi že pridobili soglasja s strani lastnikov zemljišč in obnova vodovodnega omrežja. 
Izgradnja kanalizacije bo financirana s sredstvi Holdinga Ljubljana in ne bo bremenila proračuna 
Občine Medvode. Projekt izgradnje pločnika in rekonstrukcije ceste obsega izgradnjo pločnika v 
dolžini 330 m, rekonstrukcijo ceste z izgradnjo meteorne kanalizacije. Projektantska ocena 
izgradnje pločnika z rekonstrukcijo ceste in meteorno kanalizacijo, znaša 191.000 EUR. 

4.3.2.1.068 Cesta od Žlebe 8 do Žlebe 13 (Bergant - Teraž) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt obsega obnovo makadamskega odseka ceste od objekta Žlebe 13 do objekta Žlebe 7. 
Dolžina odseka znaša 550m. Predvidena je odstranitev starega spodnjega ustroja ceste, dobava 
in vgradnja novega nosilnega ustroja iz drobljenca. Izdelava prevleke ceste iz enoslojnega 
obrabno - zapornega asfalta v debelini 7cm. Zaradi asfaltiranja bo potrebno poskrbeti za 
kontrolirano odvajanje padavinskih vod, kar obsega izdelavo mulde in izpustov v obstoječe jarke 
na način ki ne bo povzročal erozije brežin. Pred začetkom del je potrebno urediti še lastniška 
razmerja, izvesti geodetski posnetek in izdelati projekt obnove. Za izvedbo tega projekta, KS 
Preska Žlebe zagotavlja dodatna sredstva v višini 50.000 EUR. 

4.3.2.1.069 Pločnik od krožišča na klancu do Stana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 35.000 EUR so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in geodetskega 
posnetka ter izgradnjo pločnika, ob državni cesti R2-4704, od podhoda pod krožiščem Na klancu 
do parkirišča pred Okrepčevalnico Stan, v skupni dolžini 180 m. 

4.3.2.1.070 Pločnik v Vašah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu projekta je predvidena izgradnja pločnika ob LC 251071, na odseku od križišča (pri hiši 
Goričane 1a) ob levi strani ceste (gledano v smeri proti Ladji), v dolžini 130m, predvidena širina 
pločnika bo 120cm. Zaradi gradnje pločnika bo potrebno urediti tudi odvodnjavanje, ki bo 
obsegalo izdelavo vtokov pod robnikom pločnika, izdelavo peskolovov in priključitev na 
obstoječo meteorno kanalizacijo v cesti. Predviden strošek, ki obsega odkupe zemljišč, 
geodetski posnetek, izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo znaša 46.000 EUR. 

4.3.2.1.071 Ureditev prehoda za pešce v Hrašah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena ureditvi prehoda za pešce preko državne ceste R2-413/1079 Zbilje – 
Vodice v naselju Hraše. Prehod za pešce se izvede v km 3,069, umeščen je za obstoječe 
avtobusno postajališče v smeri Vodic in za priključek lokalne poti z oznako JP 751321. Zaradi 
izvedbe prehoda za pešce se izvede tudi nov hodnik za pešce ob desni strani vozišča, v širini 
1,70m. Korigiral se bo tudi izvozni radij priključka lokalne poti. Obstoječe avtobusno postajališče 
pred prehodom za pešce ni izvedeno v skladu s pravilnikom, v času ko bi na njem stal avtobus 
bi bila zakrita preglednost pešca na čakališču prehoda za pešce ob desni strani vozišča. 
Avtobusno postajališče se zarobniči in razširi na minimalno širino, ki je skladna s pravilnikom 
3,10m. Ob avtobusnem postajališču se izvede čakališče za potnike ter dogradi hodnik za pešce 
do obstoječe lokalne poti. Prehod za pešce bo ustrezno osvetljen. 
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4.3.2.1.072 Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar II. faza 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 zagotavljamo sredstva za odkup zemljišč in izdelavo novelacije projektne 
dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 251110, za katero so v načrtu razvojnih 
programov Občine Medvode predvidena sredstva v letih 2019-2020. Konec leta 2017 so se v 
sodelovanju z gradbenim odborom začele prve aktivnosti - pridobivanja soglasij s strani 
lastnikov zemljišč ob trasi ceste. Dogovorjen je bil obseg projekta. Na osnovi pridobljenih 
soglasij se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo I. faze projekta, ki 
obsega rekonstrukcijo ceste v dolžini 950 m (odsek od Hit Preles do Malenška-Žlebe 4). Po 
rekonstrukciji je predvidena širina ceste 5.00m, širina pločnika 1.2m, bankina na nasprotni 
strani pločnika 0.5m. 

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

Sredstva na proračunski postavki v višini 25.000 EUR so namenjena ureditvi odvodnjavanja 
padavinskih vod s ceste in asfaltiranju zadnjega makadamskega odseka ceste Preska – 
Studenčice – Tehovec mimo hiše Studenčice 36 (Dolinar). 

4.3.2.1.074 Krožišče Sora- Dol 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki zagotavljamo za izdelavo projektne dokumentacije - PZI za 
izgradnjo krožnega križišča na lokalni cesti LC 251070 Medvode - Sora - Puštal, z namenom 
umiritve prometa pred naseljem Sora ter ureditev uvoza v poslovno cono "Brinox". Krožno 
križišče se predvideva na mestu priključka prestavitve dela javne poti 751961 Sora 22 - 
pokopališče na obravnavano lokalno cesto. V sklopu ureditve krožnega križišča je predvidena 
tudi preureditev obstoječega cestnega omrežja - prestavitev JP 751951 (smer Dol, v dolžini cca 
100 m) in LC 251070 (smer Medvode, v dolžini cca. 350 m). Krožno krožišče premera 34 m, z 
navezovalnimi kraki bo služilo tudi kot obračališče za avtobusni javni promet. Znotraj krožišča se 
bo zaradi varnosti uredilo tudi ločeno vodenje kolesarjev od preostalega motornega prometa. 
Na območju se bo uredila tudi padavinska meteorna kanalizacija ceste in javna razsvetljava. 

4.3.2.2 Občinske lokalne ceste in javne poti - nujne investicije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri sprejemanju proračuna za leto 2018 v letu 2016, smo na postavki, ki zagotavlja sredstva za 
reševanje nujnih zadev s področja cestnega programa, zagotovili 105.208 EUR. Glede na stanje 
cest po dolgotrajni zimi v sezoni 2017/2018, glede na to, da dve investiciji, ki sta bili začeti oz. 
načrtovani konec leta 2017 in zaradi vremenskih razmer nista bili zaključeni (sanacija dela ceste 
LC 251101 Preska - Tehovec - Suše in JP 751264 Smlednik 4b - Smlednik 1a) ter glede na 
razpoložljiva sredstva, v letu 2018 zagotavljamo  350.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0099 

4.6.1.7 Kolesarska povezava Bonovec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt obsega ureditev kolesarske poti Bonovec, ki obsega ureditev kolesarske poti na odseku 
od naselja Seničica do Hafnerjeve kapelice v Preski in ureditev prometnega pasu, namenjenega 
mešanemu prometu (sharrow) na odseku Hafnerjeva kapelica - Osnovna šola Preska. Urejena 
bo kolesarska pot na odseku od naselja Seničica do Hafnerjeve kapelice, v dolžini cca 840,00 m 
(od tega cca 550,00 m poteka po območju naselja Medvode) po obstoječi makadamski cesti, 
kategorizirane z oznako JP 751581 Preska -Bonovec. Izgradnja kolesarske poti se v celoti izvede 
kot rekonstrukcija obstoječe makadamske poti ter preplastitev. Upoštevana bo obremenitev 
kolesarjev ter strojne mehanizacije za potrebe transporta hlodovine iz gozda ter kmetijske 
mehanizacije v letni sezoni za potrebe obdelovanja zelenih površin. Na obravnavanem odseku 
bosta postavljena dva količka na ključavnico (en pri naselju Seničica in drugi pri Hafnerjevi 
kapelici), ki bosta onemogočala vožnjo motornih vozil po kolesarski poti z izjemo kmetijske 
mehanizacije lastnikov parcel ob kolesarski poti. Širina kolesarske poti bo znašala 3,5 m, na 
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vsaki strani pa bo urejena tudi peščena bankina v širini 0,25 m. Celotna trasa nove kolesarske 
poti se bo osvetlila z javno razsvetljavo. Svetilke bodo imele nameščeno ustrezno predstikalno 
napravo, ki omogoča ustrezno zmanjšanje svetlobnega toka v nočnem času. Od Hafnerjeve 
kapelice do Osnovne šole Preska pa se kolesarska povezava obravnavana kot prometni pas, 
namenjen mešanemu prometu (sharrow) v dolžini cca 750,00 m. Ta odsek bo opremljen z 
opozorilnimi tablami o prisotnosti kolesarjev in talnimi označbami. Na območju sharrow bo 
hitrost omejena na 30 km/h ("cona 30"). Ostalih gradbenih posegov se ne izvaja. Skupna 
vrednost projekta, ki obsega stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije, odkup 
zemljišč, potrebnih za izvedbo projekta, stroške nadzora, obveščanje javnosti (gre za EU 
projekt) in za samo gradnjo, znaša 288.501 EUR z DDV. Projekt se bo začel izvajati v letošnjem 
letu in bo zaključen v prvi polovici prihodnjega leta, saj je potrebno predhodno pridobiti sklep 
Ministrstva za infrastrukturo. Projekt smo v mesecu aprilu prijavili na Javni razpis za 
sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, na podlagi katerega smo upravičeni do 
nepovratnih sredstev v višini 100.875 EUR iz kohezijskega sklada. 

4.6.1.8 Kolesarska pot Preska - Medvode - Pirniče - Vikrče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Kolesarska pot Medvode (Preska) – Medvode (središče) – Pirniče – Vikrče obsega 
ureditev kolesarske poti, ki se prične v Vikrčah, na meji z Mestno občino Ljubljana, preko 
obstoječe brvi za pešce in kolesarje, ki povezuje Medno in Vikrče. Pot se približa vasi Spodnje 
Pirniče, poteka mimo toplega vrelca Straža in se nadaljuje ali desno proti naselju Zgornje Pirniče 
ali naravnost proti naselju Verje. Kolesarska pot se nato spusti na spodnjo teraso ob reki Savi in 
jo prečka preko brvi čez Savo do središča Medvod. Kolesarska pot na drugem bregu reke Save 
in Sore se začne v Medvodah (Preska), kjer se preko Barletove ceste pot spusti v podhod 
(rampa/dvigalo) pod železnico in nadaljuje po Barletovi cesti, prečka Gorenjsko cesto in nato po 
Seškovi cesti pripelje v center Medvod. Namen projekta je izgradnja varne in urejene kolesarske 
povezave med zalednimi naselji Medvode (Preska), Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in 
Vikrče z mestnim središčem Medvode, kjer se nahajajo institucije kot so knjižnica, občinska 
stavba s krajevnim uradom, tržnica, trgovska središča (Mercator, Hofer, Spar…), banka, pošta, 
kulturni dom,…., kot tudi železniška postaja in postaje javnega mestnega in primestnega 
potniškega prometa- Z izvedbo tega projekta zasledujemo cilje, postavljene v Celostni prometni 
strategiji Občine Medvode. 
Projekt smo pripravili iz razloga, saj imajo občine v finančni perspektivi 2014-2020 možnost 
pridobitve sredstev za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bodo izvajale v okviru 
»Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, 4. 
prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 
4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi«. Na podlagi povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za 
razvoj regije, št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017 Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo smo projekt posredovali Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije, ki bo 
pripravila osnutek dopolnjenega dogovora, ki bo podlaga za črpanje sredstev. Dogovor za razvoj 
regij morajo predhodno potrditi še ministrstva. Ocenjena skupna vrednost projekta, ki obsega 
stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije, odkup zemljišč, potrebnih za izvedbo 
projekta, stroške nadzora, obveščanje javnosti (gre za EU projekt) in za samo gradnjo – 
izgradnja kolesarskih poti z opremo in izgradnjo brvi čez reko Savo ter ureditev podhoda Preska 
pod železniško progo, ki bo primeren tudi za uporabnike koles, vozičkov in starejših, znaša 
1.430.000 EUR z DDV, ki bo v višini 1.150.000 EUR financiran z evropskimi sredstvi. Projekt se 
bo izvajal v letih 2018-2020. 

4.6.1.9 Loške kolesarske poti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

5.1.2018 so Občine Gorenja vas - Poljane, Mestna občina Kranj, Občina Medvode, Občina Škofja 
Loka, Občina Železniki in Občina Žiri, koordinator projekta BSC Poslovno podporni center Kranj - 
Regionalna razvojna agencija Gorenjske z Ministrstvom za infrastrukturo podpisale Dogovor o 
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sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena "Načrtovanje in povezovanje 
kolesarskih in drugih poti na območju občin Gorenja vas - Poljane, Kranj, Medvode, Škofja Loka, 
Železniki in Žiri. Nova kolesarska pot, ki bo potekala preko šestih občin v skupni dolžini približno 
70 km, bo povezovala naselja v Selški (Železniki – Škofja Loka) in Poljanski dolini (Žiri – Škofja 
Loka), ter se prek Škofje Loke nadaljevala proti Kranju in Medvodam do D2 daljinske kolesarske 
povezave. Omenjene trase so del Gorenjskega kolesarskega omrežja, ki večinoma poteka po 
obstoječih prometnih cestah, le manjši del na že izgrajenih kolesarskih poteh. Izgradnja 
kolesarskih poti bo bistveno izboljšala prometno varnost turistov, rekreativnih kolesarjev in 
tistih, ki vsakodnevno kolesarijo v službo in šolo. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je cilj 
izgradnje kolesarskih poti tudi razvoj kolesarskega turizma, spodbujanje trajnostne mobilnosti in 
športno-rekreativnih dogodkov, izboljšanje kvalitete življenja lokalnega prebivalstva ter 
spodbujanje zdravega načina življenja. S podpisom dogovora se je začela prva faza projekta, ki 
predstavlja umeščanje v prostor in pridobivanje potrebne projektne dokumentacije. Sledilo bo 
označevanje na trasah, kjer so varne kolesarske poti že vzpostavljene in gradnja novih poti 
predvidoma po letu 2020. Sredstva za gradnjo bo zagotovilo Ministrstvo za infrastrukturo, 
medtem ko bodo občine vključene v procese umeščanja v prostor in pridobivanja zemljišč. 
Sredstva v višini 15.000 EUR zagotavljamo za pripravo vse potrebne dokumentacije, na osnovi 
katere se bo izdelal DIIP - Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki bo osnova za 
uvrstitev projekta v državni proračun. 

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. 

4.3.1.3 Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na omenjeni postavki se uporabljajo predvsem za obnovo že obstoječe 
vertikalne in horizontalne prometne signalizacije. V letošnjem letu je v planu obnova talnih 
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oznak po Občini Medvode. Obnovili se bodo prehodi za pešce, predvsem v okolici osnovnih šol, 
avtobusna postajališča in talne oznake priporočljivih šolskih poti. V omenjeno obnovo talnih 
oznak bodo tudi sredinske črte po smernih voziščih na celotnem območju občine. Precejšni del 
sredstev gre tudi za obnovo prometne signalizacije, ki je poškodovana zaradi vandalizma ali 
prometnih nesreč, storilca pa žal ne moremo odkriti zaradi pobega s kraja povzročitve. Posebno 
pozornost bomo namenili obnovi talnih oznak, namestitvi varnostnih ograj na nevarnih odsekih 
ter dobavi vertikalne prometne signalizacije. Zaradi potreb po več delih, postavko z rebalansom 
povečujemo. 

4.3.1.7 Mestni in primestni potniški promet 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V jesenskem času lanskega leta je prišlo do podaljšanje linije 15. Tako linija 15 nadaljuje pot iz 
Medvod preko Preske, Vaš, Goričane do Sore. Zaradi uvedbe nove linije je potrebno zagotoviti 
dodatna sredstva za sofinanciranje avtobusnih prevozov podjetju LPP d.o.o.. 

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

V novo prometno signalizacijo spadajo vsi znaki, smerokazi, ogledala in cestni smerniki. Vsa ta 
oprema se montira, da voznika obvešča in varno vodi po vseh smernih voziščih. Z vso to 
prometno signalizacijo se zagotavlja in sledi k zmanjšanju številu prometnih nesreč, predvsem v 
naseljih in v okolici javnih zavodov. Strošek nakupa cestnoprometne signalizacije se je v zadnjih 
letih še povečal zaradi množične kraje znakov po Medvodah, zato na postavki zagotavljamo 
dodatna sredstva. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0100 

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. 

4.3.1.6 Javna razsvetljava - redno vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na realizacijo proračunske postavke v letu 2017, je potrebno zagotoviti več sredstev, kot 
jih je bilo planiranih, zato sredstva na postavki zvišujemo iz 40.000 EUR na 45.000 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. 
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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, 
- 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. 

4.6.1.4 Zbilje - turistično, športno in rekreativno središče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu za leto 2018 zagotavljamo sredstva v višini 1.000 EUR, s čimer ohranjamo projekt 
v proračunu zaradi morebitne prijave projekta na razpis že v letu 2018. Sicer je v Načrtu 
razvojnih programov Občine Medvode izvedba investicije načrtovana v letu 2019. 

4.6.1.6 Kolesarska pot -Straža 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt smo združili v skupni projekt Kolesarska pot Preska - Medvode - Pirniče - Vikrče, zato 
ukinjamo to proračunsko postavko. 
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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 

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 so poleg sredstev, namenjenih za plačilo licenčnine za program energetskega 
knjigovodstva, ki je bilo uvedeno v vseh javnih objektih in za plačilo stroškov energetskega 
upravljavca, namenjena tudi za prijavo projektov za pridobivanje evropskih sredstev. Ker je za 
letošnje leto napovedanih kar nekaj razpisov in možnosti skupnega sodelovanja z ostalimi 
občinami (regionalno povezovanje), sredstva na tej proračunski postavki povečujemo na 30.000 
EUR. S tem zagotavljamo sredstva za izdelavo vlog, investicijske dokumentacije in dodatnih 
študij, ki so potrebne za prijavo na razpisu. 

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. 
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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 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 

Ker projekt ureditev zbirnega centra za odpadke v letu 2017 ni bil realiziran, saj še ni bil sprejet 
OPN - Občinski prostorski načrt, ki določa namensko rabo zemljišč in pogoje gradnje, hkrati pa 
je s 15. 7. 2017 v veljavo stopila Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17), ki določa, da mora izvajalec javne službe v 
zbirnem centru zbirati tudi nevarne odpadke, sredstva za ureditev zbirnega centra zagotavljamo 
v proračunu za leto 2018. V okviru izgradnje zbirnega centra načrtujemo za potrebe tehtanja 
odpadkov in razvrščanja vozil ob vhodu urediti manjšo vratarnico. V nadaljevanju sledi večji 
podest, ob katerem bodo umeščeni zabojniki za ločeno zbiranje, z uvozno rampo, ki bo 
dvignjena in pokrita z nadstreškom in s tem bolj praktična za uporabnike. V okviru zbirnega 
centra bi se uredil tudi objekt namenjen centru ponovne uporabe in delu režijskega obrata. 

5.1.2.4 Regijski center - RCERO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva zagotavljamo za potrebe vzdrževanja RCERO in za poplačilo stroškov projektne 
dokumentacije po prevzemu objekta s strani izvajalca del. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Opis podprograma 

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 
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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 

V letu 2018 povečujemo sredstva iz 30.000 EUR na 120.000 EUR na postavki, kjer zagotavljamo 
sredstva za vzdrževanje meteorne kanalizacije. V letošnjem letu je predvidena ureditev 
odvodnjavanja na Topolu na območju objekta Topol 2. Projekt obsega izdelavo meteorne 
kanalizacije in drenaž v skupni dolžini 108m, kompletno z novimi požiralniki, rešetkami in 
peskolovi. Vrednost investicije po pridobitvi ponudb znaša 38.188 EUR. Preostala sredstva se 
bodo namenila za popravilo odseka meteorne kanalizacije v Smledniku 83, snemanju odseka 
meteorne kanalizacije v Goričanah 17 (posedanje hiše) in eventualnim popravilom najbolj 
poškodovanih odsekov že posnete meteorne kanalizacije v Pirničah (Strojan) ter za jesensko 
čiščenje meteornih odvodnih jarkov (Bonovec, Bošnica,…). 

4.2.2.2.018 Investicijski nadzor 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki smo namenjali za plačilo stroškov za izvajanje kvalitativnega 
nadzora s strani upravljavca kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja - pooblaščenega za 
izvajanje nadzora nad izvajanjem investicij ter za plačevanje stroškov članom komisij, ki so v 
postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja bili imenovani v tehnično komisijo za tehnični 
pregled. Ker te stroške vežemo na stroške same investicije, predmetno proračunsko postavko 
ukinjamo in sredstva zagotavljamo na postavkah, ki so vezane na sam projekt. 

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

Občina Medvode je skupaj z Mestno občino Ljubljana in Občino Vodice leta 2011 vložila vlogo za 
pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada za sofinanciranje projekta z nazivom »Nadgradnja 
sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja 
kanalizacijskega zbiralnika C0 v Mestni občini Ljubljana«. Po navodilih Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, kot organa upravljanja, se je moral projekt združiti s 
projektom, ki ga vodi Mestna občina Ljubljana - "Nadgradnja čistilne naprave v Zalogu", saj 
odvajanje in čiščenje predstavlja zaključeno celoto. Naziv novega, združenega projekta je 
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKOV LJUBLJANSKEGA 
POLJA«. Iz tega razloga je bila oblikovana nova proračunska postavka s tem novim nazivom. 
Sredstva na tej postavki pa so namenjena za plačilo računov za prevzete obveznosti, ki so bile 
planirane na tej t. i. stari postavki. Neplačanih obveznosti iz tega naslova je ostalo še za 2.300 
EUR. 

4.2.2.2.035 Meteorna kanalizacija na območju kohezije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sočasno z izgradnjo kanalizacije za komunalne odpadne vode v sklopu projekta "Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja", ki se bo financirala tudi s 
sredstvi iz kohezijskega sklada, je smiselno zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev 
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(ceste bodo razkopane) sočasno pristopiti tudi k izgradnji meteorne kanalizacije in obnovi 
vodovodnega omrežja, kjer je to nujno potrebno in glede na višino razpoložljivih sredstev. 
Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja" 
obsega izgradnjo fekalne kanalizacije na območju dveh aglomeracij - aglomeracije Medvode, ki 
obsega naselje Preska, Vaše Goričane, Rakovnik in del Ladje in aglomeracije Pirniče, ki obsega 
naselja Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in del Vikrč, v skupni dolžini 22 km. V načrtu je 
tako, zaradi racionalne porabe sredstev, obnoviti dobrih 12 km vodovodnega omrežja in zgraditi 
meteorno kanalizacijo.  
Pogodba z izbranim izvajalcem za izgradnjo fekalne kanalizacije Javno razsvetljavo d.d. je bila 
podpisana 23.11.2017, ko je bil tudi izdan s strani Ministrstva za okolje in prostor Sklep o 
financiranju operacije "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov 
Ljubljanskega polja". Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del s strani izvajalca je bila 
predana šele 31.1.2018. Pogodba o sofinanciranju operacije pa je bila z Ministrstvom za okolje 
in prostor podpisana 3.4.2018, ko so bili zaključeni vsi postopki pregleda postopka izvedbe 
javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje, izvajanje storitev inženirja in izvajanje storitev 
obveščanja. V vsem tem času izvajalec še ni začel z gradnjo I. faze projekta, ki obsega trase, 
kjer se sočasna gradnja ne bo izvajala, zato se tudi sama gradnja meteorne kanalizacije še ni 
začela v letu 2017, kot je bilo sprva načrtovano. Izvajalec je I. fazo začel izvajati v začetku 
maja, faza, ki bo obsegala sočasno gradnjo, tudi s meteorno kanalizacijo, pa naj bi se začela 
izvajati v drugi polovici leta. Glede na predvideni terminski plan, načrtujemo, da naj bi se v letu 
2018 izvedla dela v višini 1.000.000 EUR, kolikor tudi zagotavljamo sredstev. Celotni projekt 
izgradnje fekalne kanalizacije naj bi bil zaključen v letu 2019, dograditev manjkajočih delov tras 
meteorne kanalizacije in obnove vodovoda pa v začetku leta 2020. Javni razpis za izbor izvajalca 
del je že bil objavljen, izbran naj bi bil v mesecu juniju, v kolikor ne bo vložena revizija s strani 
neizbranih ponudnikov. 
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 

Za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja", 
ki obsega izgradnjo 22 km fekalne kanalizacije na območju dveh aglomeracij - aglomeracije 
Medvode, ki obsega naselje Medvode - Čarmanova, Preska, Vaše Goričane, Rakovnik in del 
Ladje in aglomeracije Pirniče, ki obsega naselja Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in del 
Vikrč, v skupni dolžini 22 km, je Občina Medvode, skupaj z občinama Vodice in Mestno občino 
Ljubljana 16.8.2018 prejela Izvedbeni sklep komisije z dne 14.8.2017 o odobritvi finančnega 
prispevka za veliki projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov 
Ljubljanskega polja", izbran v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020" v Sloveniji. Pogodba z izbranim izvajalcem za izgradnjo fekalne 
kanalizacije Javno razsvetljavo d.d. je bila podpisana 23.11.2017, ko je bil tudi izdan s strani 
Ministrstva za okolje in prostor Sklep o financiranju operacije "Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja". Bančna garancija za dobro izvedbo 
pogodbenih del s strani izvajalca je bila predana šele 31.1.2018. Pogodba o sofinanciranju 
operacije pa je bila z Ministrstvom za okolje in prostor podpisana 3.4.2018, ko so bili zaključeni 
vsi postopki pregleda postopka izvedbe javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje, izvajanje 
storitev inženirja in izvajanje storitev obveščanja. Iz Pogodbe o sofinanciranju, katere sestavni 
del je tudi Ocenjena pogodbena dinamika izplačil, iz katere izhaja, da znaša delež sofinanciranja 
v letu 2018 52,79 % pogodbene vrednosti in leta 2019 47,21 %. Da ne bo težav pri izstavljanju 
zahtevkom, smo sredstva na proračunski postavki uskladili s Pogodbo o sofinanciranju. Iz tega 
razloga sredstva povišujemo na 6.897.658 EUR. Celotna vrednost projekta, ki obsega 
upravičene stroške pri izgradnjo fekalne kanalizacije znotraj obeh aglomeracij, delež stroškov 
izgradnje povezovalnega kanala C0,stroške izvajanje storitev inženirja (nadzor) ter stroški 
obveščanja javnosti, znašajo 12.717.697 EUR oz. 11,3%, od katerih bomo iz kohezijskega 
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sklada prejeli 8.126.990 EUR oz. 63,9 %, iz državnega proračuna 1.434.175 EUR, preostala 
sredstva v višini 3.156.532 EUR oz. 24,8% pa zagotavljamo iz lastnega proračuna. Sredstva v 
višini 727.000 EUR pa predstavljajo delež, ki se nanašajo na neupravičene stroške in sicer se 
nanašajo na gradnjo meteornega kanala v Rakovniku in Vikrčah, ter gradnjo treh fekalnih 
kanalov v naselju Vikrče, ki se nahajajo izven aglomeracije Pirniče, in niso upravičeni do 
sofinanciranja. Stroški storitev inženirja znašajo 240.589 EUR, stroški obveščanja javnosti, ki 
odpadejo na Občino Medvode pa 10.651 EUR in so sofinancirani v enakem deležu, kot sama 
gradnja. 
Kanalizacija v naselju Verje in Zgornje Pirniče: 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 7.807 m 
- gradnja črpališča 
- trase kanalov potekajo večinoma v cestnem telesu. 
Kanalizacija v naselju Spodnje Pirniče in Vikrče: 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 5.896 m 
- trase kanalov potekajo večinoma v cestnem telesu. 
Kanalizacija Vikrče-Verje od občinske meje Ljubljana do obstoječe kanalizacije v Zg. Pirničah: 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 2.135 m 
- trase kanalov potekajo večinoma po kmetijskih zemljiščih in makadamskih poteh. 
Kanalizacija v Vikrčah: 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 786 m 
- trase kanalov potekajo večinoma v cestnem telesu. 
Kanalizacija v naselju Preska: 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 860 m 
- trase kanalov potekajo večinoma po kmetijskih in vodnih zemljiščih ob potoku Prešnica. 
Kanalizacija v naselju Vaše, Goričane in Ladja: 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 3.445 m 
- trase kanalov potekajo večinoma v cestnem telesu. 
Kanalizacija v Rakovniku: 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 527 m 
- trase kanalov potekajo večinoma v cestnem telesu. 
Kanalizacija po Čarmanovi ulici: 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 543 m 
- gradnja črpališča 
- trase kanalov potekajo večinoma v cestnem telesu. 
Projekt se bo izvajal v letih 2018-2019. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0039 

5.1.2.7 Male čistilne naprave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vlada Republike Slovenije je s sprejetjem Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode roke za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kje po Operativnem 
programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni predvidena izgradnja javne 
kanalizacije podaljšala roke do 31.12.2023. Predvidevamo, da je to glavni razlog, da dobimo na 
leto le nekaj vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav. Iz tega razloga sredstva znižujemo iz 30.000 EUR na 15.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0109 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Opis glavnega programa 

Glavni program zajema vse aktivnosti Občine Medvode, ki so nujne za vzdrževanje, upravljanje 
ter ravnanje z vodotoki na območju Občine Medvode. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotovitev dobrega nivoja vodotokov in brežin vodotokov, 
v skladu z zakonskimi podlagami in omejitvami. Dolgoročni cilj Občine Medvode je izboljšati 
pretočnost vodotokov in zmanjšali poplavno ogroženost predelov ob vodotokih. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
Opis podprograma 

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

- Zakon o varstvu okolja,  
- Zakon o gospodarskih javnih službah,  
- Zakon o vodah,  
- Zakon o ohranjanju narave. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotovitev dobre pretočnosti vodotokov,  
- košnja brežin, 
- obrezovanje drevja ob brežinah,  
- odstranjevanje naplavin na brežinah in v bližini prepustov,  
- odstranjevanje ovir in nanosov v strugah,  
- zagotovitev večje varnost mostov na kategoriziranih cestah. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotovitev dobre pretočnosti vodotokov,  
- košnja brežin, 
- obrezovanje drevja ob brežinah,  
- odstranjevanje naplavin na brežinah in v bližini prepustov,  
- odstranjevanje ovir in nanosov v strugah,  
- zagotovitev večje varnost mostov na kategoriziranih cestah. 

5.1.2.10 Urejanje vodotokov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 s sredstvi, ki so namenjene urejanju vodotokov, ki jih je potrebno urediti zaradi 
poslabšanja pretočnosti, s čimer posledično zagotavljamo večjo poplavno varnost, nameravamo 
urediti desno brežino potoka Ločnica na lokaciji pri Žagi – Trnovec 13. Dela bodo obsegala 
izdelavo nove zložbe iz kamna v betonu skupne dolžine 10m. Stara zložba je deloma podrta, kar 
na tem odseku povzroča posedanje lokalne ceste. 
Vrednost del po pridobitvi ponudba znaša 24.000 EUR., izvedena bo sanacija mostu in mostnih 
opornikov v Žlebeh na LC 751672 (Žlebe 23-Žlebe 26a), izvedena bodo sanacijska dela na 
mostnih opornikih Tometovega mostu na Seničici, Izvedba kamnite obloge brežin v dolžini ca 
30m na območju objekta KS Trnovec, izvedba sanacije polovice propusta čez potok na območju 
Knausove smreke (ena polovica je bila že sanirana v preteklosti) ter izvedba posekov zarasti za 
povečanje pretočnosti vodotokov na posameznih odsekih območja KS Katarina. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0043 

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 

5.1.2.12 Okoljska merilna postaja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dodajamo novo proračunsko postavko, na kateri so zagotovljena dodatna sredstva. Pretežno so 
namenjena nakupu merilnika delcev PM10 za beleženje kakovosti zraka in stopnjo 
onesnaženosti s prašnimi in kovinskimi delci. Pridobljeni podatki bodo osnova za načrtovanje 
ukrepov s področja varstva okolja. Merilnik bo poleg prašnih in kovinskih delcev meril še 
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temperaturo zraka, zračni pritisk in relativno vlažnost. Sredstva za nakup merilnika delcev niso 
bila porabljena, saj se je izvedba postopka javnega naročila nakupa naprave končala v začetku 
leta 2018. Tako so bila sredstva porabljena le za stroške izvajanja meritev kakovosti zunanjega 
zraka. 
 

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. 
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 administracija 
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, 
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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 

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih aktov, njihovih sprememb in dopolnitev s 
potrebnimi strokovnimi podlagami ter za vzdrževanje in nadgrajevanje geografskega 
informacijskega sistema – GIS. Načrtovana sredstva povečujemo iz 30.000 EUR na 75.000 EUR, 
saj bo OPN sprejet šele v letošnjem letu, ko bo potrebno plačati že nastale pogodbene 
obveznosti do pripravljavca dokumenta, ki bodo nastale šele po sprejemu OPN. Del sredstev se 
bo namenil za izdelavo sprememb občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Jeprca, za 
začetek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta in za sofinanciranje 
izdelave hidrološko hidravlične analize porečja Selške, Poljanske in skupne Sore s predlogom 
ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti. 

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, 
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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. 

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječih 
hidrantih, za njihovo vzdrževanje in za nabavo novih hidrantnih omaric s pripadajočo opremo. 
Zaradi omejenih sredstev se lahko letno pregleda in popravi le določeno število hidrantov, 
ugotavljamo, da bi bilo potrebno sredstva povišati in s tem zagotovi večje število pregledov in 
hitrejšo odpravo napak. Glede na razpoložljivost sredstev, sredstva v letu 2018 povišujemo iz 
18.000 EUR na 25.000 EUR. 

4.2.2.1.025 Avtomatizacija omrežja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki smo jih namenjali za izvedbo avtomatizacije na obstoječih vodovodnih omrežjih, 
zagotavljamo v sklopu proračunske postavke "Investicijsko vzdrževanje vodovodne 
infrastrukture", zato iz tega razloga proračunsko postavko "avtomatizacijo omrežja" ukinjamo. 

4.2.2.1.026 Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 povečujemo sredstva iz 50.000 EUR na 100.000 EUR na postavki, kjer zagotavljamo 
sredstva v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture z upravljavcem Komunalo Kranj za 
vodenje in vzdrževanje katastra vodovodnega omrežja, glavnina sredstev pa je namenjena za 
izvedbo nujnih sanacijskih del na vodovodnih sistemih. V letošnjem letu je v načrtu obnova 
vodovoda v Zavrhu, na odseku od hišne številke 9 do hišne številke 9e. V sklopu izvedbe del, se 
bo vodovod DN 150 na celotnem odseku obnovil in prestavil v cesto, v dolžini 134 m. Izvedlo se 
bo tudi šest novih vodovodnih priključkov, ki jih bo na svoje stroške izvedla Komunala Kranj. 
Ocenjena vrednost del znaša 48.000 EUR. Predvidena je tudi izvedba investicijsko vzdrževalnih 
del na vodovodu ob kanalu O3 v Sori (od glavne ceste proti pokopališču). Gre za obnovo 
starega salonitnega vodovoda v skupni dolžini 104m. Strošek gradbenih in montažnih del bo 
znašal okvirno 24.000 EUR. Preostala sredstva bodo namenjena za izvedbo investicijsko 
vzdrževalnih del na odseku vodovoda v Sori (Sora 36c - Sora 38), ob vzporedni gradnji 
plinovoda, ko bo cesta že odprta, za prestavitev dela vodovoda v Preski in odpravi napak, ki se 
pojavljajo na vodovodnem omrežju zaradi dotrajanosti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-13-0007 

4.2.2.1.030 Vodovod krožišče Zbilje - Žeje - poslovna cona 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt obsega obnovo vodovodnega omrežja na trasi od krožišča Zbilje do poslovne cone 
Jeprca. V sklopu projekta se bo tudi zgradil pločnika od obstoječega pločnika v krožišču Zbilje 
do križišča pri hiši Zbilje 4h in izvedla obnova ceste, zgradila se bo fekalna kanalizacija. 
Energetika bo zgradila plinovod, investiciji se pridružuje še operater telekomunikacij. Izgradnja 
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kanalizacije bo financirana s sredstvi Holdinga Ljubljana in ne bo bremenila proračuna Občine 
Medvode, stroški zgornjega in spodnjega ustroja ceste pa se bodo delili med ostale investitorje. 
Projektantska ocena načrtovane gradnje vodovoda znaša 142.000 EUR. Z izvedbo projekta 
bomo pridobili varno pot (izgradnja pločnika), obnovila se bo cesta, prav tako pa bomo 
komunalno opremili poslovno cono. 
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 kanalizacije za komunalne odpadne vode v sklopu projekta "Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja", ki se bo financirala tudi 
s sredstvi iz kohezijskega sklada, je smiselno zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev 
(ceste bodo razkopane) sočasno pristopiti tudi k obnovi vodovodnega omrežja, kjer je to nujno 
potrebno in glede na višino razpoložljivih sredstev. Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja" obsega izgradnjo fekalne kanalizacije na 
območju dveh aglomeracij - aglomeracije Medvode, ki obsega naselje Preska, Vaše Goričane, 
Rakovnik in del Ladje in aglomeracije Pirniče, ki obsega naselja Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje 
Pirniče in del Vikrč, v skupni dolžini 22 km. V načrtu je tako, zaradi racionalne porabe sredstev, 
obnoviti dobrih 12 km vodovodnega omrežja in zgraditi meteorno kanalizacijo.  
Pogodba z izbranim izvajalcem za izgradnjo fekalne kanalizacije Javno razsvetljavo d.d. je bila 
podpisana 23.11.2017, ko je bil tudi izdan s strani Ministrstva za okolje in prostor Sklep o 
financiranju operacije "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov 
Ljubljanskega polja". Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del s strani izvajalca je bila 
predana šele 31.1.2018. Pogodba o sofinanciranju operacije pa je bila z Ministrstvom za okolje 
in prostor podpisana 3.4.2018, ko so bili zaključeni vsi postopki pregleda postopka izvedbe 
javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje, izvajanje storitev inženirja in izvajanje storitev 
obveščanja. V vsem tem času izvajalec še ni začel z gradnjo I. faze projekta, ki obsega trase, 
kjer se sočasna gradnja ne bo izvajala, zato se tudi sama gradnja vodovodnega omrežja še ni 
začela v letu 2017, kot je bilo sprva načrtovano. Izvajalec je I. fazo začel izvajati v začetku 
maja, faza, ki bo obsegala sočasno gradnjo, tudi z vodovodnim omrežjem, pa naj bi se začela 
izvajati v drugi polovici leta. Glede na predvideni terminski plan, načrtujemo, da naj bi se v letu 
2018 izvedla dela v višini 800.000 EUR, kolikor tudi zagotavljamo sredstev. Celotni projekt 
izgradnje fekalne kanalizacije naj bi bil zaključen v letu 2019, dograditev manjkajočih delov tras 
meteorne kanalizacije in obnove vodovoda pa v začetku leta 2020. Javni razpis za izbor izvajalca 
del je že bil objavljen, izbran naj bi bil v mesecu juniju, v kolikor ne bo vložena revizija s strani 
neizbranih ponudnikov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0022 

4.2.2.1.041 Prevzem vodovoda Golo Brdo - Polana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena odkupu zemljišč pod vodovodnimi objekti. 

4.2.2.1.044 Vodovod v Sori 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 se bo izvedla izgradnja kanalizacije v Sori in sicer na trasi LC 251091 Sora - Topol, 
od Hiše kulinarike do podjetja Primafiltri ter na trasi JP 751971 Sora 33 - Sora 44a. Na trasi LC 
251091 Sora - Topol se bo zgradil tudi pločnik, za kar smo že pridobili soglasja s strani lastnikov 
zemljišč. Izgradnja kanalizacije bo financirana s sredstvi Holdinga Ljubljana in ne bo bremenila 
proračuna Občine Medvode. Vodovod v Sori. Sočasno z izgradnjo kanalizacije pa se bo na teh 
dveh trasah izvedla obnova vodovoda. Za traso JP 751971 je bil izdelana projektna 
dokumentacija, pridobitev gradbenega dovoljenja je v postopku. Projekt predvideva izgradnjo 
vodovodnega omrežja NL DN 100 od glavne ceste v dolžini 179,10m do območja objekta Sora 
44c. S tem se bo uredila vodooskrba iz javnega vodovoda za obstoječe objekte in predvidene 
novogradnje na tem območju. Na trasi LC 251091, kjer se nahaja še star vodovod iz 
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azbestnocementnih cevi se bo v sklopu gradnje kanalizacije zgradi nov odsek napajalnega 
vodovoda DN 150 dolžine 310m, skupaj z enim odcepom DN 100 dolžine 13m in enim odcepom 
DN 80 dolžine 17m. 

4.2.2.1.045 Vodovod na državni cesti čez Soro 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi že nekajletnih opozoril s strani upravljavca vodovodnega sistema Komunale Kranj, v 
letošnjem letu zagotavljamo sredstva in novo proračunsko postavko za izvedbo sanacije 
obstoječega vodovoda, ki poteka pod mostom čez Soro čez državno cesto. Projekt obsega 
dobavo in montažo novega vodovoda DN 150 v dolžini 90m + odsek v terenu dolžine 120m z 
novim jaškom na južni strani mostu. Zaradi zahtevnosti izvedbe montaže vodovoda na most na 
območju reke Sore se predvideva vgradnja predizoliranih cevi. Ocenjena vrednost investicije, 
skupaj z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev soglasja s strani Direkcije RS za 
infrastrukturo, znaša 78.000 EUR. 

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. 

4.2.2.3.012 Pokopališče Preska 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 bomo na pokopališču Preska uredili odvodnjavanje dela pokopališča, pri zadnji vrsti 
grobov. Uredili bomo teren za dve novi vrsti grobov (odvoz travnate površine in posip peska) ter 
nadaljevali tlakovanjem poti do stenskih zidnih niš. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-11-0006 

4.2.2.3.017 Urejanje pokopališč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena rednemu upravljanju in vzdrževanju pokopališč in 
pokopaliških objektov, kot so čiščenje mrliških vežic, košnja, pletje, zimska služba .... 
Iz te postavke bomo v letu 2018 financirali tudi nameravane investicije na pokopališčih, med 
večjimi investicijami nameravamo urediti mesto za raztros pepela na pokopališču Pirniče, 
čiščenje spomenika padlim v prvi svetovni vojni v Smledniku, ter ureditev mrliške vežice v Sori. 

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, 
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- 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 proračunski postavki so namenjena za financiranje košenj občinskih zelenic in 
parkov, vzdrževanje grmičevja, urejanje in vzdrževanje gredic z rožami in ostalih del, povezanih 
s parki in zelenicami. 
Sredstva na postavki večamo zaradi nakupa novega poltovornega vozila, ki ga bomo uporabljali 
za zbiranje in odvoz zelenega odreza, ter odpadkov na javnih površinah. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

1.4.2.3 Ureditev mestnega jedra 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt "Ureditev mestnega jedra" se je začel izvajati že v letu 2016, ko se je začela pripravljati 
projektna dokumentacija. V načrtu je bila izvedba I. faze ureditve v letu 2017 in II. faza v letu 
2018. Ker pa je izvedba dela projekta vezana na sprejetje občinskega prostorskega načrta, 
izvedene izboljšane poplavne varnosti v samem centru Medvod (znižanje pragu na reki Sori) in s 
tem pridobitve soglasja s strani ARSA in rezultatov prijave na razpis za pridobitev sredstev iz 
LAS za nakup stojnic za tržnico, se dela v letu 2017 še niso začela izvajati. Iz tega razloga se bo 
projekt v celoti izvedel v letošnjem letu in letu 2019. Projektna dokumentacija je izdelana, 
pridobljena so vsa potrebna soglasja, javno naročilo za izbor izvajalca je objavljeno. Vsebina 
projekta: ureditev tržnice, mestnega parka in večnamenske ploščadi v Medvodah je predvidena 
ob Medvoški cesti, v delu med Cesto komandanta Staneta in lokalno cesto Medvode – Vikrče. 
Novogradnja bo namenjena osrednjim centralnim dejavnostim ter zadrževanju na javnem 
prostoru. Območje bo dostopno neposredno iz pločnika ob Medvoški cesti ter preko tlakovanih 
pešpoti, ki bodo speljane med obstoječimi objekti ob Cesti komandanta Staneta. Na osrednjem 
delu območja se predvideva ureditev tržnega prostora, ki zajema odprt in pokrit tržni prostor z 
manjšim gostinskim lokalom z letnim vrtom in javnimi sanitarijami. V ozadju tržničnega prostora 
bo linija dreves, ki tvori zastor pred objekti v ozadju. Odprti prostor tržnega prostora bo urejen 
kot utrjene površine, kjer bodo locirane premične stojnice in kot zelene površine z avtohtonimi 
rastlinskimi vrstami, tako dreves kot grmovnic. Večnamenska ploščad bo locirana v križišču med 
Medvoško cesti in Cesto komandanta Staneta in bo namenjena občasnim javnim prireditvam, 
pozimi postavitvi montažnega drsališča, sicer pa rolanju, igranju,… Na zahodnem delu ploščadi 
bodo stopnice iz brušenega betona, ki vodijo do tržnice in so lahko površine za posedanje ali 
tribune v času prireditev. Med ploščadjo in obstoječim objektov na vzhodni strani se uredi 
zazelenjena brežina, kjer se zasadijo nova drevesa. Obstoječa lipa v križišču se ohrani. Zahodno 
od tržnice bo umeščen mestni park. Park bo obdan z zelenimi površinami, v osrednjem delu so 
predvidena posamezna igrala za otroke v sencah obstoječih in novih dreves, ob robu parka 
bodo klopi, koši za smeti, svetilke ter ploskovna fontana. Ocenjena vrednost dve letnega 
projekta znaša 650.000 EUR, preostala sredstva pa so namenjena za nakup urbane opreme, 
parkomatov ter za sanacijo objekta levo od občinske stavbe. Namen sanacije objekta je, da se v 
nadstropju stavbe uredi prostor za občinska društva, v spodnjih prostorih objekta pa bo prostor 
za osnovna delovna sredstva režijskega obrata. Potrebno je naročiti statično presojo objekta, ki 
bo podlaga za nadaljnje tehnične rešitve. Planiramo, da bomo objekt podrli do obstoječe lesene 
plošče, namesto nje vlili betonsko ploščo in nadzidali nadstropje. Sleme objekta bi znižali za cca. 
2.00m, naredili bi dvokapnico in s tem objekt arhitekturno lepše vklopili k obstoječi občinski 
stavbi.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0006 
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1.4.2.4 Javna električna polnilna postaja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode je v letu 2016 s pomočjo donatorjev vzpostavila prvo električno polnilno 
postajo v centru Medvod na parkirišču med knjižnico in občinsko stavbo. V letošnjem letu je 
planirana postavitev nove električne polnilne postaje pri Športni dvorani. Financirana bo tudi s 
sredstvi Eko sklada v višini 5.000 EUR. Manjši del sredstev na postavki je namenjen za plačilo 
stroškov energije in ostalih stroškov, ki so povezani z obratovanjem postaje (1.000 EUR). 

4.2.2.3.018 Ureditev vaškega jedra v Trnovcu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost Trnovec je samostojno pripravila projekt celostne ureditve osrednjega 
prostora, v kraju. Projekt zajema celostno sanacijo brežine potoka Ločnica, prestavitev 
elektroenergetskih vodov, utrjevanje površin namenjenih parkiranju, površin namenjenih 
druženju in prireditvam, tim. vaškega trga, tlakovanja in predvsem tudi ureditev igrišča za 
najmlajše. V sklopu le tega so uspešno kandidirali tudi za evropska sredstva v sklopu projektov 
LAS. V celotni ureditvi bodo torej urejene zunanje površine, tlakovanja, parkirišče in površine za 
igrala ter dobavljena in vgrajena urbana oprema: igrala, informacijska tabla, svetilke. 

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 postavki povišujemo. Občina je lastnica petnajstih stanovanj in je dolžna ta 
stanovanja vzdrževati in ohranjati njihovo vrednost. V lanskem letu smo v celoti obnovili 
stanovanje na Škofjeloški cesti, v preostalih stanovanjih pa že več let izvajamo le nujno 
potrebna vzdrževalna dela. V objektu Sora 11 bo prenovljena kotlovnica in zamenjava 
energenta, saj se bo objekt v letošnjem letu priklopil na plin. 

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 postavki povišujemo, ker dopolnjujemo tudi načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2018, ki je priloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine 
Medvode za leto 2018.  
Občina Medvode je pristopila k projektu rekonstrukcije ceste in izvedbe pločnika Žeje - Zbilje. 
Soglasja lastnikov so že pridobljena, prav tako kot tudi za izvedbo investicije "Ureditev pločnika 
ob LC 251091 v naselju Sora". Med načrtovanimi investicijami, za katere bodo zagotovljena 
sredstva za odkup zemljišč v tej postavki, so tudi krožišče Sora - Dol in pločnik v Vašah.  
Občina želi v svojo last prav tako pridobiti povezovalno cesto v Zbiljskem gaju, kjer na podlagi 
dosedanjih razgovorov upravičeno pričakujemo skorajšnjo realizacijo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0113 
 

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, 
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. 
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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 

Sredstva na postavki znižujemo. Namenjena so preventivnim programom akcijske skupine za 
preventivo dovoljenih in nedovoljenih drog, tretjemu odmerku cepiva proti okužbi z virusom 
klopnega meningoencefalitisa, za sodobne obloge za bolnike s kroničnimi ranami, informiranju 
in izobraževanju občanov. Vse navedene akcije po pogodbi o financiranju za Občino Medvode 
izvaja Zdravstveni dom Medvode. Za vzdrževanje in servisiranje avtomatskih defibrilatorjev je 
odprta posebna postavka. 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in 
promocijo zdravja. 

7.1.1.6 Vzdrževanje mreže avtomatskih defibrilatorjev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjamo vzdrževanju in servisiranju avtomatskih defibrilatorjev, ki so bili v preteklih 
letih nameščeni na območju občine. 

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. 
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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 

Občina upravičencem, ki niso zavarovani iz drugega naslova (osebe brez prejemkov) po 21. 
točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Upravičenci so po določbi zakona občani s stalnim 
prebivališčem v občini Medvode, ki niso zavarovani iz drugega naslova. Na porabo teh sredstev 
ne moremo vplivati, saj občine nimajo vpliva v postopku odločanja centrov za socialno delo o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Po pogovoru z uslužbenci centra za socialno delo 
ugotavljamo, da so občani ugotovili, kako brez zaposlitve in v veliko primerih tudi brez denarne 
pomoči od občine in države dobiti vsaj plačane prispevke za obvezno in dodatno zdravstveno 
zavarovanje. Cilj porabe postavke je v zagotovitvi zdravstvene varnosti vseh občanov. Nad 
porabo sredstev iz te postavke nimamo nadzora, saj postopek vodi center za socialno delo v 
skladu z zakonodajo, zato so vsako leto pri načrtovanju možna manjša odstopanja pri porabi in 
načrtovanju teh sredstev. 
 

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 
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1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
Opis glavnega programa 

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in 
obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora Občina Medvode skrbeti kot lastnik. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije 
zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev in 
povečanje dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov in njihova prepoznavnost. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Občina Medvode bo poskušala (če bodo primerni razpisi) prijaviti projekt za pridobitev 
nepovratnih sredstev. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 
Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za nujno vzdrževanje in sanacije kulturnih spomenikov, ki so v lasti 
Občine Medvode. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,  
Zakon o varstvu kulturne dediščine. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Temeljno izhodišče je, da je kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za 
gospodarski, predvsem turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega 
varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne 
dediščine. 

8.1.1.19 Urejanje muzejskih zbirk 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki zagotavljamo z namenom zagotovitve projekta v proračun iz 
razloga morebitne prijave na ustrezen razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz evropskih 
skladov. 

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

Sredstva, ki so bila zagotovljena v proračunu občine za leto 2018, bodo namenjena izvajalcem, 
ki so kandidirali na postopku javnega razpisa, ki ga Občina Medvode objavi v prvih dveh 
mesecih vsakega leta v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturne dediščine. 
Poleg sredstev, ki so namenjena izvajalcem iz naslova javnega razpisa, dodajamo sredstva za 
obnovo pomembnih kulturnih spomenikov, prioritetno Hafnerjeve kapelice v Bonovcu ter 
kalvarije v Smledniku. 

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 
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18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
18039005 Drugi programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
Opis podprograma 

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

Zakon o knjižničarstvu. 
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 
doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, povečati temeljno zalogo 
knjižničnega gradiva in prirast gradiva, pospeševanje izposoje knjižničnega gradiva ter opravljati 
posredniško delo pri razvoju bralne kulture.  
 
Kazalniki, ki pokažejo na temeljna izhodišča, so število obiskov knjižnice ter število izposoj 
knjižničnega gradiva. 
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 
so zelo podobni dolgoročnim ciljem, in sicer doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v 
knjižnico, povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva in pospeševati 
obračanje knjižničnega gradiva. 
Kazalniki so število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva. 

8.1.1.8 Knjižnica - redna dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki povišujemo. Knjižnici Medvode bomo zagotovili dodatna sredstva za 
materialne stroške (elektrika, vodarina). 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
Opis podprograma 

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

Zakon o medijih. 

1.4.1.6 Druga sredstva obveščanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Največji izdatek na tej proračunski postavki predstavlja sofinanciranje izdajanja mesečnega 
glasila Sotočje, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Konec leta 2017 smo 
izvedli novo javno naročilo za obdobje do konca leta 2019. Zaradi povečevanja števila 
prebivalcev smo naklado glasila povečali na 6.100 izvodov na številko. Hkrati smo na podlagi 
izkušenj zadnjih dveh let in želja občanov izraženih v anketi o informiranosti izvedeni lani jeseni, 
povečali obseg vsakega izvoda revije iz prejšnjih 32 strani na sedanjih 40 strani (minimalno). 
Zaradi obeh ukrepov smo na javnem naročilu prejeli ponudbo Gorenjskega Glasa, ki je nekoliko 
višja od prejšnje, zato tudi nekoliko povečujemo sredstva na tej proračunski postavki. Lokalno 
glasilo omogoča redno obveščanje občanov o aktualnem dogajanju v občini, delovanju naših 
javnih zavodov in podjetij, krajevnih skupnosti, obvešča o preteklih in načrtovanih dogodkih 
društev in informira o projektih, ki se izvajajo na območju občine. Na podlagi raziskave med 
občani je lokalno glasilo najbolj pogost vir informacij in dosega tudi najvišjo oceno zadovoljstva. 

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. 
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8.1.2.10 Kulturni dom Sora - galerija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode je skupaj z Krajevno skupnostjo Sora in Kulturno umetniškim društvom Oton 
Župančič Sora že pred leti naročila projekt rekonstrukcije kulturnega doma in prizidave zaradi 
potreb skupnosti in društva. Prav tako je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje, ki je bilo 
tudi že podaljšano. Navkljub trudu, ki so ga v preteklosti vložili, je spričo ekonomske situacije 
jasno, da objekta v takšnem obsegu trenutno ni mogoče izvesti. V letu 2017 smo pristopili k 
spremembi projekta, ki bo iz prizidka spremenjen v enoto galerije. Projektno dokumentacijo 
izdeluje podjetje Pro HBH 2000, d.o.o., ki je projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja že 
izdelalo, projekt PZI pa je še v izdelavi. Pripravljena je tudi že vsa razpisna dokumentacija za 
izbiro izvajalca del. Razpis bo objavljen v mesecu aprilu 2018. Izvedba gradbeno obrtniških ter 
instalacijskih del se bo izvajala v letu 2018 ter 2019.Ocenjena vrednost del znaša 420.000 EUR 
in bo financirana v dveh letih. Projekt bomo prijavili na javni razpis EKO SKLADA in iz naslova 
"Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena" iz katerega bomo pridobili 
sredstva v višini cca 58.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0137 

8.1.2.19 Knjižnica - obnova sanitarij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 Knjižnici Medvode iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja zagotavljamo 
dodatnih 25.000 EUR za obnovo sanitarij. Že več let zaposleni v knjižnici opozarjajo na 
dotrajane sanitarije tako za stranke kot za zaposlene, neprimerne za invalide ter matere z 
otroki. 

8.1.2.5 Aljaževa hiša - obnova 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se prenašajo iz leta 2017, ker niso bila izkoriščena v celoti. 
Že v letu 2017 smo pričeli s sanacijo obnove Aljaževe hiše. Izbran je bil izvajalec, ki je pričel s 
sanacijo vlaga v fasadi, vendar so bila dela zaradi prenizkih temperatur ustavljena. Končana 
bodo predvidoma konec pomladi. Sredstva so tudi namenjena delnemu plačilu projekta za 
izvedbo del ( del je bil poravnan v letu 2017), ki jih bo potrebno izvesti zaradi slabe adaptacije 
hiše, ki ni bila narejena s skladu s kulturno varstvenimi zahtevami, kot tudi za izvedbo teh del. 

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. 
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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. 

8.1.1.23 Javni zavod Sotočje Medvode - poslovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javnemu zavodu Sotočje Medvode zmanjšujemo sredstva, ki so bila namenjena vzdrževanju 
kulturnih spomenikov. Javni zavod je pred leti prevzel v vzdrževanje spomenike kulturne 
dediščine v občini Medvode. Ker se je v tem času občinska uprava razširila z novim oddelkom - 
ustanovljen je bil Režijski obrat, ocenjujemo, da je smiselno, da to vzdrževanje prevzame 
Režijski obrat, ki razpolaga z ustreznim in tudi bolj številčnim kadrom ter orodjem. Sredstva, za 
katera zmanjšujemo postavko, so bila po pogodbi namenjena vzdrževanju zaščitenih 
spomenikov v lasti občine in bodo temu tudi namenjena. 

8.1.2.17 Športni park Medvode 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob desnem bregu reke Sore je predvidena ureditev Športnega parka Medvode. Za ureditev 
Športnega parka je že bila izdelana Idejna zasnova IDZ Športni park Medvode, izdelovalca 
Celovito d.o.o., Čarmanova ulica 1b, 1215 Medvode. Skladno z Zakonom o javnem naročanju – 
ZJN3 je za projektiranje objektov za šport, rekreacijo in drugih objektov za prosti čas, če 
ocenjena investicijska vrednost večja od 500.000 EUR, potrebno izvesti javni natečaj. Izvedba 
natečaja je vezana na sprejetje Odloka o OPN občine Medvode. V letu 2018 bo izdelana 
natečajna naloga (izdelovalec podjetje ARDEVI d.o.o., Čarmanova 1b, Medvode, vrednost del 
13.908 EUR), ki bo osnova za izvedbo javnega natečaja, ki bo izveden po sprejetju OPN v letu 
2018 in po pridobitvi zemljišč. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0017 

8.1.2.8 Športna igrišča  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na zemljišču med Osnovno šolo Medvode in Športno dvorano Medvode se načrtuje izgradnja 
novega športnega igrišča, ki bo služila potrebam tako osnovne šole kot tudi bližnjega Vrtca 
Medvode. V letu 2018 je predvidena izvedba I. faze projekta, ki obsega izgradnjo igrišča za mali 
nogomet, izgradnjo igrišča za košarko, izgradnjo tri stezne 150 m dolge atletske steze z 
ureditvijo proge za tek na 60 m in izgradnjo steze za skok v daljino. Celoten park se bo tudi 
ogradil. II. faza ureditev pa predvideva še postavitev poligona za StreetWorkout in PumpTrack. 
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  
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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. 

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 kurikula 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. 

9.1.1.8 Vrtec Medvode - dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavko povišujemo za višino sredstev, ki jih bo potrebno dodatno plačati zaradi povišanja cen 
programov Vrtca Medvode, kar smo napovedali že ob sprejemu novih cen Vrtca Medvode v 
mesecu februarju 2018. 
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9.1.1.9 Drugi vrtci - dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavko povišujemo, saj sredstva, ki smo jih planirali v proračunu za leto 2018, in smo ga 
pripravljali v letu 2016, ne bodo zadostovala. 

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 

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, 
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 

Občina sredstva namenja izvajanju jutranjega varstva, varstva vozačev, poučevanju angleškega 
jezika na razredni stopnji, na novo pa tudi izvajanju podaljšanega bivanja. Občina z dodatnim 
sofinanciranjem dela plače učitelju za ta čas, marsikateremu staršu, ki zaradi službenih 
obveznosti ne more pravočasno poskrbeti za odhod svojega otroka iz šole, predstavlja edino 
rešitev. 
Občina iz te postavke financira tudi spremljevalce za učence s posebnimi potrebami, ki so na 
podlagi odločb Zavoda Republike Slovenije za šolstvo usmerjeni in vključeni v redno 
izobraževanje, zaradi specifičnih potreb pa potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Po 
zakonodaji otroka s posebnimi potrebami obravnava in usmeri pristojno ministrstvo, občina pa 
je dolžna zagotoviti sredstva za izvajanje izdanih odločb o usmeritvi. Povišujemo postavko, saj 
so bila sredstva prenizko planirana. 

9.1.1.4 Osnovne šole - materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki povišujemo, ker so bila planirana prenizko. Namenjena so materialnim 
stroškom medvoških osnovnih šol (zavarovanje šol, ogrevanje, elektrika, dimnikarske storitve, 
voda, zavarovanje objektov, manjša popravila na objektih in opremi ter material za vzdrževanje, 
tehnično varovanje objektov in okolice) kot tudi dvema osnovnima šolama za otroke s 
posebnimi potrebami, kamor so vključeni medvoški otroci in je občina dolžna zagotavljati del 
sredstev za materialne stroške. Iz te postavke se sredstva za materialne stroške zagotavljajo 
tudi zasebnim osnovnim šolam in sicer jim na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja pripadajo sredstva iz proračuna občine, če je šola z odločbo vpisana v 
razvid osnovnih šol. Zasebni osnovni šoli pripada 85 % sredstev, ki jih občina za materialne 
stroške zagotavlja javni šoli. 
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9.1.2.25 Energetska sanacija javnih objektov - javnih zavodov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je v mesecu novembru 2017 uspešno pripravila in oddala vlogo na Ministrstvo za 
infrastrukturo na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2017 in 2018. Prijavila je projekt energetske sanacije Osnovne šole Simona Jenka v 
Smledniku skupaj s telovadnico, Podružnične osnovne šolo Topol ter Vrtca Medvode – enoto 
Ostržek v Medvodah. Meseca decembra 2017 je bil pridobljen sklep Ministrstva o dodelitvi 
nepovratnih sredstev v višini do 350.283 EUR, kar predstavlja 40% celotne vrednosti operacije, 
ki znaša 883.241 EUR. Delež v višini 51% je strošek bodočega zasebnega partnerja, ki bo 
sanacijo javnih objektov izvedel. Delež v višini 9% investicije bo zagotovila Občina. V skladu s 
sprejetim Odlokom o javno - zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti 
Občine Medvode, se bodo ukrepi izvedli po modelu javno – zasebnega partnerstva (energetsko 
pogodbeništvo), kar pomeni, da se investicija vrača preko prihrankov pri porabi energije. Z 
javnim naročilom je bilo kot zasebni partner pri projektu izbrano podjetje PETROL d.d.,. 
V sklopu projekta energetske sanacije se bo izvedla: 
- OŠ Simona Jenka s telovadnico (predvideni investicijski ukrepi so: zamenjava stavbnega 
pohištva, dodatno izoliranje fasade, toplotno izoliranje strehe in stropa neogrevanega 
podstrešja, zamenjava kotla in energenta, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično 
uravnoteženje sistema, zamenjava vseh svetil ter vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe 
energije); 
- Vrtec Medvode – enota Ostržek (predvideni investicijski ukrepi so: toplotna izolacija fasade, 
zamenjava vseh svetilk, sanacija toplotne postaje in vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe 
energije ter vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje); 
- Podružnična osnovna šola Topol (predvideni investicijski ukrepi so: toplotno izoliranje fasade 
in stropna neogrevane kleti, toplotno izoliranje stropa neogrevanega podstrešja pomožne 
stavbe, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava vseh svetilk, zamenjava kotla in energenta 
ter vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe energije). 
Pripravljalna dela se bodo začela v mesecu aprilu, gradbena dela pa v mesecu maju in bodo 
zaključena do konca šolskih počitnic. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije bo zasebni 
partner zagotavljalo v času trajanja 15-letne koncesije. Zagotovljen pogodbeni prihranek 
energije je 286.646 kWh/leto pri porabi toplotne energije in 42.986 kWh/leto pri porabi 
električne energije. Predvideno je zmanjšanje emisije CO2 in sicer 133.965 kg/leto. 

9.1.2.28 Rekonstrukcija OŠ Simona Jenka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi projekcije vpisovanja novih otrok na Osnovno šolo Simona Jenka za naslednja leta, se 
je pokazalo, da bo v treh letih šola premajhna za vse učence. V izogib vpeljavi dvoizmenskega 
pouka je potrebno izvesti rekonstrukcijo, s čimer se bodo pridobile nove, dodatne učilnice. 
Sredstva v letu 2018 so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0014 

9.1.2.30 Hiša Blagajana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do izvedbe načrtovanega projekta ne bo prišlo, zato sredstev na tej proračunski postavki ne 
zagotavljamo več. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0041 

9.1.2.36 Osnovne šole - izgradnja brezžičnih omrežij in nabav IKT 
opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovne šole so se v tem šolskem letu prijavile na Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti 
»izgradnje brezžičnih omrežij« in dejavnosti »nakup IKT opreme« v okviru programa nadaljnje 
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vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. V zvezi s tem se namenjajo tudi 
investicijska sredstva s strani osnovnih šol, ki jih zagotovi občina iz proračuna glede na delež 
dobljenih sredstev na razpisu. 

19039002 Glasbeno šolstvo 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom 
se zagotavlja glasbeno nadarjenim otrokom teoretično in praktično izobraževanje s področja 
različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in 
pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o glasbenih šolah, 
Zakon o lokalni samoupravi. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glasbeni šoli bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih 
stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja. 

9.1.1.5 Glasbena šola - materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi na tej postavki sredstva povišujemo, ker ne bodo zadoščala za kritje vseh stroškov. Poleg 
stroškov ogrevanja, elektrike, dimnikarskih storitev, vode, zavarovanja objekta in tehničnega 
varovanja, je občina v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
glasbeni šoli dolžna kriti tudi stroške prevoza in prehrane za zaposlene delavce. 

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 

Sredstva, ki smo jih planirali v letu 2016, so bila prenizko zastavljena, saj nam je že v preteklem 
letu zmanjkalo denarja za prevoze in smo jih morali dodati. Dodatno je bilo potrebno zagotoviti 
tudi sredstva za spremljevalca pri prevozu otrok s posebnimi potrebami v OŠ Jela Janežiča. 
Ocenjujemo, da bo ta višina sredstev zadostovala. 
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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 

2002 Varstvo otrok in družine 
Opis glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, 
namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 
Opis podprograma 

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

Zakon o socialnem varstvu,  
Stanovanjski zakon,  
Zakon o lokalni samoupravi. 

10.1.1.9 Nagrada Občine Medvode novorojenim Medvoščanom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občinski svet je lani sprejel nov Odlok o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini 
Medvode, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 32/17. V njem so se 
pogoji pridobivanja te nagrade nekoliko omejili, obenem pa se je s takratnih 214,56 evra povišal 
tudi znesek nagrade na fiksnih 220,00 evrov. Ocenjujemo, da je kombinacija malce težjih 
pogojev in višjega zneska botrovala, da bo trend količine dodeljevanja sredstev, ki jih 
namenjamo iz te postavke, ostal nekako enak in bo odvisen le od števila vlog (posredno 
rojstev), tako kot vsako leto. Vseeno pa zvišanje postavke v letošnjem letu predvidevamo 
predvsem zaradi vpeljave nove, dodatne nagrade. Članice in člane občinskega sveta smo med 
sprejemanjem novega odloka že obveščali o tem, da se pridružujemo akciji Čebelarske zveze 
Slovenije "Posadi avtohtono medovito drevo", tako da bomo staršem novorojenca ob dodelitvi 
te denarne nagrade ponudili tudi bon za nakup sadike drevesa. Starši vseh otrok, ki so se rodili 
1. januarja 2018 ali kasneje, so že ali pa še bodo prejeli takšen bon. Starši lahko svoje bone 
unovčijo v poslovalnici Kmetijske zadruge Medvode. 

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. 
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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. 
 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 

Po Zakonu o socialnem varstvu se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za 
odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila 
storitve. Pravico do oprostitve lahko uveljavljajo upravičenci in zavezanci, ki po merilih Uredbe o 
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev ne morejo plačati celotne 
vrednosti opravljene storitve. O upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila odloči 
Center za socialno delo Ljubljana Šiška. Za upravičence in za zavezance, ki jim je z odločbo 
centra za socialno delo priznana oprostitev plačila storitev, zagotavlja plačilo oz. doplačilo do 
celotne vrednosti storitve občina. Sredstva iz te postavke so namenjena za doplačilo 
oskrbovancem v posebnih socialnih zavodih, varstveno delovnih centrih in v stanovanjskih 
skupnostih, katerih število se zelo spreminja in je nemogoče natančno napovedati potrebna 
sredstva.  
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Sredstva na postavki je potrebno povečati predvsem zaradi tega, ker Občina na novo plačuje 
tudi tri družinske pomočnike, o čemer je odločil Center za socialno delo, tega pa ob pripravi 
proračuna za leto 2018 ni bilo mogoče planirati. 

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 iz te postavke so namenjena za plačilo oz. doplačilo oskrbovancem v domovih za 
starejše. Občina zagotavlja sredstva na podlagi izdanih odločb centra za socialno delo Ljubljana 
Šiška, ki vodi postopek in odloča o upravičenosti do plačila oz. doplačila k stroškom storitve za 
naše občane. 
Sredstva povišujemo, ker se število oskrbovancev v domovih zelo spreminja in ga je nemogoče 
natančno napovedati, zato ob pripravi predloga proračuna tudi ni mogoče izračunati potrebnih 
sredstev. 

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 

Področje subvencij najemnin se deli na subvencije neprofitnih in subvencije tržnih najemnin. 
Subvencije najemnin krije lokalna skupnost stalnega prebivališča prosilca na podlagi odločbe 
pristojnega centra za socialno delo. Od objave občinskega stanovanjskega razpisa so v letu 
2017 postopoma skoraj vsi upravičenci do subvencij tržnih najemnin izgubili pravico do 
podaljšanja svojih pravic do subvencije, saj se niso prijavili na občinski stanovanjski razpis. V 
prvem tromesečju leta 2018 smo tako krili subvencijo le trem do štirim upravičencem, v maju 
pa pričakujemo ponovno deset do petnajst novih odločb in prav toliko novih upravičencev. 
Načrtovati mesečne zneske teh subvencij je trenutno nemogoče, saj pristojni center za socialno 
delo ugotavlja stanje prejemkov in premoženja prosilcev ter drugo stanje, ki vpliva na izračun 
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zneska subvencije pri posameznem prosilcu. Menimo, da bi 80 % lanskega proračuna lahko 
zadoščalo. 

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 

Sredstva na postavki povišujemo. Glede na pobudo, ki je bila dana na eni izmed sej občinskega 
sveta, dodatno zagotavljamo še sredstva za prevoz socialno ogroženih starostnikov na 
letovanje. 
 

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 

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 

Namen te proračunske postavke je plačilo anuitet kreditov in stroškov ob prevzemu kredita. 
Planirana sredstva zagotavljajo plačilo anuitet in obresti šestih dolgoročnih kreditov ter stroškov 
najema novega kredita. V bilanci odhodkov je na tej postavki planirano plačilo obresti najetih 
kreditov v višini 66.900 EUR, odplačilo glavnice je planirano v računu financiranja v višini 
597.100 EUR, 1.000 EUR pa predstavljajo stroški najema novega kredita. Postavka je znižana za 
160.000 EUR, kar gre na račun negativne obrestne mere EURIBOR-ja, ne zadolževanja v letu 
2017, kredit, ki ga bomo vzeli v letu 2018 pa se bo začel odplačevati naslednje leto. Ostala 
pojasnila so obrazložena v splošnem delu proračuna. 
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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: 
a) Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.72/93 – v nadaljevanju ZLS) v 19. členu definira prihodke 
in odhodke ožjega dela občine, ki je pravna oseba kot tiste, ki s morajo biti zajeti v njegovem 
finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna. 
b) ZJF v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi 
izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 1. in 3. člena ZJF pa izhaja, da so neposredni 
uporabniki občinskega proračuna občinski organi ter ožji deli občine ne glede na to ali so pravne 
osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh neposrednih uporabnikov občinskega 
proračuna zajeti v občinskem proračunu - TUDI PRIHODKI IN ODHODKI NEPOSREDNIH 
UPORABNIKOV, KI IMAJO STATUS PRAVNE OSEBE.  
To pomeni: 
1. da se financirajo neposredno iz proračuna, oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki 
obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna,  
2. da njihov finančni načrt sprejema občinski svet in 
3. da za njihovo delovanje ni potrebno skleniti posebne pogodbe. 
Pri tem je potrebno poudariti, da se prihodki ožjega dela občine delijo na : 
- sredstva prejeta iz proračuna občine, ki se porabijo za redno in komunalno dejavnost,  
- izvirne prihodke, katerih realizacija se mora v mesečnih poročilih izkazovati ločeno. 
Tako so 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 
globalno v predlaganem proračunu ne spreminjajo, razen prenesenih prihodkov iz leta 2017, ki 
ga krajevne skupnosti planirajo postavkah »odhodki izvirne dejavnosti«. 
 

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 so namenjena adaptaciji ceste v Gone v višini, kot predvideno v predračunu. Od tega 
11.400 EUR lastnih sredstev, 6.000 EUR s strani občanov ter dodatnih 5.100 EUR s strani 
občinskega proračuna. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0001 
 

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 KS Medvode Center - redna dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki ostajajo enaka, se pa prerazporejajo med konti, predvsem zaradi 
načrtovanega nakupa telekomunikacijske opreme. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0003 Nakup telekomunikacijske opreme za KS Medvode Center 

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 
prvotno predvideno. 

4.1.1.2 KS Medvode Center - komunalna dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi prenosa zimske službe ter vzdrževanja zelenih 
površin na občino v letu 2017, in posledično nižje dotacije za komunalno dejavnost s strani 
občine v letu 2018. 
 

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 povečujejo predvsem zaradi sorazmernega zneska za grobnine za leto 
2017, ki jim ga bo v letu 2018 nakazala občina. KS bos sredstva porabila za nakup klimatske 
naprave za plesno dvorano ter za sanacijo sanitarij v 1. nadstropju Doma KS Pirniče. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0004 Nakup klimatske naprave za plesno dvorano - KS Pirniče 
OB071-18-0005 Sanacija sanitarij v 1. nadstropju Doma KS Pirniče 
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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 se povečujejo zaradi več stanja sredstev na računu ob koncu preteklega leta, kot 
prvotno načrtovano ter za sorazmerni del sredstev grobnin za leto 2017. Zaradi obsežnega 
povečanja sredstev na tej postavki, bo KS izvedla preplastitev ceste Stežca - Teraž skupaj z 
občino, kot opredeljeno v NRP. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0006 Protiprašna preplastitev ceste Stežca – Teraž 

4.1.1.4 KS Preska - Žlebe - komunalna dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zmanjšujejo zaradi prenosa zimske službe in rednega vzdrževanja cest na občino in 
posledično nižjih dotacij s strani občine. 
 

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. V 
okviru povečanja te postavke bo KS Senica izvedla preplastitev športnega igrišča Senica s 
pokritjem tega igrišča. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0007 Preplastitev in pokritje športnega igrišča Senica 
 

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 so se povečala zaradi več sredstev na računu kot prvotno načrtovano. Ta 
sredstva se bodo namenila ureditvi zemljišča pred prostori KS Seničica - Golo Brdo z 
asfaltiranjem in še za protiprašno asfaltno zaščito na cesti Golo Brdo 102 do Golo Brdo 130. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0008 Ureditev zemljišča pred prostori KS Seničica - Golo Brdo z asfaltiranjem 
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OB071-18-0009 Golo Brdo 102 - Golo Brdo 130 

4.1.1.6 KS Seničica Golo Brdo - komunalna dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi prenosa zimske službe ter vzdrževanja cest na občino v 
letu 2017 in posledično nižjih dotacij občine v letu 2018 za komunalno dejavnost. 
 

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 povečujejo zaradi sorazmernega dela sredstev za grobnine za leto 
2017, ki jih bo občina KS nakazala v letu 2018. Dodatna sredstva se bodo porabila še za razne 
aktivnosti ob praznovanju 900 letnice prve omembe Hraš in Smlednika. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0010 Izdelava smledniške narodne noše, kot spodbuda lokalni skupnosti 

4.1.1.7 KS Smlednik - komunalna dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi prenosa zimske službe ter vzdrževanja cest na občino v 
letu 2017 in posledično nižjih dotacij občine v letu 2018 za komunalno dejavnost. 
 

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 stanja sredstev na računu ob koncu preteklega 
leta. Posledično bo KS sredstva namenila za rekonstrukcijo krajevno skupniških cest v KS Sora 
ter deloma za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KS Sora. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0011 Rekonstrukcija krajevnoskupniških cest v KS Sora 
OB071-18-0012 Investicijsko vzdrževanje in nakupi opreme KS Sora 

4.1.1.8 KS Sora - komunalna dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi prenosa zimske službe ter vzdrževanja zelenih 
površin na občino v letu 2017, in posledično nižje dotacije za komunalno dejavnost s strani 
občine v letu 2018. 
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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 povečujejo zaradi več stanja sredstev na računu ob koncu preteklega 
leta. Zato bo KS poleg projekta LAS izvedla še zunanjo ureditev objekta pred KS kot predvideno 
v okviru NRP. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0013 "Srečujemo se na igrišču" 
 

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 stanja sredstev na računu ob koncu preteklega 
leta. KS bo nekaj od teh sredstev namenila nakupu opreme in investicijskemu vzdrževanju v KS. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0001 Nakup opreme in vzdrževanje KS Vaše Goričane 
 

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 se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu preteklega leta kot 
prvotno načrtovano. KS bo v okviru povečanja sredstev izvedla nakup igral za otroško igrišče ob 
Zbiljskem jezeru ter tekoča vzdrževalna dela. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0002 Nakup igral za otroško igrišče - KS Zbilje 
 

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. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

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 

Namen te proračunske postavke je plačilo anuitet kreditov in stroškov ob prevzemu kredita. 
Planirana sredstva zagotavljajo plačilo anuitet in obresti šestih dolgoročnih kreditov ter stroškov 
najema novega kredita. V bilanci odhodkov je na tej postavki planirano plačilo obresti najetih 
kreditov v višini 66.900 EUR, odplačilo glavnice je planirano v računu financiranja v višini 
597.100 EUR, 1.000 EUR pa predstavljajo stroški najema novega kredita. Postavka je znižana za 
160.000 EUR, kar gre na račun negativne obrestne mere EURIBOR-ja, ne zadolževanja v letu 
2017, kredit, ki ga bomo vzeli v letu 2018 pa se bo začel odplačevati naslednje leto. Ostala 
pojasnila so obrazložena v splošnem delu proračuna. 
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IV. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 
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04 Občinska uprava  
OB071-08-0001 Projekti ljubljanske urbane regije 

Namen in cilj 

Sredstva se zagotavljajo za delovanje Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki 
zagotavlja strokovno, tehnično in administrativno podporo pri spodbujanju regionalnega razvoja 
v Ljubljanski urbani regiji (LUR). Občine, članice LUR, zagotavljajo sredstva glede na odstotek 
prebivalcev posamezne občine v odnosu do skupnega števila prebivalcev v vseh občinah LUR. 
Preostala sredstva so namenjena sofinanciranju skupnih regionalnih projektov, ki vplivajo na 
razvoj celotne regije in so sofinancirani tudi s sredstvi iz evropskih skladov. Trenutno je občina 
vključena v projekt – Regionalna destinacijska organizacija. 

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

Sredstva so namenjena vzdrževanju občinske stavbe in tudi drugim poslovnim prostorom v lasti 
občine. V občinski stavbi načrtujemo vzdrževalna dela kot je lakiranje parketa in beljenje, ki v 
nekaterih prostorih še ni bilo realizirano. Sredstva se zagotavljajo tudi za ostala vzdrževalna 
dela (servis klim, popravila elektroinstalacij, zamenjava keramičnih ploščic-odstopajo...) ter za 
nepredvidena vzdrževalna dela, saj je že 20 let od obratovanja občinske stavbe. Od ostalih 
objektov bo vzdrževalna dela potrebno izvesti tudi na Medvoški 4 (zamenjava oken). 

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

Za nemoteno delovanje uprave je potrebno posodabljati računalniško opremo. Planirali smo 
sredstva za nove delovne postaje, dodatno pa planiramo sredstva za nakup programske opreme 
za redarstvo ter licence programa GstarCAD Proffesional, kar nujno potrebujemo za projekt 
"kohezije" ter tudi za normalno pregledovanje projektne dokumentacije. Ostala sredstva so 
namenjena za obnovitev licenc za programsko opremo ter zamenjavo oz. dokup pisarniškega 
pohištva. 

OB071-08-0006 Ureditev mestnega jedra 
Namen in cilj 

Projekt "Ureditev mestnega jedra" se je začel izvajati že v letu 2016, ko se je začela pripravljati 
projektna dokumentacija. V načrtu je bila izvedba I. faze ureditve v letu 2017 in II. faza v letu 
2018. Ker pa je izvedba dela projekta vezana na sprejetje občinskega prostorskega načrta, 
izvedene izboljšane poplavne varnosti v samem centru Medvod (znižanje pragu na reki Sori) in s 
tem pridobitve soglasja s strani ARSA in rezultatov prijave na razpis za pridobitev sredstev iz 
LAS za nakup stojnic za tržnico, se dela v letu 2017 še niso začela izvajati. Iz tega razloga se bo 
projekt v celoti izvedel v letošnjem letu in letu 2019. Projektna dokumentacija je izdelana, 
pridobljena so vsa potrebna soglasja, javno naročilo za izbor izvajalca je objavljeno. Vsebina 
projekta: ureditev tržnice, mestnega parka in večnamenske ploščadi v Medvodah je predvidena 
ob Medvoški cesti, v delu med Cesto komandanta Staneta in lokalno cesto Medvode – Vikrče. 
Novogradnja bo namenjena osrednjim centralnim dejavnostim ter zadrževanju na javnem 
prostoru. Območje bo dostopno neposredno iz pločnika ob Medvoški cesti ter preko tlakovanih 
pešpoti, ki bodo speljane med obstoječimi objekti ob Cesti komandanta Staneta. Na osrednjem 
delu območja se predvideva ureditev tržnega prostora, ki zajema odprt in pokrit tržni prostor z 
manjšim gostinskim lokalom z letnim vrtom in javnimi sanitarijami. V ozadju tržničnega prostora 
bo linija dreves, ki tvori zastor pred objekti v ozadju. Odprti prostor tržnega prostora bo urejen 
kot utrjene površine, kjer bodo locirane premične stojnice in kot zelene površine z avtohtonimi 
rastlinskimi vrstami, tako dreves kot grmovnic. Večnamenska ploščad bo locirana v križišču med 
Medvoško cesti in Cesto komandanta Staneta in bo namenjena občasnim javnim prireditvam, 
pozimi postavitvi montažnega drsališča, sicer pa rolanju, igranju,… Na zahodnem delu ploščadi 
bodo stopnice iz brušenega betona, ki vodijo do tržnice in so lahko površine za posedanje ali 
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tribune v času prireditev. Med ploščadjo in obstoječim objektov na vzhodni strani se uredi 
zazelenjena brežina, kjer se zasadijo nova drevesa. Obstoječa lipa v križišču se ohrani. Zahodno 
od tržnice bo umeščen mestni park. Park bo obdan z zelenimi površinami, v osrednjem delu so 
predvidena posamezna igrala za otroke v sencah obstoječih in novih dreves, ob robu parka 
bodo klopi, koši za smeti, svetilke ter ploskovna fontana. Ocenjena vrednost dve letnega 
projekta znaša 650.000 EUR, preostala sredstva pa so namenjena za nakup urbane opreme, 
parkomatov ter za sanacijo objekta levo od občinske stavbe. Namen sanacije objekta je, da se v 
nadstropju stavbe uredi prostor za občinska društva, v spodnjih prostorih objekta pa bo prostor 
za osnovna delovna sredstva režijskega obrata. Potrebno je naročiti statično presojo objekta, ki 
bo podlaga za nadaljnje tehnične rešitve. Planiramo, da bomo objekt podrli do obstoječe lesene 
plošče, namesto nje vlili betonsko ploščo in nadzidali nadstropje. Sleme objekta bi znižali za cca. 
2.00m, naredili bi dvokapnico in s tem objekt arhitekturno lepše vklopili k obstoječi občinski 
stavbi. Projekt - ureditev mestnega jedra bomo v letih 2020 - 2021 nadaljevali z ureditvijo peš 
poti ob Sori in parkovnimi ureditvami na območju sedanjega nogometnega igrišča. 

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

V letu 2018 izvajamo vse aktivnosti na področju Civilne zaščite, skladno z letnim načrtom 
zapisanim v sprejetem proračunu. Glede na povečane potrebe prerazporejamo sredstva v višini 
5.000 EUR iz postavke namenjene investicijam CZ na postavko namenjeno redni dejavnosti. 
Preostala sredstva na proračunski postavki bodo zadoščala za investicije v obstoječo opremo, ki 
jo je nujno potrebno posodobiti in na ta način povečati kapacitete uporabne opreme. Pri tem se 
načrtuje nabava ustreznih ter varnih elektro razdelilnih omaric za prenosne/prevozne agregate, 
ki jih trenutno ni. Ostala sredstva bomo namenili dopolnitvi osebne in skupne zaščitno-reševalne 
opreme pripadnikov sil ZRP. 

OB071-08-0008 Osebna zaščitna oprema za gasilce 
Namen in cilj 

Za operativne gasilce je predpisana osebna zaščitna oprema. Nadaljevali bomo z nakupom 
škornjev, podkap in rokavic. Nekateri operativci, ki so med prvimi prejeli osebno zaščitno obleko 
potrebujejo že zamenjavo z novo. V letu 2018 načrtujemo zamenjavo vsaj 10 osebnih zaščitnih 
oblek. Potreba po nakupu se je izpostavila predvsem po naravnih nesrečah v letu 2014 ter 
inšpekcijskih pregledih. 

OB071-08-0009 Požarni sklad 
Namen in cilj 

Sredstva požarnega sklada se nabirajo skladno z Zakonom o varstvu pred požari od 
zavarovalnih premij, v okviri proračuna Republike Slovenije. Občinam dodeli mesečne akontacije 
Republiški odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Občinski odbor za razpolaganje 
sredstev požarnega sklada pa ta sredstva namenja za pomembnejše gasilske investicije ter za 
sofinanciranje ostale gasilske opreme. Ta sredstva so namenska. Glede na veljavni proračun se 
zvišujejo za prenesena sredstva požarne takse iz preteklega leta. 

OB071-08-0010 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil 
Namen in cilj 

Skladno z določili vizije razvoja GZM 2015 – 2030 in dolgoročnim načrtom nabave vozil bomo v 
letu 2019 pričeli s postopkom nabave novega gasilskega vozila GVC 16/15 za PGD Preska – 
Medvode. Kategorija vozila ustreza Merilom za organiziranje in opremljanje gasilskih enot glede 
na III. kategorijo GE. Vozilo bo omogočalo posredovanje ob vseh vrstah požarov, tehničnih in 
drugih zahtevnejših intervencij ter na ta način izboljšalo operativno sposobnost osrednje 
gasilske enote občini Medvode. Tip vozila je odobril tudi Občinski štab CZ. 
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OB071-08-0029 Obč. vodovodi - proj. in dokumentacija 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo ali obnovo 
vodovoda na območjih, kjer je obnova vodovoda potrebna oz. kjer je izvedba sanacije 
vodovodnega sistema zaradi sočasne gradnje kanalizacijskega sistema racionalna (pri sočasni 
gradnji komunalne infrastrukture se stroški na posamezni sistem znižajo, saj se porazdelijo). 

OB071-08-0030 Obč. kanaliz. - proj. in dokumentacija 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo fekalne in meteorne 
kanalizacije. Glede na napoved, da se bo Operativni program Republike Slovenije, ki določa 
območja, kjer je potrebno zgraditi javno kanalizacijo spremenil, se načrtuje, da se bo del 
sredstev v prihodnjih letih namenil tudi za izdelavo študij, ki bodo vsebovala tudi stroškovno 
analizo opcij - gradnja javne kanalizacije ali urejanje odvajanja odpadne vode preko malih 
komunalnih čistilnih naprav. 

OB071-08-0036 Vodovod Steška planina - Žlebe 
Namen in cilj 

Osnovni vodni vir za območje Stežice in Žleb je vrtina pri Knausovi smreki. Od vrtine je zgrajeno 
novo vodovodno omrežje NL DN 100 mm, ki poteka od črpališča do Stežic in do Žleb. Predmet 
projekta je gradnja vodohrana s prostornino 100 m3 in povezovalnega cevovoda DN 150 mm 
med vodohranom in obstoječim vodovodnim omrežjem, v dolžini 366 m. Predvideni vodohran 
100 m3 bo za celotno področje Studenčice - Žlebe - Stežica zagotavljal ustrezno rezervo vode 
za pokrivanje dnevne porabe vode in požarno rezervo vode. 

OB071-08-0059 Kanalizacija Senica - Ladja 
Namen in cilj 

Za naselji Spodnja in Zgornja Senica je predvidena gradnja primarnega kanala, ki bo potekal po 
glavni cesti Zgornja Senica - Spodnja Senica, prečkal železniško progo na Ladji in se priključil na 
že zgrajeni kanal pri Papirnice Goričane. Zaradi terenske razgibanosti naselja je predvidena tudi 
gradnja dveh črpališč na Zgornji Senici. Ker se s spremembo predpisov s področja odvajanja in 
čiščenja odpadne vode podaljšujejo roki za izgradnjo kanalizacije na leto 2023, je začetek 
izvedbe investicije načrtovan v letu 2020. V tem času je potrebno izdelati projektno 
dokumentacijo, pridobiti služnostne pravice gradnje na zemljiščih, ki niso v javni lasti ter 
pridobiti gradbeno dovoljenje. 

OB071-08-0070 Pokopališče Smlednik 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za širitev pokopališča Smlednik. 

OB071-08-0072 Obč. lok. ceste in jav. poti - projekti in 

dokumentacija 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektnih dokumentacij in z njimi povezanimi storitvami. 
Cilj je zagotoviti projekte za sanacije in rekonstrukcije obstoječih oziroma novih cest ter izdelavo 
finančnih konstrukcij za bodoče proračune in načrte razvojnih programov. 

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

V sklopu projekta "Odvajanja in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega 
polja", se bo zgradila fekalna kanalizacija. Po njeni izgradnji pa je načrtovana rekonstrukcija 
cesta Vikrče – Tacen, ki poleg razširitve ceste obsega še izgradnjo pločnika in postavitev javne 
razsvetljave. Sredstva načrtujemo na podlagi prejetih ponudb s strani ponudnikov, ki so oddali 
ponudbe na objavljenem javnem razpisu za izbor izvajalca del ter tudi zahtev lastnikov zemljišč 
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ob trasi. V letu 2018 se bo investicija začela izvajati, zato zagotavljamo 180.000 EUR, preostala 
sredstva v višini 420.000 EUR pa se bodo zagotovila v letu 2019. 

OB071-08-0078 Cesta Studenčice - Tehovec 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo ceste, ki je kategorizirana kot LC 251100. Cesta je bila 
v preteklem obdobju v celoti rekonstruirana iz makadama v asfalt z urejenim odvodnjavanjem.  
Načrtovano je, da se investicija izvede v letu 2020. 

OB071-08-0086 Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar 
Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena za rekonstrukcijo ceste, ki je kategorizirana kot LC 251110. 
Cesta je na celotnem odseku v zelo slabem stanju. Asfaltna prevleka je stara že preko 25 let. 
Cesta je bila v preteklem obdobju rekonstruirana na 200 m odseku od odcepa za Cvajnar do 
konca tovarne HIT Preles. V letih 2019-2020 se bo nadaljevalo z rekonstrukcijo ceste. 

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

Cesta je kategorizirana kot LC 251091 Sora – Topol v dolžini 7795 m. Cesta je v celoti 
asfaltirana, vendar je zaradi dotrajanosti 25 let starega asfalta v slabem stanju. V letu 2016 je 
bila izvedena rekonstrukcija ceste v dolžini 600m s sistemom reciklaže. V letu 2019 je 
predvideno nadaljevanje izvedbe investicije na naslednjih 2 km od začetka Trnovca do odcepa 
za Osolnik. Izvedba bi bila možno s sistemom reciklaže ali delno preplastitvijo. V letu 2020 pa še 
izvedba od odcepa za Osolnik in Govejek do odcepa za Gradaške Gonte (Grmado) v dolžini cca 
3 km. Cilj projekta je urediti cesto v varno in normalno prevozno cesto z urejenim 
odvodnjavanjem. 

OB071-08-0099 Občinske lok. ceste in javne poti - nujne 
inv. 

Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena za reševanje nujnih zadev s področja cestnega 
programa. S sredstvi na proračunski postavki saniramo ceste, ki niso vključene v kateri od 
proračunskih postavk, njihova realizacija pa je nujna, sanirajo se ceste, na katerih je nastala 
škoda po zimski sezoni, zaradi plazu ali večje ujme ali drugih nepredvidenih dogodkov. 

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

V novo prometno signalizacijo spadajo vsi znaki, smerokazi, ogledala in cestni smerniki. Vsa ta 
oprema se montira, da voznika obvešča in varno vodi po vseh smernih voziščih. Z vso to 
prometno signalizacijo se zagotavlja in sledi k zmanjšanju številu prometnih nesreč, predvsem v 
naseljih in v okolici javnih zavodov. Strošek nakupa cestnoprometne signalizacije se je v zadnjih 
letih še povečal zaradi množične kraje znakov po Medvodah, zato na postavki zagotavljamo 
dodatna sredstva. 

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena nakupu nove javne razsvetljave na novih 
lokacijah ali zamenjava obstoječe zastarele javne razsvetljave z novejšo, ki ustreza kriterijem 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Cilj, ki ga zasledujemo, je 
zagotoviti javno razsvetljavo, ki je varčnejša in v skladu z določili uredbe. 

OB071-08-0102 Reforme kmetijstva 
Namen in cilj 

V letu 2015 je bil sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Medvode za programsko obdobje 2015-2020 . Vsako leto so planirana določena sredstva 
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(cca 60.000 EUR), ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. V tem primeru gre za 
dodeljevanje državnih pomoči. 

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

Sredstva na postavki se namenjajo subvencijam na podlagi pravilnika o dodeljevanju sredstev 
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode. Pravilnik je bil glede na 
spremenjena pravila »de minimis« sprejet v letu 2015. Sredstva se dodeljujejo vsako leto glede 
na višino sredstev v veljavnem proračunu. 

OB071-08-0105 Okol. daj. za onesn. ok. - odvaj. odpadnih 
voda 

Namen in cilj 

Sredstva okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda so namenska sredstva in so 
namenjena investicijam na področju kanalizacijskega sistema. Do sedaj privarčevana sredstva in 
sredstva iz let 2018 in 2019 bodo koriščena ob izgradnji kanalizacije v sklopu projekta 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja, zato so bila 
prenešena na postavko samega projekta. Po končanem projektu od leta 2020 dalje bodo 
prispela sredstva knjižena zopet na tej postavki. 

OB071-08-0106 Zbirni center Jeprca 
Namen in cilj 

Zbirni center za odpadke se mora urediti v skladu s sprejeto Uredbo o obvezni občinski 
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, ki je bila sprejeta sredi leta 2017 ter 
namensko rabo, določeno v OPN. V okviru izgradnje zbirnega centra načrtujemo za potrebe 
tehtanja odpadkov in razvrščanja vozil ob vhodu ureditev manjše vratarnice. V nadaljevanju 
sledi večji podest, ob katerem bodo umeščeni zabojniki za ločeno zbiranje, z uvozno rampo, ki 
bo dvignjena in pokrita z nadstreškom in s tem bolj praktična za uporabnike. V okviru zbirnega 
centra bi se uredil tudi objekt namenjen centru ponovne uporabe in delu režijskega obrata. 
Prostor bo ograjen. Projekt naj bi bil zaključen v letu 2019. 

OB071-08-0107 Regijski center - RCERO 
Namen in cilj 

Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je bil v prejšnji finančni 
perspektivi 2007-2013 največji kohezijski projekt s področja okolja v državi. Delovati je začel 
konec leta 2015 in skrbi za odpadke tretjine Slovenije. Regijski center sestavljajo razširjeno 
odlagališče, čistilna naprava za izcedne vode in objekti za predelavo odpadkov. Novo odlagalno 
polje je v uporabi od 2009, čistilna naprava za izcedne vode obratuje od 2011, gradnja objektov 
za mehansko-biološko obdelavo odpadkov, ki je bila najzahtevnejši del projekta, pa je bila 
končana konec leta 2015. Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih poteka 
mehansko-biološka obdelava odpadkov. V teh objektih se obdelujeta dve vrsti odpadkov: ločeno 
zbrani biološki odpadki in preostanek mešanih komunalnih odpadkov. Sprejeti in sortirani so 
tudi kosovni odpadki. Sredstva zagotavljamo za potrebe vzdrževanja objekta RCERO, v letu 
2018 pa še tudi za poplačilo stroškov projektne dokumentacije po prevzemu objekta s strani 
izvajalca del. 

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), se sredstva namenijo za sofinanciranje stroškov nakupa in 
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot (PE) (v 
nadaljevanju MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na 
poselitvenih območjih občine Medvode, na katerih ni predvidena gradnja javnega 
kanalizacijskega omrežja. 
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Ta območja so: 
- Belo 
- Brezovica pri Medvodah 
- Osolnik 
- Setnica 
- Studenčice 
- Tehovec 
- Topol pri Medvodah 
- Trnovec 
Na podlagi pravilnika se sredstva dodelijo s postopkom javnega razpisa, ki se objavi vsako leto 
po sprejemu proračuna. 
V kolikor se bodo s spremembo Operativnega programa, ki ga sprejme Republika Slovenija 
spremenila (zmanjšala) območja, kjer je potrebno zgraditi javno kanalizacijo, se bo spremenil 
tudi Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode, v delu, ki določa območja. 

OB071-08-0113 Najem., odškodnine za odstop zemlj. 
Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki povišujemo, ker dopolnjujemo tudi načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2018, ki je priloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine 
Medvode za leto 2018.  
Občina Medvode je pristopila k projektu rekonstrukcije ceste in izvedbe pločnika Žeje - Zbilje. 
Soglasja lastnikov so že pridobljena, prav tako kot tudi za izvedbo investicije "Ureditev pločnika 
ob LC 251091 v naselju Sora". Med načrtovanimi investicijami, za katere bodo zagotovljena 
sredstva za odkup zemljišč v tej postavki, so tudi krožišče Sora - Dol in pločnik v Vašah.  
Občina želi v svojo last prav tako pridobiti povezovalno cesto v Zbiljskem gaju, kjer na podlagi 
dosedanjih razgovorov upravičeno pričakujemo skorajšnjo realizacijo. V naslednjih letih 
planiramo nakupe zemljišč skladno z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja, katerega 
bo občinski svet sprejel za vsako leto posebej glede na investicije, ki se bodo začele izvajati. 

OB071-08-0119 Športna igrišča  
Namen in cilj 

Na zemljišču med Osnovno šolo Medvode in Športno dvorano Medvode se načrtuje izgradnja 
novega športnega igrišča, ki bo služila potrebam tako osnovne šole kot tudi bližnjega Vrtca 
Medvode. V letu 2018 je predvidena izvedba I. faze projekta, ki obsega izgradnjo igrišča za mali 
nogomet, izgradnjo igrišča za košarko, izgradnjo tri stezne 150 m dolge atletske steze z 
ureditvijo proge za tek na 60 m in izgradnjo steze za skok v daljino. Celoten park se bo tudi 
ogradil. II. faza ureditev, ki naj bi se izvedla v letu 2019 pa predvideva še postavitev poligona 
za StreetWorkout in PumpTrack. V letih od 202 dalje zagotavljamo sredstva za posamezne 
nadgradnje obstoječih igrišč oz. njihovo obnovo. 

OB071-08-0126 Vrtec Medvode - invest. in investic. 

vzdrževanje 
Namen in cilj 

Občina je tudi Vrtcu Medvode dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje v 
vsakoletnem proračunu. Vrtec Medvode dodeljena sredstva porabi za izvedbo del po prioriteti, ki 
jo dogovori na svetu zavoda. Sredstva namenjajo obnovi in dopolnjevanju otroških igrišč z 
novimi igrali, zamenjavo osnovnih sredstev. 

OB071-08-0127 Otroška igrišča 
Namen in cilj 

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za ureditev novih igrišč, kot tudi za investicijsko 
- vzdrževalna dela na otroških igriščih. Igrala na otroških igriščih, igriščih vrtca in igriščih šol je 
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potrebno vseskozi obnavljati, izrabljena igrala zamenjati z novimi, nameščati dodatna igrala, 
vzdrževati zaščitne ograje... 

OB071-08-0128 Izobraževanje - projekti in dokumentacija 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in drugih študij, povezanih z 
investicijskim vzdrževanjem oz. funkcionalnim dopolnitvam vrtcev ali šol. 

OB071-08-0129 Sanacija objektov javnih zavodov 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena energetski sanaciji javnih objektov. Izdelan bo pregled še nesaniranih 
objektov (na podlagi razširjenih energetskih pregledov in izdelanih energetskih izkaznic), na 
osnovi katerega se bo izdelal seznam investicij. Ob tem se bo upoštevala še možnost 
kandidiranja za pridobitev evropskih sredstev. 

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

V letu 2018 zagotavljamo sredstva za preprojektiranje že izdelanega projekta za izgradnjo 
Gasilskega doma v Zgornjih Pirničah zaradi pocenitve investicije in pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Sam začetek gradnje je načrtovan v letu 2019 in zaključek v letu 2021, ko skupaj 
zagotavljamo 600.000 EUR. 

OB071-08-0137 Kulturni dom Sora - galerija 
Namen in cilj 

Krajevna skupnost Sora in Kulturno umetniško društvo Oton Župančič Sora ter Občina Medvode 
so že pred leti naročili projekt rekonstrukcije kulturnega doma in prizidave zaradi potreb 
skupnosti in društva. Prav tako so že pridobili gradbeno dovoljenje in le tega tudi podaljšali. 
Navkljub trudu, ki so ga v preteklosti vložili pa je spričo ekonomske situacije jasno, da je objekt 
v takšnem obsegu trenutno nemogoče izvesti. Zato je bila izdelana sprememba projekta, ki je 
sprva načrtovani prizidek spremenila v enoto galerije, kjer bosta ohranjena dva dela, galerijski 
del in manjši stranski oder. Objekt bo namenjen dogodkom kulturnega značaja. V njem se bodo 
odvijale likovne, slikarske, fotografske in druge razstave. Postavitev takšnega objekta bo 
približala dela lokalnih kulturnikov in umetnikov, ter jim dala prostor za kulturno udejstvovanje. 
Prostor bo namenjen tudi druženju in širjenju kulturne zavesti. Projekt bomo prijavili tudi na 
razpis Eko sklada za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud, namenjenih za nove naložbe v 
gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin. Razpis je bil 
objavljen v mesecu aprilu 2018. Izvedba gradbeno obrtniških ter instalacijskih del se bo izvajala 
v letu 2018 ter 2019.Ocenjena vrednost del znaša 420.000 EUR in bo financirana v dveh letih 
2018-2019. 

OB071-09-0006 KS program: Cesta Erjavec - Ribič 
Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena za rekonstrukcijo ceste z oznako JP 751161. Projektna 
dokumentacija za rekonstrukcijo ceste je izdelana, dela se bodo zaradi racionalne porabe 
sredstev, izvedla v letu 2019, ko bo zgrajena kanalizacija v sklopu projekta »ODVAJANJE IN 
ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKOV LJUBLJANSKEGA POLJA«. 

OB071-10-0001 Pločnik Sora 
Namen in cilj 

Investicija izgradnje pločnika v Sori je bila zaključena leta 2014. Sredstva na tej postavki 
predstavljajo višino zadržanih sredstev, saj izvajalec po dokončanju prvega dela investicije, 
zaradi finančnih težav, ni mogel izstaviti bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. 
Ko bo dostavil bančno garancijo, se bodo zadržana sredstva nakazala izvajalcu. 



 

80 

 

OB071-11-0006 Pokopališče Preska 
Namen in cilj 

V letu 2018 bomo na pokopališču Preska uredili odvodnjavanje dela pokopališča, pri zadnji vrsti 
grobov. Uredili bomo teren za dve novi vrsti grobov (odvoz travnate površine in posip peska) ter 
nadaljevali tlakovanjem poti do stenskih zidnih niš. 
V letu 2019 je predvidena priprava prostora za raztros pepela. 

OB071-11-0007 Aljaževa hiša 
Namen in cilj 

Že v letu 2017 smo pričeli s sanacijo obnove Aljaževe hiše. Izbran je bil izvajalec, ki je pričel s 
sanacijo vlaga v fasadi, vendar so bila dela zaradi prenizkih temperatur ustavljena. Končana 
bodo predvidoma konec pomladi. Sredstva so tudi namenjena delnemu plačilu projekta za 
izvedbo del ( del je bil poravnan v letu 2017), ki jih bo potrebno izvesti zaradi slabe adaptacije 
hiše, ki ni bila narejena s skladu s kulturno varstvenimi zahtevami, kot tudi za izvedbo teh del. 

OB071-11-0012 Prevzemi vaških vodovodov 
Namen in cilj 

Za potrebe prevzemov vaških vodovodov v last občine, je potrebno izdelati cenitve obstoječih 
omrežij in geodetske posnetke obstoječega stanja. Sredstva so namenjena za izvedbo teh 
storitev. 

OB071-11-0013 Vodovod krožišče Zbilje - Žeje - poslovna 
cona 

Namen in cilj 

Projekt obsega obnovo vodovodnega omrežja na trasi od krožišča Zbilje do poslovne cone 
Jeprca. V sklopu projekta se bo tudi zgradil pločnika od obstoječega pločnika v krožišču Zbilje 
do križišča pri hiši Zbilje 4h in izvedla obnova ceste, zgradila se bo fekalna kanalizacija. 
Energetika bo zgradila plinovod, investiciji se pridružuje še operater telekomunikacij. Izgradnja 
kanalizacije bo financirana s sredstvi Holdinga Ljubljana in ne bo bremenila proračuna Občine 
Medvode, stroški zgornjega in spodnjega ustroja ceste pa se bodo delili med ostale investitorje. 
Projektantska ocena načrtovane gradnje vodovoda znaša 142.000 EUR. Z izvedbo projekta 
bomo pridobili varno pot (izgradnja pločnika), obnovila se bo cesta, prav tako pa bomo 
komunalno opremili poslovno cono. 

OB071-11-0014 Vodovod Studenčice 
Namen in cilj 

Sredstva v letu 2017 predstavljajo višino zadržanih sredstev, saj izvajalec po dokončanju del, 
zaradi finančnih težav ni mogel izstaviti bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. 
Ko bo dostavil bančno garancijo, se bodo zadržana sredstva nakazala izvajalcu. V nadaljevanju 
pa je v sklopu projekta "OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU POLHOGRAJSKIH DOLOMITOV" 
načrtovano nadaljevanje obnove vodovoda v Studenčicah. 

OB071-11-0016 Cesta Spodnje Pirniče - Zavrh 
Namen in cilj 

V letu 2018 zagotavljamo še manjši del sredstev, ki bo namenjen za izvedbo dodatnih zaključnih 
del, ki so bila naročena v letu 2017 in še niso bila izvedena oziroma obračunana v letu 2017 
(dodatne mulde in dodatne cevi za ureditev odvoda padavinske vode), v sklopu projekta 
rekonstrukcija ceste Spodnje Pirniče - Zavrh z izgradnjo pločnika in obnovo vodovodnega 
omrežja, ki se je izvedel v lanskem letu. 

OB071-11-0019 Turistično razvojni projekti 
Namen in cilj 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za pripravo vlog za prijavo turističnih projektov 
na razpise za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev. 
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OB071-11-0023 Zbilje - turistično, športno in rekreat. 

središče 
Namen in cilj 

Projekt "Zbilje - turistično, športno in rekreativno središča obsega več faz. I. faza, ki je 
projektno tudi obdelana, obsega ureditev dela pešpoti od Zbiljske ceste do sedanje čolnarne, s 
premostitvijo višinske razlike med Zbiljsko cesto in nivojem jezera ter ureditev poti nad jezerom 
ob obali do sedanje čolnarne. Sprehajalna pot v dolžini 410 m bo potekala ob obali jezera, od 
območja pri “Nemški ambasadi” na jugu, kjer se ob izteku nahaja tudi pomol, do priključka pri 
hiši KS na severu. Pešpot je načrtovana na betonskih pilotih, na katere bo umeščena jeklena 
konstrukcija z ograjo. Za pohodno površino poti ob jezeru in pomolu se bodo uporabile lesene 
deske. Za premagovanje višinske razlike bo potrebno postaviti dvižno ploščad, s čimer bomo 
omogočili tudi dostop za gibalno ovirane obiskovalce, starejše in vozičke. Trasa dvižne ploščadi 
bo dolga 32m. Projekt predvideva tudi obnovo gozdne steze v dolžini 170m od območja pomola 
in obvodne poti do platoja pri Nemški ambasadi. Predlagana je kot možna alternativa dvižni 
ploščadi. Na območju ureditve bo postavljena tudi urbana oprema. Uredil bi se razgledni pomol 
s klopco Poldeta Bibiča. Izdelana je projektna dokumentacija IDZ, PGD in PZI, pridobljena so 
vsa soglasja. Za investicijo je potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje. Projekt je pripravljen 
za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Glede na vsebino razpisa in pogoje 
sofinanciranja glede lastne udeležbe, pa se višina sredstev in naziv projekta še lahko 
spremenita. V letu 2018 zagotavljamo le minimalna sredstva, ki omogočajo prijavo na razpis, v 
letu 2019 in 2020 pa njegovo izvedbo v primeru uspešne kandidature na razpisu za pridobitev 
nepovratnih sredstev. 

OB071-11-0026 Nadgr. sis. odvajanja kom. vode v občini 

Medvode 
Namen in cilj 

Občina Medvode je skupaj z Mestno občino Ljubljana in Občino Vodice leta 2011 vložila vlogo za 
pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada za sofinanciranje projekta z nazivom »Nadgradnja 
sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja 
kanalizacijskega zbiralnika C0 v Mestni občini Ljubljana«. Po navodilih Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, kot organa upravljanja, se je moral projekt združiti s 
projektom, ki ga vodi Mestna občina Ljubljana - "Nadgradnja čistilne naprave v Zalogu", saj 
odvajanje in čiščenje predstavlja zaključeno celoto. Naziv novega, združenega projekta je 
»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKOV LJUBLJANSKEGA 
POLJA«. Iz tega razloga je bila oblikovana nova proračunska postavka s tem novim nazivom. 
Sredstva na tej postavki pa so namenjena za plačilo računov za prevzete obveznosti, ki so bile 
planirane na tej t. i. stari postavki. Neplačanih obveznosti iz tega naslova je ostalo še za 2.300 
EUR. 

OB071-12-0003 Samostojni kanalizacijski sistemi v občini 
Namen in cilj 

Ker se s spremembo predpisov s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode podaljšujejo roki 
za izgradnjo kanalizacije na leto 2023 in spreminjajo območja, kjer je potrebno zgraditi javno 
kanalizacijo, se bo investicija na teh območjih začela izvajati v letu 2020, z izdelavo projektne 
dokumentacije, pridobivanjem služnostnih pravic gradnje na zemljiščih, ki niso v javni lasti in 
pridobitvijo gradbenih dovoljenj. 

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

Načrtovana je rekonstrukcija ceste proti novemu naselju Dragočajna, ki bo obsegala razširitev 
cestišča z izgradnjo pločnika in kolesarske steze. Trenutno se pridobivajo soglasja lastnikov 
zemljišč. V kolikor bodo soglasja pridobljena, se bo v letu 2018 izdelala projektna 



 

82 

 

dokumentacija ter prestavitev spomenika kulturne dediščine, rekonstrukcija ceste pa je 
predvidena v letu 2019. 

OB071-13-0005 Investicijsko vzdrževanje kanaliz. infr. 
Namen in cilj 

Pretežni del sredstev je namenjen za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na kanalizacijski 
infrastrukturi, manjši del sredstev pa je namenjen tudi za plačilo stroškov vodenja katastra 
javne infrastrukture v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture, sklenjeno z upravljavcem 
Javnim podjetjem Vodovod – Kanalizacija d.o.o.. 

OB071-13-0006 Investicijsko vzdrževanje - odpadki 
Namen in cilj 

Sredstva se zagotavljajo za izvedbo investicij na področju ravnanja z odpadki, ki se izvajajo tudi 
v skladu z razvojnimi načrti Snage, kot upravljavcem. 

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

S sredstvi te proračunske postavke se pokrivajo stroški, ki so dogovorjeni po sklenjeni pogodbi 
o najemu infrastrukture z upravljavcem Komunalo Kranj, in sicer so to stroški vodenja katastra, 
analitične evidence ter za subvencije omrežnine. Preostala sredstva so namenjena za izvedbo 
najnujnejših sanacijskih del na vodovodnih sistemih v soglasju z upravljavcem vodovodnega 
omrežja Komunala Kranj. 

OB071-14-0013 KS program Cesta Pristava - Žlebe III. faza 
Namen in cilj 

Proračunska sredstva so namenjena za rekonstrukcijo makadamske ceste z oznako JP 751675. 
Za omenjeno cesto nameravamo v letih od 2019-2020 izdelati rekonstrukcijo z asfalterskimi deli 
in odvodnjavanjem. V letu 2019 bomo izvedli pripravljalna dela spodnjega ustroja ceste v višini 
30.000 EUR in v letu 2020 izvedbo asfalterskih del ter odvodnjavanja v višini 30.000 EUR. 

OB071-15-0003 Zemljiške operacije - komasacije in 
melioracije 

Namen in cilj 

Na pobudo lastnikov kmetijskih zemljišč je Občina Medvode v letu 2016 začela aktivnosti za 
uvedbo komasacijskega in agromelioracijskega postopka na območju dela katastrskih občin 
Smlednik, Hraše in Moše. Projekt bo prijavljen na razpis Ministrstva za kmetijstva in okolje, 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo 
komasacijskega postopka iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
predvidoma jeseni 2018, ko naj bi bil objavljen razpis. Prijavo na razpis bo podala Občina 
Medvode. Komasacija je za lastnike zemljišč brezplačna, saj je denar za izvedbo zagotovljen iz 
sredstev Evropske skupnosti v višini 75% in proračuna Republike Slovenije v višini 25%. Občina 
kot investitor mora pokriti strošek davka na dodano vrednost v višini 22%. 
Koristi, ki jih lastniki zemljišč vidijo v izvedbi komasacijskega postopka so med drugim: ureditev 
neskladja med stanjem na terenu in uradnimi evidencami kot sta Zemljiška knjiga in Geodetska 
uprava RS; manjše število parcel (združevanje parcel) in s tem večje parcele, kar pomeni 
znižanje stroškov obdelave zemljišč; večja možnost oddaje zemljišč v najem ali prodaje zemljišč, 
ki jih lastniki ne obdelujejo sami ali pa jih ne potrebujejo; dostop do parcel po javnih poteh 
primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo: urejeno lastniško stanje; urejeno stanje v 
geodetskih evidencah in s tem odpravljeni problemi v zvezi z določitvami GERK-ov; meje parcel 
so točno določene z mejnimi znamenji in jih je v vsakem trenutku možno ponovno vzpostaviti; 
manj neobdelane zemlje zaradi večjih zemljišč in manjše širjenje zarasti oziroma gozdov na 
kmetijska zemljišča. 
Občina kot lastnik zemljišč v komasaciji in kot investitor komasacije lahko s komasacijo uveljavi 
svoje interese, kot so predvideni koridorji za poti in ceste, kolesarske steze, koridorji za 
vodovod, kanalizacijo, širitev pokopališč, parkirnih prostorov ob pokopališčih, gasilskih domovih, 



 

83 

 

rezervirane površine za športne objekte in podobno. Zaradi vsega naštetega, se parcelam s 
komasacijo poveča tudi tržna vrednost. 
Projekt je razdeljen v več faz: 
1. faza - pridobitev izjav lastnikov zemljišč o strinjanju s komasacijo, v kolikor ne bi bilo 
pridobljenih dovolj izjav, se v postopek komasacije ne bi pristopilo; 
2. faza - priprava dokumentacije za izdajo odločbe o uvedbi komasacije in agromelioracije in  
3. faza - priprava dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev. 
4. faza – izvedba komasacije in  
5. faza – izvedba agromelioracije.  
1. in 2. faza sta že bili izvedeni, glede na napovedi o objavi razpisa, se bo 3. faza izvajala v letih 
2018-2019, izvedba 4. in 5. faze pa je predvidena od leta 2020 dalje.  
Strošek celotnega projekta znaša skupaj 693.824 EUR, od katerega je strošek občine le DDV, ki 
znaša 125.116 EUR, preostala nepovratna sredstva v višini 568.708 EUR pa bodo pridobljena iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (75%) in Republike Slovenije (25%). 

OB071-15-0004 LAS in projekt LEADER 
Namen in cilj 

V letu 2015 je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina "LAS ZA MESTO IN VAS", ki združuje 
občine Domžale, Mengeš, Medvode, Trzin, Komendo in Vodice. Izdelana in potrjena je bila 
Strategija lokalnega razvoja - to je temeljni dokument, ki predstavlja okvir za črpanje sredstev 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESSR). Jeseni 2016 smo prejeli odločbo, ki sta jo izdala Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in s 
katero sta naši lokalni akcijski skupini dodelila sredstva v višini 2.014.710 EUR, ki bodo v 
obdobju 2016–2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja uredbe CLLD, kjer je 
poudarek predvsem na spodbujanju socialnega vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju delovnih 
mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in 
gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu 
okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. Sredstva na tej proračunski 
postavki so namenjena delovanju LAS (članarina občine) in pripravi projektov. Sredstva za 
sofinanciranje skupnih projektov, ki jih bodo pripravile in prijavile občine članice LAS so zaradi 
zahtev razpisa prikazana na ločenih proračunskih postavkah. 

OB071-15-0006 Pločnik v Trnovcu 
Namen in cilj 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izgradnjo pločnika ob kategorizirani cesti LC 
251090 v KS Trnovec. Za pločnik je že izdelana projektna dokumentacija - PZI. Investicija se bo 
izvedla v letu 2019. 

OB071-15-0008 Celostna prometna strategija 
Namen in cilj 

V mesecu oktobru 2015 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo javni razpis za sofinanciranje 
izdelave celostne prometne strategije (CPS) v okviru Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Občina Medvode je bila na razpisu uspešna. 
Izdelava CPS je sofinancirana v višini 85% upravičenih stroškov. Vsebuje analizo stanja, vizijo 
razvoja prometnega sistema, strateške cilje ter stebre, ki evidentirajo ključna področja 
ukrepanja. Izdelana CPS bo osnova za nadaljnje pridobivanje evropskih sredstev za prometne 
ureditve.  
V letu 2017 se je projekt izdelave CPS na podlagi razpisa iz leta 2015 zaključil. Že v letu 2018 se 
bo projekt nadaljeval z manjšo nadgradnjo strategije do končne implementacije v praksi. 

OB071-15-0011 Urejanje muzejskih zbirk in muzejev 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za pravno ureditev dostopne poti, ki ni v občinski lasti (služnost, 
stavbna pravica, prenos lastništva na Občino Medvode...) zaradi pridobitve gradbenega 
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dovoljenja in pripravo vloge in druge dokumentacije za kandidiranje na razpisu za pridobitev 
nepovratnih sredstev in evropskih skladov. V primeru pridobitve evropskih sredstev je 
načrtovana izvedba investicije v letih 2020-2021. 

OB071-15-0012 Energetska sanacija javnih objektov - 

javnih zavodov 
Namen in cilj 

Občina je v mesecu november 2017 uspešno pripravila in oddala vlogo na Ministrstvo za 
infrastrukturo na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v 
letih 2017 in 2018. Prijavila je projekt energetske sanacije Osnovne šole Simona Jenka v 
Smledniku skupaj s telovadnico, Podružnične osnovne šolo Topol ter Vrtca Medvode – enoto 
Ostržek v Medvodah. Meseca decembra 2017 je bil pridobljen sklep Ministrstva o dodelitvi 
nepovratnih sredstev v višini do 350.283 EUR, kar predstavlja 40% celotne vrednosti operacije, 
ki znaša 883.241 EUR. Delež v višini 51% je strošek bodočega zasebnega partnerja, ki bo 
sanacijo javnih objektov izvedel. Delež v višini 9% investicije bo zagotovila Občina. V skladu s 
sprejetim Odlokom o javno - zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti 
Občine Medvode, se bodo ukrepi izvedli po modelu javno – zasebnega partnerstva (energetsko 
pogodbeništvo), kar pomeni, da se investicija vrača preko prihrankov pri porabi energije. Z 
javnim naročilom je bilo kot zasebni partner pri projektu izbrano podjetje PETROL d.d.,. 
V sklopu projekta energetske sanacije se bo izvedla: 
- OŠ Simona Jenka s telovadnico (predvideni investicijski ukrepi so: zamenjava stavbnega 
pohištva, dodatno izoliranje fasade, toplotno izoliranje strehe in stropa neogrevanega 
podstrešja, zamenjava kotla in energenta, vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično 
uravnoteženje sistema, zamenjava vseh svetil ter vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe 
energije); 
- Vrtec Medvode – enota Ostržek (predvideni investicijski ukrepi so: toplotna izolacija fasade, 
zamenjava vseh svetilk, sanacija toplotne postaje in vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe 
energije ter vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje); 
- Podružnična osnovna šola Topol (predvideni investicijski ukrepi so: toplotno izoliranje fasade 
in stropna neogrevane kleti, toplotno izoliranje stropa neogrevanega podstrešja pomožne 
stavbe, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava vseh svetilk, zamenjava kotla in energenta 
ter vgradnja sistema za ciljno spremljanje rabe energije). 
Pripravljalna dela se bodo začela v mesecu aprilu, gradbena dela pa v mesecu maju in bodo 
zaključena do konca šolskih počitnic. Pogodbeno zagotavljenje prihrankov energije bo zasebni 
partner zagotavljalo v času trajanja 15-letne koncesije. Zagotovljen pogodbeni prihranek 
energije je 286.646 kWh/leto pri porabi toplotne energije in 42.986 kWh/leto pri porabi 
električne energije. Predvideno je zmanjšanje emisije CO2 in sicer 133.965 kg/leto. 

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

Sredstva so namenjena interventnim ukrepom investicijskega značaja v medvoških šolah in 
financiranju investicijskega vzdrževanja po inšpekcijskih odločbah. 

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

Na osnovi projekcije vpisovanja novih otrok na Osnovno šolo Simona Jenka za naslednja leta, se 
je pokazalo, da bo v treh letih šola premajhna za vse učence. V izogib vpeljavi dvoizmenskega 
pouka je potrebno izvesti rekonstrukcijo, s čimer se bodo pridobile nove, dodatne učilnice. 
Sredstva v letu 2018 so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, izvedba investicije pa 
v letih 2019-2020. 
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OB071-15-0018 Cesta ob Bošnici 
Namen in cilj 

Cesta ob Bošnici v Pirničah bi se zgradila z namenom razbremenitve cest znotraj Pirnič, preko 
katerih poteka sedaj promet do šole, novega vrtca in bodočega gasilskega doma. Dolžina nove 
ceste znaša cca 600m. Predvidena je širina ceste 7 m z izgradnjo enostranskega pločnika in 
kolesarske steze ter ureditev vzdolžnega - bočnega parkiranja, kar znese skupaj širine cca 14 m. 
Za izgradnjo ceste je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Sredstva v letu 2018 so 
namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, po predhodni pridobitvi soglasij s strani 
lastnikov zemljišč za odkup zemljišč in pridobitvi gradbenega dovoljenja. Gradnja se bo izvajala 
v letih 2019-2020, ko bo projekt tudi zaključen. Ocenjena vrednost investicije znaša 583.000 
EUR. 

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

Sočasno z izgradnjo kanalizacije za komunalne odpadne vode v sklopu projekta "Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja", ki se bo financirala tudi 
s sredstvi iz kohezijskega sklada, je smiselno zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev 
(ceste bodo razkopane) sočasno pristopiti tudi k obnovi vodovodnega omrežja, kjer je to nujno 
potrebno in glede na višino razpoložljivih sredstev. Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja" obsega izgradnjo fekalne kanalizacije na 
območju dveh aglomeracij - aglomeracije Medvode, ki obsega naselje Preska, Vaše Goričane, 
Rakovnik in del Ladje in aglomeracije Pirniče, ki obsega naselja Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje 
Pirniče in del Vikrč, v skupni dolžini 22 km. V načrtu je tako, zaradi racionalne porabe sredstev, 
obnoviti dobrih 12 km vodovodnega omrežja in zgraditi meteorno kanalizacijo.  
Obnova vodovodnega omrežja je predvidena na nekaterih odsekih v naseljih: 
- Preska v skupni dolžini 583 m 
- Vaše in Goričane v skupni dolžini 2.234 m 
- Verje in Zgornje Pirniče v skupni dolžini 4.100 m 
- Spodnje Pirniče in Vikrče v skupni dolžini 3.742 m 
Pogodba z izbranim izvajalcem za izgradnjo fekalne kanalizacije Javno razsvetljavo d.d. je bila 
podpisana 23.11.2017, ko je bil tudi izdan s strani Ministrstva za okolje in prostor Sklep o 
financiranju operacije "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov 
Ljubljanskega polja". Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del s strani izvajalca je bila 
predana šele 31.1.2018. Pogodba o sofinanciranju operacije pa je bila z Ministrstvom za okolje 
in prostor podpisana 3.4.2018, ko so bili zaključeni vsi postopki pregleda postopka izvedbe 
javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje, izvajanje storitev inženirja in izvajanje storitev 
obveščanja.  
Izvajalec je I. fazo začel izvajati v začetku maja, faza, ki bo obsegala sočasno gradnjo, tudi z 
vodovodnim omrežjem, pa naj bi se začela izvajati v drugi polovici leta. Glede na predvideni 
terminski plan, načrtujemo, da naj bi se v letu 2018 izvedla dela v višini 800.000 EUR, v letu 
2019 dela v višini 1.500.000 EUR in v letu 2020, ko naj bi bila investicija tudi zaključena dela v 
višini 300.000 EUR. Celotni projekt izgradnje fekalne kanalizacije naj bi bil zaključen v letu 2019, 
dograditev manjkajočih delov tras meteorne kanalizacije in obnove vodovoda pa v začetku leta 
2020. Javni razpis za izbor izvajalca del je že bil objavljen, konec aprila je bilo izvedeno 
odpiranje ponudb, trenutno poteka pregled ponudb, ponudnik naj bi bil izbran v mesecu juniju, 
v kolikor ne bo vložena revizija s strani neizbranih ponudnikov. 

OB071-15-0027 GOŠO 
Namen in cilj 

V letu 2016 je občinski svet sprejel Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Medvode, ki predstavlja osnovni planski 
dokument, na osnovi katerega občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture. Ministrstvo za 
javno upravo je poleti 2016 pričelo z ugotavljanjem tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih 
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omrežij. Ob koncu postopka bodo znane bele lise, torej tista območja, na katerih ne bo izkazan 
tržni interes za gradnjo omrežij, ki bi omogočala hitrosti višje od 100 Mbps. Občina Medvode 
sodeluje v gorenjskem konzorciju občin, v katerega je vključenih predvidoma 14 občin, ki si 
bodo za gradnjo omrežij na območjih belih lis prizadevale za črpanje sredstev iz nove finančne 
perspektive EU 2014-2020 oziroma financiranje projekta iz drugih EU ali državnih sredstev. 
Sredstva na postavki so namenjena pripravi investicijske dokumentacije v primeru prijav na 
razpise in pokrivanju drugih stroškov za kandidiranje na ustreznih razpisih. 

OB071-15-0028 Prevzem vodovoda Golo Brdo - Polana 
Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena odkupu zemljišč pod vodovodnimi objekti. 

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

Sočasno z izgradnjo kanalizacije za komunalne odpadne vode v sklopu projekta "Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja", ki se bo financirala tudi 
s sredstvi iz kohezijskega sklada, je smiselno zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev 
(ceste bodo razkopane) sočasno pristopiti tudi k obnovi vodovodnega omrežja, kjer je to nujno 
potrebno in glede na višino razpoložljivih sredstev. Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja" obsega izgradnjo fekalne kanalizacije na 
območju dveh aglomeracij - aglomeracije Medvode, ki obsega naselje Preska, Vaše Goričane, 
Rakovnik in del Ladje in aglomeracije Pirniče, ki obsega naselja Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje 
Pirniče in del Vikrč, v skupni dolžini 22 km. V načrtu je tako, zaradi racionalne porabe sredstev, 
obnoviti dobrih 12 km vodovodnega omrežja in zgraditi meteorno kanalizacijo.  
Gradnja meteorne kanalizacije je predvidena na nekaterih odsekih v naseljih: 
- Rakovnik v skupni dolžini 355 m 
- Vaše in Goričane v skupni dolžini 1.849 m 
- Verje in Zgornje Pirniče v skupni dolžini 7.174 m 
- Spodnje Pirniče in Vikrče v skupni dolžini 2.713 m 
Pogodba z izbranim izvajalcem za izgradnjo fekalne kanalizacije Javno razsvetljavo d.d. je bila 
podpisana 23.11.2017, ko je bil tudi izdan s strani Ministrstva za okolje in prostor Sklep o 
financiranju operacije "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov 
Ljubljanskega polja". Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del s strani izvajalca je bila 
predana šele 31.1.2018. Pogodba o sofinanciranju operacije pa je bila z Ministrstvom za okolje 
in prostor podpisana 3.4.2018, ko so bili zaključeni vsi postopki pregleda postopka izvedbe 
javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje, izvajanje storitev inženirja in izvajanje storitev 
obveščanja.  
Izvajalec je I. fazo začel izvajati v začetku maja, faza, ki bo obsegala sočasno gradnjo, tudi z 
vodovodnim omrežjem, pa naj bi se začela izvajati v drugi polovici leta. Glede na predvideni 
terminski plan, načrtujemo, da naj bi se v letu 2018 izvedla dela v višini 1.000.000 EUR, v letu 
2019 dela v višini 1.500.000 EUR in v letu 2020, ko naj bi bila investicija tudi zaključena dela v 
višini 600.000 EUR. Celotni projekt izgradnje fekalne kanalizacije naj bi bil zaključen v letu 2019, 
dograditev manjkajočih delov tras meteorne kanalizacije in obnove vodovoda pa v začetku leta 
2020. Javni razpis za izbor izvajalca del je že bil objavljen, konec aprila je bilo izvedeno 
odpiranje ponudb, trenutno poteka pregled ponudb, ponudnik naj bi bil izbran v mesecu juniju, 
v kolikor ne bo vložena revizija s strani neizbranih ponudnikov. 

OB071-15-0033 Javni zavod Sotočje Medvode - investicije 

in investicijsko vzdrževanje 
Namen in cilj 

Javni zavod Sotočje upravlja in skrbi za obsežno in zahtevno infrastrukturo: športno dvorano s 
spremljajočimi prostori in opremo, športno rekreativni center Bonovec, prostor turistično 
informacijskega biroja vključno s kolesi, ki jih izposoja, Kulturni dom Medvode, Klub Jedro, 
Aljaževo hišo, kot tudi za vse spomenike kulturne dediščine, ki so zaščiteni in v lasti Občine 
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Medvode. Glede na široko paleto objektov so potrebe po proračunskih sredstvih vsako leto 
velike. V letih 2017-2020 bo zavod sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje porabil 
predvsem za preplastitev parketa velike dvorane v športni dvorani, sanacijo senčil in 
prezračevanje v fitnesu, nadalje v skladu z zmožnostmi reflektorje za svetlobne učinke v 
Kulturnem domu Medvode, vzpostavitev nadzornega sistema v rojstni hiši Jakoba Aljaža, 
sanacijo oz. zamenjavo stolov na balkonskih in teleskopskih tribunah, varnostno ograjo med 
Kulturnim domom in Kmetijsko zadrugo, sanacijo ropotarnice za shranjevanje večjih kosov 
gledaliških rekvizitov ter namestitev ograje in vrat med Kulturnim domom in Kmetijsko zadrugo, 
sredstva pa želijo nameniti tudi vzdrževalnim in sanacijskim delom na Kalvariji v Smledniku. 

OB071-15-0038 Osnovna šola Preska 
Namen in cilj 

V letu 2018 je po sprejetju OPN Občine Medvode, s čimer bo znana možna lokacija za izgradnjo 
OŠ Preska, načrtovana izvedba projektnega natečaja, saj je potrebno skladno z Zakonom o 
javnem naročanju – ZJN3 za projektiranje objektov za javno rabo, če znaša ocenjena 
investicijska vrednost več kot 2.500.000 EUR, izvesti projektni natečaj. V letu 2019 se sredstva 
namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnja 
pa je načrtovana v letih 2020-2021, za kar se bo namenilo 6.500.000 EUR. 

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

Namen in cilj 

Za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja", 
ki obsega izgradnjo 22 km fekalne kanalizacije na območju dveh aglomeracij - aglomeracije 
Medvode, ki obsega naselje Medvode - Čarmanova, Preska, Vaše Goričane, Rakovnik in del 
Ladje in aglomeracije Pirniče, ki obsega naselja Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in del 
Vikrč, v skupni dolžini 22 km, je Občina Medvode, skupaj z občinama Vodice in Mestno občino 
Ljubljana 16.8.2018 prejela Izvedbeni sklep komisije z dne 14.8.2017 o odobritvi finančnega 
prispevka za veliki projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov 
Ljubljanskega polja", izbran v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020" v Sloveniji. Pogodba z izbranim izvajalcem za izgradnjo fekalne 
kanalizacije Javno razsvetljavo d.d. je bila podpisana 23.11.2017, ko je bil tudi izdan s strani 
Ministrstva za okolje in prostor Sklep o financiranju operacije "Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja". Bančna garancija za dobro izvedbo 
pogodbenih del s strani izvajalca je bila predana šele 31.1.2018. Pogodba o sofinanciranju 
operacije pa je bila z Ministrstvom za okolje in prostor podpisana 3.4.2018, ko so bili zaključeni 
vsi postopki pregleda postopka izvedbe javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje, izvajanje 
storitev inženirja in izvajanje storitev obveščanja. Iz Pogodbe o sofinanciranju, katere sestavni 
del je tudi Ocenjena pogodbena dinamika izplačil, iz katere izhaja, da znaša delež sofinanciranja 
v letu 2018 52,79 % pogodbene vrednosti in leta 2019 47,21 %. Da ne bo težav pri izstavljanju 
zahtevkom, smo sredstva na proračunski postavki uskladili s Pogodbo o sofinanciranju. Iz tega 
razloga zagotavljamo v letu 2018 sredstva v višini 6.897.658 EUR in v letu 2019 6.547.778 EUR. 
Celotna vrednost projekta, ki obsega upravičene stroške pri izgradnjo fekalne kanalizacije 
znotraj obeh aglomeracij, delež stroškov izgradnje povezovalnega kanala C0,stroške izvajanje 
storitev inženirja (nadzor) ter stroški obveščanja javnosti, znašajo 12.717.697 EUR oz. 11,3%, 
od katerih bomo iz kohezijskega sklada prejeli 8.126.990 EUR oz. 63,9 %, iz državnega 
proračuna 1.434.175 EUR, preostala sredstva v višini 3.156.532 EUR oz. 24,8% pa 
zagotavljamo iz lastnega proračuna. Sredstva v višini 727.000 EUR pa predstavljajo delež, ki se 
nanašajo na neupravičene stroške in sicer se nanašajo na gradnjo meteornega kanala v 
Rakovniku in Vikrčah, ter gradnjo treh fekalnih kanalov v naselju Vikrče, ki se nahajajo izven 
aglomeracije Pirniče, in niso upravičeni do sofinanciranja. Stroški storitev inženirja znašajo 
240.589 EUR, stroški obveščanja javnosti, ki odpadejo na Občino Medvode pa 10.651 EUR in so 
sofinancirani v enakem deležu, kot sama gradnja. 
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Kanalizacija v naselju Verje in Zgornje Pirniče 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 7.807 m 
- gradnja črpališča 
- trase kanalov potekajo večinoma v cestnem telesu 
 
Kanalizacija v naselju Spodnje Pirniče in Vikrče  
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 5.896 m 
- trase kanalov potekajo večinoma v cestnem telesu 
 
Kanalizacija Vikrče-Verje od občinske meje Ljubljana do obstoječe kanalizacije v Zg. Pirničah 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 2.135 m 
- trase kanalov potekajo večinoma po kmetijskih zemljiščih in makadamskih poteh 
 
Kanalizacija v Vikrčah 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 786 m 
- trase kanalov potekajo večinoma v cestnem telesu 
 
Kanalizacija v naselju Preska 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 860 m 
- trase kanalov potekajo večinoma po kmetijskih in vodnih zemljiščih ob potoku Prešnica 
 
Kanalizacija v naselju Vaše, Goričane in Ladja 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 3.445 m 
- trase kanalov potekajo večinoma v cestnem telesu 
 
Kanalizacija v Rakovniku 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 527 m 
- trase kanalov potekajo večinoma v cestnem telesu 
 
Kanalizacija po Čarmanovi ulici 
- predvidena je gradnja kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 543 m 
- gradnja črpališča 
- trase kanalov potekajo večinoma v cestnem telesu 
Projekt se bo izvajal v letih 2018-2019. 

OB071-15-0042 Avtobusna postajališča 
Namen in cilj 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena urejanju obstoječih (posodabljanje, postavitev 
nadstreškov, urbane opreme,...) in izgradnji novih avtobusnih postajališč. Zaradi uvedbe nove 
linije na državni cesti, je potrebno izvesti oziroma urediti nova avtobusna postajališča, saj so 
trenutna postajališča le začasna, s talnimi označbami na vozišču. Poleg talne signalizacije, se bo 
na mestu postajališč postavila tudi vertikalna prometna signalizacija. Zaradi vzpostavitve novih 
linij potniškega prometa pa nastajajo tudi novi stroški povezani z urejanjem novih avtobusnih 
postajališč širom občine. 

OB071-15-0043 Urejanje vodotokov 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za vodnogospodarske ureditve za zagotavljanje boljše pretočnosti na 
vodotokih, s čimer se povečuje poplavna varnost na teh območjih. V letu 2018 se bo uredila 
desna brežina potoka Ločnica na lokaciji pri Žagi – Trnovec 13, izvedena bo sanacija mostu in 
mostnih opornikov v Žlebeh na LC 751672 (Žlebe 23-Žlebe 26a), izvedena bodo sanacijska dela 
na mostnih opornikih Tometovega mostu na Seničici, izvedena bo kamnita obloga brežin v 
dolžini ca 30m na območju objekta KS Trnovec, v načrtu je izvedba sanacije polovice propusta 
čez potok na območju Knausove smreke (ena polovica je bila že sanirana v preteklosti) ter 
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izvedba posekov zarasti za povečanje pretočnosti vodotokov na posameznih odsekih območja 
KS Katarina. 

OB071-16-0002 Varovanje naravne in kulturne dediščine - 
investicije in investicijsko vzdrževanje 

Namen in cilj 

Občina Medvode vsako leto namenja sredstva za sofinanciranje akcij, povezanih z adaptacijo, 
prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za 
kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve, restavratorske in sanacijsko-konservatorske 
posege na kulturnih spomenikih ter redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice 
ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine. Osnovo za dodelitev sredstev predstavlja 
Pravilnik o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 67/04, 105/13). Zavedamo se, 
da marsikateri predmet naše dediščine ni podvržen obravnavi in dodelitvi sredstev, saj bi moral 
biti kot tak razglašen kot kulturni spomenik, kar pa predstavlja precej dolgotrajen in zahteven 
postopek. 
Občina Medvode v letošnjem letu v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine 
pripravlja novelacijo odloka o razglasitvi spomenikov lokalnega pomena. Sredstva na tej 
proračunski postavki bodo dodatno, poleg sofinanciranja projektov naravne in kulturne 
dediščine, ki jih izbranim izvajalcem občina sofinancira na podlagi izvedenega postopka javnega 
razpisa, zagotovljena za obnovo Plečnikove kapelice v Bonovcu. 

OB071-16-0004 Gozdne poti - program razvoja podeželja 
Namen in cilj 

Občina Medvode je imela v pripravi prijavo vloge na javni razpis za operacijo ureditev gozdne 
infrastrukture in PRP 2014 - 2017 že v letu 2017, vendar Ministrstvo za kmetijstvo, Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja razpisa ni objavila. Razpis je bil objavljen šele konec leta 
2017, Občina Medvode pa je vlogo oddala v zakonitem roku v začetku leta 2018. Z vlogo 
kandidiramo za 50% sofinanciranje gradbenih del za ureditev naslednjih gozdnih vlak: Pasja 
pot, pod Borovljekom, Pri Rusu, Pod bobnom, Rjava pot. Dela se bodo izvajal kot rekonstrukcija 
vlake ali gradnja nove vlake v skupni dolžini 5.100m. Razpis še ni zaključen, dela se bodo začela 
izvajati po odobritvi sredstev. 

OB071-16-0006 Sanacija LC Medvode - Goričane - 
Rakovnik - Sora - jaški 

Namen in cilj 

Načrtovana je sanacija ceste in jaškov na območju med Goričanami in Rakovniku od hišne št. 
Goričane 11B - do hišne številke Rakovnik 53, v dolžini 1400 m. Glede na stanje na terenu, kjer 
je zaradi leta 1998 zgrajene gravitacijske kanalizacije, ki poteka pod cesto v globini 3,50 do 
7,50 m, prišlo do posedanja ceste, pri čimer pa so jaški ostali na višini, so bile za izvedbo 
sanacije že večkrat podane pobude s strani krajanov in krajevne skupnosti. Sanacija obsega 
prilagoditev pokrovov RJ in kap na ustrezno višino, preplastitev cestišča in obnovo talne 
signalizacije. Izvedba sanacije se bo razdelila v dve fazi, I. faza bo izvedena v letu 2019, II. faza 
pa v letu 2020. 

OB071-16-0007 Rekonstrukcija ceste Seničica - Medno 
Namen in cilj 

Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste LC 251141 Seničica Medno. Rekonstrukcija obsega 
ureditev odvodnjavanja in razširitev vozišča za normalno srečevanje dveh vozil, to je dva vozna 
pasova širine 2,25 m, na vsaki strani 0,5 m asfaltirane bankine in 0,5 m peščene bankine. Za 
investicijo je bil izdelan izvedbeni načrt s popisom del. Ocenjena vrednost del znaša 190.000 
EUR. Rekonstrukcija se bo izvedla v letu 2019. 
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OB071-16-0008 Rekonstrukcija ceste Spodnje Pirniče - 

Kobivar 
Namen in cilj 

Načrtovana je rekonstrukcija odseka ceste Spodnje Pirniče – Kobivar od hišne številke Spodnje 
Pirniče 59 skozi gozd, na odseku v približni dolžini 590 m. Predhodna analiza tal bo pokazala, ali 
je možno rekonstrukcijo izvesti z reciklažo. Sočasno se bo uredila tudi drenaža in ostalo 
odvodnjavanje. Izvedba investicije je načrtovana v letu 2019. 

OB071-16-0010 Parkirišče Zbilje 
Namen in cilj 

Načrtuje se izgradnja parkirišča nad Zbiljskim jezerom za osebna vozila in postajališča za 
avtodome na zemljiščih parc. št. 192, 193 in 196 k.o. Zbilje. 
Območje Zbiljskega jezera je izredno prometno obremenjeno, predvsem ob sončnih dneh, 
vikendih in v času prireditev in dogodkov na območju Zbilj. Na parkirišču bi bil tudi manjši 
objekt, kjer bi bila info točka, sanitarije, parkomat, kolesarnica, prodajalna,… Postajališče za 
avtodome bi bilo opremljeno z oskrbovalnimi stebrički (elektrika), mizami in klopmi ter skupnim 
platojem za oskrbo avtodoma (pitna voda, čiščenje fekalij,…) Za izvedbo projekta je potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje. Ocenjena vrednost investicije je 440.000 EUR. Izvedba investicije 
je predvidena v letih 2020 in 2021. 

OB071-16-0011 Parkirišče Zavrh 
Namen in cilj 

Načrtuje se izgradnja parkirišča pred vasjo Zavrh, nasproti kmetije Mis. Parkirišče bi bilo 
asfaltirano in plačljivo. Za izvedbo projekta je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Ocenjena 
vrednost investicije 150.000 EUR. Izvedba investicije je načrtovana v letu 2020. 

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

Območje Topola je izredno prometno obremenjeno, predvsem ob sončnih dneh, vikendih in v 
času prireditev in dogodkov na območju. Načrtuje se izgradnja dveh parkirišč na Topolu pri 
Medvodah, eno nasproti POŠ Topol in drugo na zemljiščih parc. št. 403/14 in 403/8 k.o. Topol. 
Parkirišči bi bili asfaltirani in plačljivi. Za izvedbo projekta je potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje. Na parkirišču nasproti POŠ Topol bi bil lahko postavljen tudi manjši objekt, kjer bi 
bila info točka, sanitarije, parkomat, kolesarnica, prodajalna spominkov... Investicija bi se 
izvedla v letu 2019. 

OB071-16-0013 Parkirišče Smlednik 
Namen in cilj 

Načrtuje se gradnja parkirišča pod Smleškim gradom za obiskovalce Smleškega gradu. 
Parkirišče bi bilo asfaltirano in plačljivo. Za izvedbo projekta je potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje. Ocenjena vrednost investicije 58.000 EUR. Investicija bi se izvedla v letu 2020. 

OB071-16-0014 Parkirišče Svetje 
Namen in cilj 

Načrtuje se gradnja parkirišča na Svetju, nasproti športne dvorane. Parkirišče bi bilo asfaltirano 
in plačljivo. Za izvedbo projekta je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Ocenjena vrednost 
investicije 166.000 EUR. Investicija bi se izvedla v letu 2021. 

OB071-16-0015 Urbano vrtnarjenje 
Namen in cilj 

Urbano vrtnarjenje je v zadnjih letih postalo trend v mnogih urbaniziranih središčih, včasih kot 
odgovor prebivalcev na pretirano odvisnost od velikih dobaviteljev, mnogokdaj pa tudi zaradi 
finančne stiske in krepitve socialne kohezije v okolju. K projektu "Urbano vrtnarjenje" smo 
pristopili v začetku leta 2017, ko je Občina Medvode v okviru LAS pripravila vlogo za pripravo 
operacije na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
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»LAS Za mesto in vas«. Vloga je bila oddana 15.5.2017. Projekt obsega nakup vrtnih lop za 
spravilo orodja in opreme za potrebe obdelovanja vrtičkov. Občina Medvode je v letu 2018 že 
podpisala Pogodbo o sofinanciranju in začela s projektom, tj. pripravo postopka javnega 
naročila za nakup vrtnih lop. Celotna vrednost operacije znaša 59.890 EUR, od tega dobimo 
39.272 EUR nepovratnih sredstev. Projekt bo v celoti zaključen v letu 2018. 

OB071-16-0017 Športni park Medvode 
Namen in cilj 

Ob desnem bregu reke Sore je predvidena ureditev Športnega parka Medvode. 
Za ureditev Športnega parka je že bila izdelana Idejne zasnove IDZ Športni park Medvode, 
izdelovalca Celovito d.o.o., Čarmanova ulica 1b, 1215 Medvode, ki predvideva v sklopu 
Športnega parka Medvode naslednji program: 
- atletski stadion (6 prog/400m) z nogometnim igriščem (100 x 65m) in pokrito tribuno za 
cca 1000 gledalcev,  
- pomožni igrišči 65 x 50 m 
- športni center (fitnes, squash, savna, fizioterapija, slačilnica, kavarna…) na cca 2200 m2 
BTP,  
- teniška igrišča (4 peščena in 2 pokriti na trdi podlagi),  
- otroško igrišče,  
- večnamenska igrišča (košarka, rokomet, odbojka,….), 
- igrišče za odbojko na mivki,  
- pokrito balinišče (3 steze),  
- parkirišča (cca 180 PM) in  
- brvi čez Soro 
- ureditev komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, 
elektrika…) 
Po izvedeni preveritvi prostora glede na podane pogoje pristojnih nosilcev urejanja prostora in 
načrtovane range tekmovanj ter glede na možnost pridobitve zemljišč, se bo dokončno oblikoval 
program športnega parka. Skladno z Zakonom o javnem naročanju – ZJN3 je za projektiranje 
objektov za šport, rekreacijo in drugih objektov za prosti čas, če ocenjena investicijska vrednost 
večja od 500.000 EUR, potrebno izvesti javni natečaj. Izvedba natečaja je vezana na sprejetje 
Odloka o OPN občine Medvode. V letu 2018 bo izdelana natečajna naloga, ki jo bo izdelalo 
podjetje ARDEVI d.o.o., Čarmanova 1b, Medvode, ki bo osnova za izvedbo javnega natečaja, ki 
bo izveden po sprejetju OPN v letu 2018 in po pridobitvi zemljišč. Projekt se bo izvajal v večih 
fazah, med leti 2019-2021. 

OB071-16-0019 Sanacija KD Medvode 
Namen in cilj 

Sredstva v letu 2018 so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, sredstva v letih 2019 
in 2020 pa so načrtovana za izvedbo projekta, ki obsega energetsko sanacijo Kulturnega doma 
Medvode, menjavo peči za ogrevanje in izvedbo manjših rekonstrukcij, katerih cilj bo povečanje 
uporabnih površin za potrebe kulturne in mladinske dejavnosti. 

OB071-16-0027 Rekonstrukcija ceste Žlebe 23 - Žlebe 26 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nujna sanacijska dela na mostu preko potoka Mavelščica. 

OB071-16-0028 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in 
drugih poti 

Namen in cilj 

Projekt bo namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na 
območju LAS Za mesto in vas. Projekt bo temeljil na integriranem načrtovalskem procesu, ki bo 
na podlagi poglobljene analize posamezne občine podal rešitve za vzpostavitev celovite mreže 
rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas.   
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Na analitični ravni bo projekt obravnaval območja posameznih območij LAS. Pregled 
obstoječega stanja bo podal obstoječo mrežo poti, označevanja in opreme ter bo hkrati 
izhodišče za navezavo novo načrtovanih poti. Celostna projektna študija pa bo prešla občinske 
meje. Poiskala bo povezave med posamezni odseki 6 občin ter navezavo območja LAS v širši 
regionalni prostor.  
Poti 6 občin bodo združene v funkcionalno mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih 
poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega konceptualnega označevanja poti in informiranja 
uporabnikov, kar predstavlja prijazen prostorski pristop in podlago za turistično promocijo 
območja LAS.  
Rezultat projekta bo študija Celostna projektna študija mreže kolesarskih, pohodnih in drugih 
rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas, ki bo služila kot ključen dokument pri 
urejanju poti v občinah LAS. Javnosti bodo rezultati projekta predstavljeni v brošuri in karti.  
Aktivnosti: 
1. inventarizacija obstoječih poti, označevanja in opreme, 
2. analiza stanja obstoječih poti označevanja in opreme, 
3. celostna projektna študija mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti, 
4. predlog enotnega konceptualnega označevanja in opreme,  
5. enovit sistem izposoje koles na območju LAS Za mesto in vas,  
6. promocija – priprava brošure in karte. 
 Celotna vrednost operacije znaša 29.700 EUR, od tega dobimo 18.309 EUR nepovratnih 
evropskih sredstev. Projekt se bo izvedel v letu 2018. 

OB071-16-0029 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma 
Namen in cilj 

Cilj projekta je povezati turistične potenciale in kapacitete območja LAS ZA mesto in vas za 
promocijo in vzpodbujanje lokalnega turizma. Območje LAS ima velik turistični potencial, ki pa 
trenutno ni izkoriščen. Ker na območju LAS ni večjega turističnega nosilca, je turistična ponudba 
nepovezana in razdrobljena.  
Rezultat projekta bo informacijska platforma za promocijo turizma, kjer bodo zainteresiranim na 
voljo celostne in ažurne informacije o: 
- rekreativnih poteh, 
- kulturni in naravni dediščini, 
- nastanitvenih kapacitetah, 
- kulinarični ponudbi, 
- prireditvah in dogodkih,  
- javnem prevozu, ipd. 
Informacijska platforma bo delovala v obliki spletnega portala in aplikacije za pametne telefone. 
Platforma bo predstavljala skupni Turistično informacijski center LAS Za mesto in vas ter 
opravljala ključno vlogo pri razvoju in trženju turizma.  
Aktivnosti: 
- zbiranje in priprava vhodnih podatkov o ponudnikih,  
- izdelava spletnega portala (ali nadgradnja obstoječega npr. Gremo na pot), 
- izdelava aplikacije za mobilne telefone (ali nadgradnja obstoječe), 
- promocija portala in aplikacije. 
Celotna vrednost operacije znaša 1.176 EUR, od katerih dobimo 856 EUR nepovratnih evropskih 
sredstev. Projekt se bo izvedel v letu 2018. 

OB071-16-0030 Oživitev tržnic na območju LAS 
Namen in cilj 

Cilj projekta Ureditev tržnic LAS Za mesto in vas je izvedba manjših investicij z namenom 
ureditve občinskih tržnic za izvajanje informacijsko-tržno-promocijskih prireditev, kjer bodo 
predstavljeni proizvodi kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije z območja LAS 
Za mesto in vas.  
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V okviru projekta bodo občine opremile obstoječe tržnice s premičnimi stojnicami, nadkritji in 
ostalo potrebno opremo. Projekt se bo dalje osredotočal na povezovanje ponudnikov lokalnih 
proizvodov in izdelkov s prebivalci in obiskovalci območja LAS preko organizacije sklopa 
dogodkov, ki se bodo izvajali v vseh 6 občinah LAS.  
Sklop dogodkov bi se izvajal pod skupnim imenom, s čimer bi pripomogel uveljavljanju in večji 
prepoznavnosti območja LAS Za mesto in vas. Na dogodkih, ki se bodo odvijali na obstoječem 
tržnem prostoru vsake občine, se bodo predstavili lokalni proizvajalci in pridelovalci hrane in 
izdelkov domače ter umetnostne obrti iz vseh 6 občin LAS Za mesto in vas, ponudniki torej ne 
bodo vezani le na svojo občino.  
Aktivnosti: 
1. analiza trga, 
2. javni razpis za ponudnike, 
3. nakup opreme za izvedbo dogodkov (enotne premične stojnice), 
4. vsebinski in terminski načrt dogodkov, 
5. izdelava promocijskega materiala.  
Medvode: 
Ureditev centralne tržnice v Medvodah – nakup opreme za tržnico npr. tržne hiške ipd. Izvajanje 
dogodkov, aktivnosti in promocije na področju samooskrbe. Načrtuje se sodelovanje s 
krajevnimi in vaškimi skupnostmi pri vzpostavljanju tržnih prostorov v lokalnih središčih po 
občini. 
Celotna vrednost operacije znaša 33.489 EUR, od katerih dobimo 20.587 EUR nepovratnih 
evropskih sredstev. Projekt se bo izvedel v letu 2018. 

OB071-16-0031 Zgodbe naših mokrišč 
Namen in cilj 

Namen projekta je obnovitev in ohranitev naravovarstveno pomembnih mokrišč v občinah Trzin, 
Medvode, Mengeš, Domžale in Vodice. Mokrišča so ogrožena zaradi pritiskov urbanizacije, 
opuščanja ekstenzivnega kmetijstva in neprimernih praks gospodarjenja z gozdovi, zaradi česar 
so se ohranili le še njihovi ostanki. V sodobnem času jih zaradi preteklih človeških negativnih 
vplivov in podnebnih sprememb ogrožajo predvsem pospešeno sukcesivno zaraščanje, 
zaraščanje s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami in še vedno neposredno uničevanje s 
strani obiskovalcev/prebivalcev (zasipavanje in odlaganje materiala, teptanje izven poti). Zaradi 
tega so potrebni ukrepi za izboljšanje stanja mokrišč:  
- ponovna vzpostavitev ustrezne rabe mokrišč: ročna košnja, odstranjevanje invazivnih vrst, 
odstranjevanje grmovne in drevesne vegetacije; 
- spremljanje hidrologije mokrišč: na mokriščih s spremenjeno hidrologijo se vzpostavi 
hidrološki monitoring s piezometri in drugimi meritvami ter glede na rezultate priprava idejne 
zasnove za izboljšanje stanja; 
- ozaveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o pomenu mokrišč in 
ekosistemskih storitvah, ki jih mokrišča nudijo: priprava izobraževalnega programa in materiali 
za krepitev pozitivnega odnosa otrok in mladine do lokalnega mokrišča preko spodbujanja 
rednega stika z lokalno naravo (program »Mladi naravovarstvenik«), doživljajsko-interpretativni 
programi za vse starostne skupine z lokalnimi vodniki ter aktivnosti ozaveščanja o pomenu 
mokrišč za lokalno prebivalstvo (delavnice, predavanja, akcije, natečaji z razstavo, zgibanke, 
brošure, objave v medijih); 
- vzpostavitev doživljajske infrastrukture in doživljajska oprema mokrišč: Samo določena 
mokrišča. Kjer se že vrši obisk območja, se bo obstoječo infrastrukturo nadgradilo v smislu 
interpretativnega učenja z naravo. 
Cilj projekta je izboljšati in ohraniti stanje izbranih naravovarstveno pomembnih mokrišč, 
njihovih habitatnih tipov in habitatov vrst, dvigniti ozaveščenost lokalnega prebivalstva o 
pomenu mokrišč in usposobiti lokalne vodnike za vodenje po mokriščih.  
Specifični cilji projekta so: 
povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč,  
- izboljšati znanje in izkušnje s področja upravljanja z mokrišči, 
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- spodbuditi sodelovanje deležnikov različnih sektorjev in civilne družbe, ter jih vključiti v 
načrtovanje in izvajanje aktivnosti, 
- zagotoviti prepoznavnost in promocijo projekta ter programa CLLD.  
Izboljšanja stanja izbranih naravovarstveno pomembnih mokrišč bomo izvedli preko naslednjih 
aktivnosti: 
- konkretnih naravovarstvenih akcij (odstranjevanje zarasti, odstranjevanje invazivnih vrst, 
spremljanje hidrologije območja),  
- programa ozaveščanja (ozaveščanje za lokalno prebivalstvo o pomenu mokrišč) in 
izobraževanja (interpretacijski načrt za lokalne vodnike, izvedba programa »mladi 
naravovarstvenik«) ter,  
- vzpostavitve infrastrukture za sodobno in kvalitetno interpretacijo narave (doživljajska 
infrastruktura in oprema za interpretativno učenje z naravo). 
Projekt bo prispeval k krepitvi pozitivnega vrednotenja lokalne narave in oživitvi lokalnega 
znanja in povezovanja (lokalne šole, različna lokalna društva, občine, …), kar daje temelje za 
aktivni pristop k dolgoročnemu ohranjanju narave v prihajajočih generacijah. 
Projekt bo obsegal konkretne terenske aktivnosti za obnovitev in ohranitev mokrišč 
(odstranjevanje zarasti, odstranjevanje invazivnih vrst) ter ureditev infrastrukture za 
obiskovalce (opazovalnica Hraše). 
Prav tako bo obsegal zasnovo in pripravo interpretacijskega načrta za lokalne vodnike (za vrtce, 
OŠ in občane) ter ureditev informativnih točk na štirih izbranih območjih z naravovarstvenimi 
vsebinami kot primere "učilnice v naravi". Vzpostavljeno bo vodenje po tematskih poteh s 
terapevtsko vsebino (preko zgodb, pravljic, domišljijskega sveta). Interpretativno 
naravovarstveno vodenje je tudi priložnost za vzpostavitev dopolnilnih zaposlitev. 
V okviru izbirnega predmeta ali krožka bo v lokalnih osnovnih šolah (in/ali društvih) vzpostavljen 
izobraževalni program »Mladi naravovarstvenik«, katerega namen bo spodbujati k opazovanju 
in razumevanju lokalne narave (različnih življenjskih okolij, rastlinskih in živalskih vrst, naravnih 
procesov, posledic človekovih ravnanj na naravo) ter posledično k spontanemu učenju in 
razumevanju prepletenosti in uravnoteženosti vseh delov narave preko čutil.  
Tekom projekta bo v vseh občinah v sodelovanju z lokalnimi organizacijami potekalo 
ozaveščanje o pomenu mokrišč za vse občane (delavnice, predavanja, akcije, natečaji, razstave, 
zgibanke, brošure, objave v medijih), ki bo temeljilo po načelu aktivnega in vključenega občana. 
Vzpostavi se pogodba o skrbništvu za vsa mokrišča z izbranimi deležniki za vzdrževanje 
njihovega ugodnega stanja. 
Območja mokrišč z naravovarstvenim statusom (naravne vrednote, območja Natura 2000, 
ekološko pomembna območja) v občini Medvode sta Hraški ribniki v občini Medvode in 
Skaručenska ravan v občinah Medvode in Vodice. 
Celotna vrednost operacije znaša 32.717 EUR, od katerega dobimo 17.486 EUR nepovratnih 
evropskih sredstev, projekt se bo izvajal v letih 2018-2019. 

OB071-16-0032 Stara hišna imena 
Namen in cilj 

Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora z 
ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij.  
Hišna imena sodijo med zemljepisna imena in označujejo domačije in pripadajoče posesti ter 
njihove prebivalce. Imena so nastala iz potrebe po ločevanju domačinov in prepoznavanju 
njihove lastnine in so se na domačijah obdržala več stoletij, kljub menjavanju lastnikov. Hišna 
imena so bila tudi osnova družinskih imen, imen naselij in vasi, zato so dragocen del kulturne 
dediščine in zgodovine kraja. Danes, z opuščanjem kmetij in zamiranjem kmečkega načina 
življenja v vaseh, hišna imena izginjajo, s čimer pa se izgublja kultura in identiteta slovenskega 
podeželja.  
Uporabljena bo enaka metodologija kot pri že večkrat uspešno izvedenih obeležitvah starih 
hišnih imen v občinah Osrednje in Zgornje Gorenjske. Projekt bo razdeljen v dve fazi, ki se 
vsebinsko ločita na zbiranje in obeležitev hišnih imen. Imena se zbirajo s pregledom 
zgodovinskih virov, terenskim zbiranjem podatkov in intervjuji z domačini. Na podlagi popolnega 
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seznama starih hišnih imen se nato označi domačije z enotnimi tablami, izda knjižica s hišnimi 
doda imena v bazo portala www.hisnaimena.si. 
Aktivnosti: 
1. zbiranje imen. 
2. obeležitev hišnih imen. 
Medvode: Projekt bo razdeljen na več faz (predvidoma na 3 geografsko povezane enote po 
volilnih enotah), najprej se načrtuje izvedba projekta na območju 1. volilne enote. 
Celotna vrednost operacije znaša 14.500 EUR, od katerih dobimo 9.124 EUR nepovratnih 
evropskih sredstev. Projekt se bo izvajal v letih 2018-2019. 

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

Na cesti Topol - Toško Čelo v sredi vasi, takoj za odcepom pri hišni številki 5, je že pred nekaj 
leti prišlo do drsenja zemljine, ki je delno poškodovalo tudi cestno telo. Narejene so bile 
geološke raziskave terena in pripravljen projekt celostne sanacije tega dela odseka, ki pa bo 
zaradi zahtevnosti terena in s tem povezanega pilotiranja finančno precej obsežna. Investicija 
se ocenjuje na cca. 100.000 EUR in bo izvedena v letu 2019. 

OB071-16-0034 Brv čez Soro 
Namen in cilj 

Načrtuje se izgradnja brvi čez reko Savo na delu med občinsko stavbo in knjižnico, ki bi bila 
namenjena pešcem in kolesarjem ter bi povezala vzhodni del občine s centrom Medvod in brvi 
čez reko Soro na delu med obstoječim nogometnim igriščem in predvidenim športnim parkom, 
ki bi bila namenjena pešcem in kolesarjem ter bi povezala severni in južni del centra Medvod. 
Za izvedbo projekta je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in stavbno pravico s strani ARSO. 
Ocenjena vrednost investicije je 450.000 EUR in bi se izvedla po letu 2020. 

OB071-16-0035 Donova cesta 
Namen in cilj 

V letu 2018 se načrtuje izdelava projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije Donove 
ceste. Izvedbo investicije načrtujemo v letu 2019. Investicija se lahko izvede po zaključku 
projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja, 
saj ta projekt deloma poseže tudi v Donovo cesto. 

OB071-16-0036 Ureditev okolice in tržnega prostora - 
Doma krajanov Pirniče 

Namen in cilj 

Krajevna skupnost Pirniče je pripravila projekt urejanja okolice Doma krajanov Pirniče. Projekt 
je primeren za sofinanciranje s strani LAS-a. Planira se izgradnjo novega vhoda v stavbo, 
ureditev obcestne fasade s krajevnim stenčasom (vitrinami), drevesi, bočnim parkiranjem in 
"promenadnim" pločnikom ob cesti. Na desni strani stavbe je predviden večnamenski park s 
podkvasto potjo. Za stavbo je predvidena letna ploščad, za letne prireditve na zahodni strani pa 
kavarniški trg na tlakovani ploščadi z mizami okrog velikega drevesa. Projekt bi se izvedel v treh 
letih, delno bi bil financiran s strani LAS-a, del izvedbe pase predvideva v obliki delovnih akcij, 
saj bi na ta način radi mobilizirali krajane, da bi soustvarjali novo vaško jedro v neposredni 
okolici doma krajanov. Projekt naj bi se izvajal v letu 2019, v letu 2018 pa se zagotavljajo 
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. 

OB071-16-0037 Obnova Medvoške ceste - II. faza 
Namen in cilj 

V letu 2017 se je izvedlo nadaljevanje rekonstrukcije Medvoške ceste (II. faza), od končne 
postaje LPP št. 15 in 30 do končne postaje LPP 25 v dolžini 340 m. Rekonstrukcija je obsegala 
obnovo cestišča, razširitev pločnikov, ureditev odvodnjavanja, gradnjo nove javne razsvetljave 
in telekomunikacijskih vodov. Prvotno predviden obseg del se je povečal še za preplastitev 
celotnega obračališča za avtobuse in manjšega posedenega odseka ceste zahodno od 
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obračališča. Izvedena je tudi montaža nove urbane opreme – klopic in novega sanitarnega 
kontejnerja za potrebe LPP. Dela je izvajalo podjetje EUROGRAD d.o.o.. Vrednost celotne 
investicije (gradnja, nadzor, projekti, kontrole kakovosti…) je znašala 285.377 EUR. Končna 
pogodbena vrednost investicije je bila nižja, saj je bila izvajalcu zaradi zamude pri pogodbenih 
rokih obračunana pogodbena kazen v višini 23.519 EUR. Za projekt so bila tudi pridobljena 
sredstva po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in sicer nepovratna sredstva v 
višini 66.622 EUR in povratna sredstva v višini 99.933 EUR. V letu 2017 je bilo plačanih skupaj 
le 208.178 EUR, končna situacija v višini 77.200 EUR pa bo izvajalcu plačana v letu 2018, saj je 
zaradi nepodpisa Zapisnika o končnem obračunu s strani izvajalca del zaradi obračuna 
pogodbene kazni, situacija zapadla v plačilo v letu 2018. Iz tega razloga v proračunu za leto 
2018 zagotavljamo sredstva za plačilo končne situacije. 

OB071-17-0001 Urejanje mestnih parkov in zelenic 
Namen in cilj 

Sredstva v letu 2018 namenjamo nakupu novega poltovornega vozila, ki ga bomo uporabljali za 
zbiranje in odvoz zelenega odreza, ter odpadkov na javnih površinah. Tudi v naslednjih letih bo 
potrebno obnavljati oz. posodabljati vozni park režijskega obrata, sredstva pa so predvidena 
tudi za nakup potrebnih sredstev za izvajanje del režijskega obrata. 

OB071-17-0003 Okoljska merilna naprava 
Namen in cilj 

Dodajamo novo proračunsko postavko, na kateri so zagotovljena dodatna sredstva. Pretežno so 
namenjena nakupu merilnika delcev PM10 za beleženje kakovosti zraka in stopnjo 
onesnaženosti s prašnimi in kovinskimi delci. Pridobljeni podatki bodo osnova za načrtovanje 
ukrepov s področja varstva okolja. Merilnik bo poleg prašnih in kovinskih delcev meril še 
temperaturo zraka, zračni pritisk in relativno vlažnost. Sredstva za nakup merilnika delcev niso 
bila porabljena, saj se je izvedba postopka javnega naročila nakupa naprave končala v začetku 
leta 2018. Tako so bila sredstva porabljena le za stroške izvajanja meritev kakovosti zunanjega 
zraka. 

OB071-18-0014 Javna električna polnilna postaja - 2 
Namen in cilj 

Občina Medvode je v letu 2016 s pomočjo donatorjev vzpostavila prvo električno polnilno 
postajo v centru Medvod na parkirišču med knjižnico in občinsko stavbo. V letu 2018 je 
planirana postavitev nove električne polnilne postaje. Financirana bo tudi s sredstvi Eko sklada v 
višini 5.000 EUR. 

OB071-18-0015 Urejanje pokopališč 
Namen in cilj 

V letu 2018 bomo financirali nameravane investicije na pokopališčih in sicer med večjimi 
investicijami nameravamo urediti mesto za raztros pepela na pokopališču Pirniče, ureditev 
odvodnavanja in dodatno tlakovanje na pokopališču Preska,  
čiščenje spomenika padlim v prvi svetovni vojni v Smledniku, ter ureditev mrliške vežice v Sori. 
Investicijsko vzdrževanje in manjša investicijska dela planiramo tudi v naslednjih letih. 

OB071-18-0016 Zbiranje in ravnanje z odpadki ter nadzor 

onesnaževanja 
Namen in cilj 

V letu 2018 planiramo nakup Piaggota za odvoz odpadkov, je kiper varianta in bo uporaben tudi 
za odvoz listja in podobno. 
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OB071-18-0017 Občinska stanovanja - upravljanje in 

vzdrževanje 
Namen in cilj 

Občina je lastnica petnajstih stanovanj in je dolžna ta stanovanja vzdrževati in ohranjati njihovo 
vrednost. V lanskem letu smo v celoti obnovili stanovanje na Škofjeloški cesti, v preostalih 
stanovanjih pa že več let izvajamo le nujno potrebna vzdrževalna dela. V objektu Sora 11 bo 
prenovljena kotlovnica in zamenjava energenta, saj se bo objekt v letošnjem letu priklopil na 
plin. 

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

prometu 
Namen in cilj 

Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so soglasno podprli da vse vsem OŠ 
letos iz postavke financira nakup otroških koles, ki se bodo uporabljala pri opravljanju izpita. 
Tako se je že kupilo 9 koles, OŠ Preska je dobila 3 kolesa, OŠ Medvode 2 kolesi, OŠ Pirniče 2 
kolesi in OŠ Smlednik 2 kolesi. 

OB071-18-0019 Vzdrževanje meteornih kanalizacij 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje meteorne kanalizacije. V sistem vzdrževanja sodi 
spomladansko čiščenje peskolovov v obcestnih požiralnikih, čiščenje meteornih kanalov, pregled 
kanalov s kamero, čiščenje kanalet, čiščenje obcestnih jarkov itd. Cilj je vzdrževati meteorni 
kanalizacijski sistem v brezhibnem stanju. 

OB071-18-0020 Vodovod v Sori 
Namen in cilj 

V letu 2018 se bo izvedla izgradnja kanalizacije v Sori in sicer na trasi LC 251091 Sora - Topol, 
od Hiše kulinarike do Primafiltrov ter na trasi JP 751971 Sora 33 - Sora 44a. Na trasi LC 251091 
Sora - Topol se bo zgradil tudi pločnik, za kar smo že pridobili soglasja s strani lastnikov 
zemljišč. Izgradnja kanalizacije bo financirana s sredstvi Holdinga Ljubljana in ne bo bremenila 
proračuna Občine Medvode. Sočasno z izgradnjo kanalizacije pa se bo na teh dveh trasah 
izvedla obnova vodovoda. Za traso JP 751971 je bil izdelana projektna dokumentacije, 
pridobitev gradbenega dovoljenja je v postopku. Projekt predvideva izgradnjo vodovodnega 
omrežja NL DN 100 od glavne ceste v dolžini 179,10m do območja objekta Sora 44c. S tem se 
bo uredila vodooskrba iz javnega vodovoda za obstoječe objekte in predvidene novogradnje na 
tem območju. Na trasi LC 251091, kjer se nahaja še star vodovod iz azbestnocementnih cevi se 
bo v sklopu gradnje kanalizacije zgradil nov odsek napajalnega vodovoda DN 150 dolžine 310m, 
skupaj z enim odcepom DN 100 dolžine 13m in enim odcepom DN 80 dolžine 17m. 

OB071-18-0021 Vodovod na državni cesti čez Soro 
Namen in cilj 

Zaradi že nekajletnih opozoril s strani upravljavca vodovodnega sistema Komunale Kranj, v 
letošnjem letu zagotavljamo sredstva in novo proračunsko postavko za izvedbo sanacije 
obstoječega vodovoda, ki poteka pod mostom čez Soro čez državno cesto. Projekt obsega 
dobavo in montažo novega vodovoda DN 150 v dolžini 90m + odsek v terenu dolžine 120m z 
novim jaškom na južni strani mostu. Zaradi zahtevnosti izvedbe montaže vodovoda na most na 
območju reke Sore se predvideva vgradnja predizoliranih cevi. Ocenjena vrednost investicije, 
skupaj z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev soglasja s strani Direkcije RS za 
infrastrukturo, znaša 78.000 EUR. 
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OB071-18-0022 Cesta in pločnik krožišče Zbilje - Žeje - 

poslovna cona 
Namen in cilj 

Projekt obsega gradnjo pločnika od obstoječega pločnika v krožišču Zbilje do križišča pri hiši 
Zbilje 4h in obnovo ceste. Dolžina pločnika, ki bo potekal po levi strani ceste (gledano v smeri 
Jeprce) znaša 560 m, predvidena širina pločnika bo 110cm. Ob gradnji pločnika se bo izvedla 
tudi rekonstrukcija križišča (pri objektu 4h) in manjša prestavitev ceste v desno. Soglasja s 
strani lastnikov zemljišč smo že pridobili. Zaradi pločnika je potrebno zgraditi tudi meteorno 
kanalizacijo, katere izpusti bodo speljani v obstoječe padavinske jarke, Dolžina meteorne 
kanalizacije znaša ca 180m. Na odseku gradnje pločnika, se bo v celoti obnovila tudi cesta. 
Obnovljen pa bo tudi odsek ceste od križišča (kjer se pločnik zaključi) do bodoče poslovne cone 
– gre za odsek dolžine 410m. Dimenzije ceste po obnovi ostajajo enake. V sklopu tega projekta 
se bo sočasno zgradila tudi fekalna kanalizacija, od krožišča Zbilje do poslovne cone Jeprca. Na 
tej trasi se bo obnovil tudi vodovod, Energetika bo zgradila plinovod, investiciji se pridružuje še 
operater telekomunikacij. Izgradnja kanalizacije bo financirana s sredstvi Holdinga Ljubljana in 
ne bo bremenila proračuna Občine Medvode, stroški zgornjega in spodnjega ustroja ceste pa se 
bodo delili med vse investitorje. Projektantska ocena načrtovane gradnje, ki obsega izgradnjo 
pločnika in meteorne kanalizacije ter obnovo ceste (samo za del, ki ga ne pokrije gradnja 
kanalizacije, vodovoda in plinovoda in telekomunikacij) znaša 260.000 EUR. Z izvedbo projekta 
bomo pridobili varno pot (izgradnja pločnika), obnovila se bo cesta, prav tako pa bomo 
komunalno opremili poslovno cono. 

OB071-18-0023 Pločnik v Sori ob LC Sora - Topol 
Namen in cilj 

V letu 2018 se bo izvedla izgradnja kanalizacije v Sori in sicer na trasi LC 251091 Sora - Topol, 
od Hiše kulinarike do Primafiltrov, kjer se predvideva sočasno tudi izgradnja pločnika, za kar 
smo tudi že pridobili soglasja s strani lastnikov zemljišč in obnova vodovodnega omrežja. 
Izgradnja kanalizacije bo financirana s sredstvi Holdinga Ljubljana in ne bo bremenila proračuna 
Občine Medvode. Projekt izgradnje pločnika in rekonstrukcije ceste obsega izgradnjo pločnika v 
dolžini 330 m, rekonstrukcijo ceste z izgradnjo meteorne kanalizacije. Projektantska ocena 
izgradnje pločnika z rekonstrukcijo ceste in meteorno kanalizacijo, znaša 191.000 EUR. 

OB071-18-0024 Cesta od Žlebe 8 do Žlebe 13 (Bergant - 
Teraž) 

Namen in cilj 

Projekt obsega obnovo makadamskega odseka ceste od objekta Žlebe 13 do objekta Žlebe 7. 
Dolžina odseka znaša 550m. Predvidena je odstranitev starega spodnjega ustroja ceste, dobava 
in vgradnja novega nosilnega ustroja iz drobljenca. Izdelava prevleke ceste iz enoslojnega 
obrabno -zapornega asfalta v debelini 7cm. Zaradi asfaltiranja bo potrebno poskrbeti za 
kontrolirano odvajanje padavinskih vod, kar obsega izdelavo mulde in izpustov v obstoječe jarke 
na način ki ne bo povzročal erozije brežin. Pred začetkom del je potrebno urediti še lastniška 
razmerja, izvesti geodetski posnetek in izdelati projekt obnove. Za izvedbo tega projekta, KS 
Preska Žlebe zagotavlja dodatna sredstva v višini 50.000 EUR. 

OB071-18-0025 Pločnik od krožišča na klancu do Stana 
Namen in cilj 

Sredstva v višini 35.000 EUR so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in geodetskega 
posnetka ter izgradnjo pločnika, ob državni cesti R2-4704, od podhoda pod krožiščem Na klancu 
do parkirišča pred Okrepčevalnico Stan, v skupni dolžini 180 m. 
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OB071-18-0026 Pločnik v Vašah 
Namen in cilj 

V sklopu projekta je predvidena izgradnja pločnika ob LC 251071, na odseku od križišča (pri hiši 
Goričane 1a) ob levi strani ceste (gledano v smeri proti Ladji), v dolžini 130m, predvidena širina 
pločnika bo 120cm. Zaradi gradnje pločnika bo potrebno urediti tudi odvodnjavanje, ki bo 
obsegalo izdelavo vtokov pod robnikom pločnika, izdelavo peskolovov in priključitev na 
obstoječo meteorno kanalizacijo v cesti. Predviden strošek, ki obsega odkupe zemljišč, 
geodetski posnetek, izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo znaša 46.000 EUR. 

OB071-18-0027 Ureditev prehoda za pešce v Hrašah 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena ureditvi prehoda za pešce preko državne ceste R2-413/1079 Zbilje – 
Vodice v naselju Hraše. Prehod za pešce se izvede v km 3,069, umeščen je za obstoječe 
avtobusno postajališče v smeri Vodic in za priključek lokalne poti z oznako JP 751321. Zaradi 
izvedbe prehoda za pešce se izvede tudi nov hodnik za pešce ob desni strani vozišča, v širini 
1,70m. Korigiral se bo tudi izvozni radij priključka lokalne poti. Obstoječe avtobusno postajališče 
pred prehodom za pešce ni izvedeno v skladu s pravilnikom, v času ko bi na njem stal avtobus 
bi bila zakrita preglednost pešca na čakališču prehoda za pešce ob desni strani vozišča. 
Avtobusno postajališče se zarobniči in razširi na minimalno širino, ki je skladna s pravilnikom 
3,10m. Ob avtobusnem postajališču se izvede čakališče za potnike ter dogradi hodnik za pešce 
do obstoječe lokalne poti. Prehod za pešce bo ustrezno osvetljen. 

OB071-18-0028 Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar II. 
faza 

Namen in cilj 

V letu 2018 zagotavljamo sredstva za odkup zemljišč in izdelavo novelacije projektne 
dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 251110, za katero so v načrtu razvojnih 
programov Občine Medvode predvidena sredstva v letih 2019-2020. Konec leta 2017 so se v 
sodelovanju z gradbenim odborom začele prve aktivnosti - pridobivanja soglasij s strani 
lastnikov zemljišč ob trasi ceste. Dogovorjen je bil obseg projekta. Na osnovi pridobljenih 
soglasij se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo I. faze projekta, ki 
obsega rekonstrukcijo ceste v dolžini 950 m (odsek od Hit Preles do Malenška-Žlebe 4). Po 
rekonstrukciji je predvidena širina ceste 5.00m, širina pločnika 1.2m, bankina na nasprotni 
strani pločnika 0.5m. 

OB071-18-0029 Ureditev ceste preko dvorišča Dolinar v 

Studenčicah 
Namen in cilj 

Sredstva na proračunski postavki v višini 25.000 EUR so namenjena ureditvi odvodnjavanja 
padavinskih vod s ceste in asfaltiranju zadnjega makadamskega odseka ceste Preska – 
Studenčice – Tehovec mimo hiše Studenčice 36 (Dolinar). 

OB071-18-0030 Krožišče Sora- Dol 
Namen in cilj 

Sredstva v letu 2018 zagotavljamo za izdelavo projektne dokumentacije - PZI za izgradnjo 
krožnega križišča na lokalni cesti LC 251070 Medvode - Sora - Puštal, z namenom umiritve 
prometa pred naseljem Sora ter ureditev uvoza v poslovno cono "Brinox". Krožno križišče se 
predvideva na mestu priključka prestavitve dela javne poti 751961 Sora 22 - pokopališče na 
obravnavano lokalno cesto. V sklopu ureditve krožnega križišča je predvidena tudi preureditev 
obstoječega cestnega omrežja - prestavitev JP 751951 (smer Dol, v dolžini cca 100 m) in LC 
251070 (smer Medvode, v dolžini cca. 350 m). Krožno krožišče premera 34 m, z navezovalnimi 
kraki bo služilo tudi kot obračališče za avtobusni javni promet. Znotraj krožišča se bo zaradi 
varnosti uredilo tudi ločeno vodenje kolesarjev od preostalega motornega prometa. Na območju 
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se bo uredila tudi padavinska meteorna kanalizacija ceste in javna razsvetljava. Izvedba 
krožišča je načrtovana v letu 2019. 

OB071-18-0031 Kolesarska povezava Bonovec 
Namen in cilj 

Projekt obsega ureditev kolesarske poti Bonovec, ki obsega ureditev kolesarske poti na odseku 
od naselja Seničica do Hafnerjeve kapelice v Preski in ureditev prometnega pasu, namenjenega 
mešanemu prometu (sharrow) na odseku Hafnerjeva kapelica - Osnovna šola Preska. Urejena 
bo kolesarska pot na odseku od naselja Seničica do Hafnerjeve kapelice, v dolžini cca 840,00 m 
(od tega cca 550,00 m poteka po območju naselja Medvode) po obstoječi makadamski cesti, 
kategorizirane z oznako JP 751581 Preska -Bonovec. Izgradnja kolesarske poti se v celoti izvede 
kot rekonstrukcija obstoječe makadamske poti ter preplastitev. Upoštevana bo obremenitev 
kolesarjev ter strojne mehanizacije za potrebe transporta hlodovine iz gozda ter kmetijske 
mehanizacije v letni sezoni za potrebe obdelovanja zelenih površin. Na obravnavanem odseku 
bosta postavljena dva količka na ključavnico (en pri naselju Seničica in drugi pri Hafnerjevi 
kapelici), ki bosta onemogočala vožnjo motornih vozil po kolesarski poti z izjemo kmetijske 
mehanizacije lastnikov parcel ob kolesarski poti. Širina kolesarske poti bo znašala 3,5 m, na 
vsaki strani pa bo urejena tudi peščena bankina v širini 0,25 m. Celotna trasa nove kolesarske 
poti se bo osvetlila z javno razsvetljavo. Svetilke bodo imele nameščeno ustrezno predstikalno 
napravo, ki omogoča ustrezno zmanjšanje svetlobnega toka v nočnem času. Od Hafnerjeve 
kapelice do Osnovne šole Preska pa se kolesarska povezava obravnavana kot prometni pas, 
namenjen mešanemu prometu (sharrow) v dolžini cca 750,00 m. Ta odsek bo opremljen z 
opozorilnimi tablami o prisotnosti kolesarjev in talnimi označbami. Na območju sharrow bo 
hitrost omejena na 30 km/h ("cona 30"). Ostalih gradbenih posegov se ne izvaja. Skupna 
vrednost projekta, ki obsega stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije, odkup 
zemljišč, potrebnih za izvedbo projekta, stroške nadzora, obveščanje javnosti (gre za EU 
projekt) in za samo gradnjo, znaša 288.501 EUR z DDV. Projekt se bo začel izvajati v letošnjem 
letu in bo zaključen v prvi polovici prihodnjega leta, saj je potrebno predhodno pridobiti sklep 
Ministrstva za infrastrukturo. Projekt smo v mesecu aprilu prijavili na Javni razpis za 
sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, na podlagi katerega smo upravičeni do 
nepovratnih sredstev v višini 100.875 EUR iz kohezijskega sklada. 

OB071-18-0032 Kolesarska pot Preska - Medvode - Pirniče 

- Vikrče 
Namen in cilj 

Projekt Kolesarska pot Medvode (Preska) – Medvode (središče) – Pirniče – Vikrče obsega 
ureditev kolesarske poti, ki se prične v Vikrčah, na meji z Mestno občino Ljubljana, preko 
obstoječe brvi za pešce in kolesarje, ki povezuje Medno in Vikrče. Pot se približa vasi Spodnje 
Pirniče, poteka mimo toplega vrelca Straža in se nadaljuje ali desno proti naselju Zgornje Pirniče 
ali naravnost proti naselju Verje. Kolesarska pot se nato spusti na spodnjo teraso ob reki Savi in 
jo prečka preko brvi čez Savo do središča Medvod. Kolesarska pot na drugem bregu reke Save 
in Sore se začne v Medvodah (Preska), kjer se preko Barletove ceste pot spusti v podhod 
(rampa/dvigalo) pod železnico in nadaljuje po Barletovi cesti, prečka Gorenjsko cesto in nato po 
Seškovi cesti pripelje v center Medvod. Namen projekta je izgradnja varne in urejene kolesarske 
povezave med zalednimi naselji Medvode (Preska), Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in 
Vikrče z mestnim središčem Medvode, kjer se nahajajo institucije kot so knjižnica, občinska 
stavba s krajevnim uradom, tržnica, trgovska središča (Mercator, Hofer, Spar…), banka, pošta, 
kulturni dom,…., kot tudi železniška postaja in postaje javnega mestnega in primestnega 
potniškega prometa- Z izvedbo tega projekta zasledujemo cilje, postavljene v Celostni prometni 
strategiji Občine Medvode. 
Projekt smo pripravili iz razloga, saj imajo občine v finančni perspektivi 2014-2020 možnost 
pridobitve sredstev za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bodo izvajale v okviru 
»Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, 4. 
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prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 
4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi«. Na podlagi povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za 
razvoj regije, št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017 Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo smo projekt posredovali Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije, ki bo 
pripravila osnutek dopolnjenega dogovora, ki bo podlaga za črpanje sredstev. Dogovor za razvoj 
regij morajo predhodno potrditi še ministrstva. Ocenjena skupna vrednost projekta, ki obsega 
stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije, odkup zemljišč, potrebnih za izvedbo 
projekta, stroške nadzora, obveščanje javnosti (gre za EU projekt) in za samo gradnjo – 
izgradnja kolesarskih poti z opremo in izgradnjo brvi čez reko Savo ter ureditev podhoda Preska 
pod železniško progo, ki bo primeren tudi za uporabnike koles, vozičkov in starejših, znaša 
1.430.000 EUR z DDV, ki bo v višini 1.150.000 EUR financiran z evropskimi sredstvi. Projekt se 
bo izvajal v letih 2018-2020. 

OB071-18-0033 Loške kolesarske poti 
Namen in cilj 

5.1.2018 so Občine Gorenja vas - Poljane, Mestna občina Kranj, Občina Medvode, Občina Škofja 
Loka, Občina Železniki in Občina Žiri, koordinator projekta BSC Poslovno podporni center Kranj - 
Regionalna razvojna agencija Gorenjske z Ministrstvom za infrastrukturo podpisale Dogovor o 
sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena "Načrtovanje in povezovanje 
kolesarskih in drugih poti na območju občin Gorenja vas - Poljane, Kranj, Medvode, Škofja Loka, 
Železniki in Žiri. Nova kolesarska pot, ki bo potekala preko šestih občin v skupni dolžini približno 
70 km, bo povezovala naselja v Selški (Železniki – Škofja Loka) in Poljanski dolini (Žiri – Škofja 
Loka), ter se prek Škofje Loke nadaljevala proti Kranju in Medvodam do D2 daljinske kolesarske 
povezave. Omenjene trase so del Gorenjskega kolesarskega omrežja, ki večinoma poteka po 
obstoječih prometnih cestah, le manjši del na že izgrajenih kolesarskih poteh. Izgradnja 
kolesarskih poti bo bistveno izboljšala prometno varnost turistov, rekreativnih kolesarjev in 
tistih, ki vsakodnevno kolesarijo v službo in šolo. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je cilj 
izgradnje kolesarskih poti tudi razvoj kolesarskega turizma, spodbujanje trajnostne mobilnosti in 
športno-rekreativnih dogodkov, izboljšanje kvalitete življenja lokalnega prebivalstva ter 
spodbujanje zdravega načina življenja. S podpisom dogovora se je začela prva faza projekta, ki 
predstavlja umeščanje v prostor in pridobivanje potrebne projektne dokumentacije. Sledilo bo 
označevanje na trasah, kjer so varne kolesarske poti že vzpostavljene in gradnja novih poti 
predvidoma po letu 2020. Sredstva za gradnjo bo zagotovilo Ministrstvo za infrastrukturo, 
medtem ko bodo občine vključene v procese umeščanja v prostor in pridobivanja zemljišč. 
Sredstva v višini 15.000 EUR zagotavljamo za pripravo vse potrebne dokumentacije, na osnovi 
katere se bo izdelal DIIP - Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki bo osnova za 
uvrstitev projekta v državni proračun. 

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

Na območju Preske se na večjem območju ob železnici že izvaja vrtičkarstvo. Občina Medvode 
želi del območja celostno urediti, je pa ureditev vezana na sprejem Odloka o OPN občine 
Medvode. Odlok bo sprejet v prvi polovici leta 2018, zato bomo lahko pristopili k celostni 
ureditvi območja. 

OB071-18-0035 Knjižnica - obnova sanitarij 
Namen in cilj 

V letu 2018 Knjižnici Medvode iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja zagotavljamo 
dodatnih 25.000 eur za obnovo sanitarij. Že več let zaposleni v knjižnici opozarjajo na dotrajane 
sanitarije tako za stranke kot za zaposlene, neprimerne za invalide ter matere z otroki. 
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OB071-18-0036 Osnovne šole - izgradnja brezžičnih 

omrežij in nabav IKT opreme 
Namen in cilj 

Osnovne šole so se v tem šolskem letu prijavile na Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti 
»izgradnje brezžičnih omrežij« in dejavnosti »nakup IKT opreme« v okviru programa nadaljnje 
vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. V zvezi s tem se namenjajo tudi 
investicijska sredstva s strani osnovnih šol, ki jih zagotovi občina iz proračuna glede na delež 
dobljenih sredstev na razpisu. To je večletni projekt. 

OB071-18-0039 Mestni in primestni potniški promet 
Namen in cilj 

V jesenskem času lanskega leta je prišlo do podaljšanje linije 15. Tako linija 15 nadaljuje pot iz 
Medvod preko Preske, Vaš, Goričane do Sore. Zaradi uvedbe nove linije je potrebno zagotoviti 
dodatna sredstva za sofinanciranje avtobusnih prevozov podjetju LPP d.o.o.. Načrtovana 
sredstva predstavljajo subvencijo javnemu podjetju, zato je postavka uvrščena tudi v načrt 
razvojnih programov. 

OB071-18-0040 Ureditev vaškega jedra v Trnovcu 
Namen in cilj 

Krajevna skupnost Trnovec je samostojno pripravila projekt celostne ureditve osrednjega 
prostora, v kraju. Projekt zajema celostno sanacijo brežine potoka Ločnica, prestavitev 
elektroenergetskih vodov, utrjevanje površin namenjenih parkiranju, površin namenjenih 
druženju in prireditvam, tim. vaškega trga, tlakovanja in predvsem tudi ureditev igrišča za 
najmlajše. V sklopu le tega so uspešno kandidirali tudi za evropska sredstva v sklopu projektov 
LAS. V celotni ureditvi bodo torej urejene zunanje površine, tlakovanja, parkirišče in površine za 
igrala ter dobavljena in vgrajena urbana oprema: igrala, informacijska tabla, svetilke. 

 

 

07 Krajevna skupnost Katarina 
OB071-16-0016 VP cesta v Gone 

Namen in cilj 

Gre za investicijsko vzdrževanje ceste v Gone, ki so jo krajani pripravljeni finančno podpreti. 
Investicija se zamika v leto 2018. 
 

08 Krajevna skupnost Medvode Center 
OB071-16-0024 Obnova otroškega igrišča 

Namen in cilj 

Predvidena je obnova otroškega igrišča. 

OB071-18-0003 Nakup telekomunikacijske opreme za KS 

Medvode Center 
Namen in cilj 

Gre za nakup telekomunikacijske opreme - telefona. 
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09 Krajevna skupnost Pirniče  
OB071-18-0004 Nakup klimatske naprave za plesno 
dvorano - KS Pirniče 

Namen in cilj 

Gre za nakup klimatske naprave v plesni dvorani Doma KS Pirniče. 

OB071-18-0005 Sanacija sanitarij v 1. nadstropju Doma KS 
Pirniče 

Namen in cilj 

V 1. nadstropju Doma KS Pirniče se bo saniralo sanitarije. 
 

10 Krajevna skupnost Preska - Žlebe 
OB071-18-0006 Protiprašna preplastitev ceste Stežca - 
Teraž 

Namen in cilj 

KS bo skupaj z Občino Medvode izvedla projekt protiprašne asfaltne prevleka na cesti Stežca - 
Teraž s sredstvi KS iz izvirne dejavnosti. 
 

11 Krajevna skupnost Senica 
OB071-18-0007 Preplastitev in pokritje športnega igrišča 

Senica 
Namen in cilj 

Načrtovana je izvedba asfaltne preplastitve športnega igrišča Senica ter tudi pokritje tega 
igrišča. 
 

12 Krajevna skupnost Seničica - Golo 
Brdo 
OB071-18-0008 Ureditev zemljišča pred prostori KS 
Seničica - Golo Brdo z asfaltiranjem 

Namen in cilj 

Načrtovana je izvedba protiprašne asfaltne prevleke z robniki ob robu pred prostori KS Seničica 
- Golo Brdo. 

OB071-18-0009 Golo Brdo 102 - Golo Brdo 130 
Namen in cilj 

Projekt se umešča v rebalans 2018, saj je ne glede na že izvedeno investicijo KS prejela račun 
za izvedeno investicijo v začetku leta 2018, prvotno pa je bilo plačilo tega projekta načrtovano 
že v letu 2017. Skladno z zamikom plačila je potrebno sredstva za plačilo načrtovani v okviru 
rebalansa 2018, kar bo omogočalo poplačilo že izvedenih del. 
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13 Krajevna skupnost Smlednik 
OB071-16-0020 Prenova stanovanja v prostorih doma 
krajevne skupnosti Smlednik 

Namen in cilj 

V letu 2017 je planirana prenova stanovanja v domu KS Smlednik. Razlog za pričetek projekta 
prenove je stara infrastruktura - predvsem je kritičen predel kopalnice in vodovodnih instalacij. 
Termin izvedbe je planiran v juliju-septembru 2017 glede na to, da trenutnim najemnikom 
takrat poteče najemna pogodba. Najemniki so sami sporočili, da po izteku pogodbe odhajajo 
drugam, kar pomeni, da je ta čas idealen za projekt prenove. Predračunov za vsa dela še ni, 
zgornjo mejo vrednosti projekta je ocenjena na do 10.000 EUR. 

OB071-18-0010 Izdelava smledniške narodne noše, kot 
spodbuda lokalni skupnosti 

Namen in cilj 

Načrtuje se projekt Izdelave Smledniške narodne noše v okviru projekta LAS (lokalna akcijska 
skupina). Načrtovano je tudi sofinanciranje za ta projekt s strani Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. 
 

14 Krajevna skupnost Sora 
OB071-18-0011 Rekonstrukcija krajevnoskupniških cest v 

KS Sora 
Namen in cilj 

Načrtuje se rekonstrukcije krajevnoskupniških cest po KS Sora s sredstvi izvirnih dejavnosti. 

OB071-18-0012 Investicijsko vzdrževanje in nakupi 

opreme KS Sora 
Namen in cilj 

Načrtuje se nakup strojne računalniške opreme ter nakup drugih osnovnih sredstev (omare, 
stoli, morda miza za prostore KS) ter deloma še investicijsko vzdrževalna dela za objekt. 
 

15 Krajevna skupnost Trnovec 
OB071-18-0013 "Srečujemo se na igrišču" 

Namen in cilj 

Načrtuje se izvedba projekta Srečujemo se na igrišču za nakup otroške opreme za igrišče ter 
ureditev igrišča, ki je načrtovan s sofinanciranjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja v okviru LAS. 

OB071-18-0038 Zunanja ureditev ob objektu KS Trnovec in 

športnem igrišču 
Namen in cilj 

Načrtuje se izvedba projekta zunanje ureditve ob objektu KS Trnovec. Projekt se bo izvajal 
fazno (najprej odvodnavanje ter zemeljska dela), vse skladno s finančnimi zmožnostmi KS. 
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16 Krajevna skupnost Vaše Goričane  
OB071-18-0001 Nakup opreme in vzdrževanje KS Vaše 
Goričane 

Namen in cilj 

Načrtuje se investicijsko vzdrževalna dela okoli doma KS Vaše Goričane, ter nakup pisarniške 
opreme ter opreme za vzdrževanje parkov. Načrtuje se tudi nakup novega telefona z namenom 
zamenjave starega. 
 

17 Krajevna skupnost Zbilje 
OB071-18-0002 Nakup igral za otroško igrišče - KS Zbilje 

Namen in cilj 

Načrtuje se nakup novega otroškega igrala za otroško igrišče, ki se nahaja ob Zbiljskem jezeru. 
 

 
 
 
 
  Ž u p a n  

Nejc SMOLE 

 


