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

II. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  
 
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti 
predpisi se uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega proračuna kot tudi pri 
pripravi zaključnih računov občinskih proračunov.  
 
Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih 
uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:  
 
Predpisi, ki urejajo in vplivajo na pripravo letnega poročila občine so: 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 

popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF),  
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter    

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih  in posrednih 
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: 
Navodilo),  

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE; v 
nadaljevanju: ZR),  

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03,  126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
60/10 popr., 104/10, 104/11 in 86/16; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih 
poročil),  

- Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna; 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 
100/15, 84/16 in 75/17; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),  

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb    javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06–ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 
97/12, 100/15 in 75/17),  

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),  

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 
100/15),  
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- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) in 

- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15).  
 

III. PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
OBČINSKEGA PRORAČUNA IN FINANČNIH  

NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV  
 
Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni 
in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za 
preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih 
uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del 
zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta 
neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.  
 
Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Zaključni račun 
proračuna vsebuje:  
a) splošni del zaključnega računa proračuna,  
b) posebni del zaključnega računa proračuna in  
c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.  
 
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna in 
so naslednji:  
a) bilanca prihodkov in odhodkov,  
b) račun finančnih terjatev in naložb in  
c) račun financiranja.  
 
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti 
neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za 
katerega se pripravlja zaključni račun.  
 
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:  
- sprejeti proračun preteklega leta,  
- veljavni proračun preteklega leta,  
- realizirani proračun preteklega leta,  
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in  
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.  
 

o Sprejeti proračun je proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna, ki ga je za 
preteklo leto sprejel občinski svet. 

 
o Veljavni proračun je sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane spremembe 

proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb ZJF oziroma določb odloka, s katerimi je bi 
sprejet občinski proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditve oziroma vključitve 
namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38., 39. in 43. člen ZJF). 

 
o Realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge 

prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu. 
 

Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:  
- splošnega dela zaključnega računa proračuna,  



 

 8 

- posebnega dela zaključnega računa proračuna,  
- izvajanja načrta razvojnih programov,  
- podatkov iz bilance stanja – računovodsko poročilo 
- upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.  
 

IV.  OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 

Sredstva za financiranje javne porabe v občini Medvode so bila oblikovana v skladu z navodili 
Ministrstva za finance.  
Proračun je bil izvršen na podlagi Odloka o proračunu občine Medvode za leto 2017, ki je bil 
sprejet na 20. seji občinskega sveta, dne 7. 12. 2016 in Odloka o rebalansu proračuna Občine 
Medvode za leto 2017, sprejetega na 24. seji občinskega sveta, dne 11. 10. 2017.  
Župan je med letom v skladu z zakonom in odlokom (38. in 39. člen ZJF in 6. člen Odloka o 
proračunu občine Medvode za leto 2016), prerazporejal proračunska sredstva.  
 
PRIHODKI  

Skupni prihodki, v bilanci prihodkov in odhodkov, za neposredne proračunske uporabnike – 
občinsko upravo, občinski svet, nadzorni odbor in krajevne skupnosti so bili načrtovani v višini 
12.940.240 EUR. 
 
Realizacija skupnih prihodkov je bila dosežena v višini 13.059.210 EUR ali 100,1% 
planiranih prihodkov.  
 
Prejeti prihodki po planiranih namenih so naslednji: 

         v EUR 

- davčni prihodki 10.709.827 ali 102,5% 

- nedavčni prihodki  2.093.505 ali 107,1% 

- kapitalski prihodki    17.074 ali  8,4% 

- prejete donacije  1.300 ali  7,8% 

- transferni prihodki 237.504 ali  74,4% 

 
REALIZACIJA PRIHODKOV  

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

 Davek od premoženja: realizirani so v višini 62%, saj je FURS odločbe za plačilo tega davka 
izdal v drugi polovici leta, s plačilnimi roki tudi v letu 2018. 
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 Davek na dediščine in darila: prihodki so bili realizirani v višini 125.984 EUR oziroma 125,98 
% planiranih prihodkov. Glede na preteklo leto je realizacija višja za dobrih 80%. 

 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: ta prihodek je bil planiran v višini 1.380.000 
EUR, dejanska realizacija pa je bila 1.440.060 EUR. Plan je bil tako presežen za 4,35% 
zaradi dobre izterjave FURS-a. 

 Davek na promet nepremičnin: prihodki od davka na promet nepremičnin od pravnih oseb 
so bili planirani v višini 35.000 EUR. Ob koncu leta je bilo prodano golf igrišče v Smledniku. 
Iz tega naslova smo prejeli sredstva v višini dobrih 100.000 EUR, zato je bila realizacija kar 
135.891 EUR. Prihodki od davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb so bili realizirani v 
višini 401.508 EUR in so tudi za dobrih 50.000 EUR višji od planiranih. 

 Turistična taksa: povečan nadzor nad plačevanjem turistične takse se izkazuje v izrazito 
povečanih prihodkih iz tega naslova. Ti so bili realizirani v višini 21.403 EUR oziroma kar 
243% več od preteklega leta ter 19% več od kot je bilo planirano. 

 Prihodki od obresti: knjižene so zamudne obresti, ki smo jih prejeli na podlagi realiziranih 
izvršb podjetja Amicus. 

 Komunalni prispevek: prihodki so bili realizirani v višini 915.079 EUR, kar predstavlja 
107,7% realizacijo. Prihodki so bili podvojeni glede na leto 2016. Večji investitorji so bila 
podjetja Jaran d.o.o., Pohištvo Iskra d.o.o., Know How d.o.o., Picerija Smlednik, Pak Invest 
d.o.o. in Rubik d.o.o.. 

 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla: prihodki so bili 
realizirani v višini 19.406 EUR. Planirani niso bili saj gre v tem primeru za plačilo pogodbene 
kazni podjetja Gorenjska gradbena družba (izvršena kompenzacija). 

 Kapitalski prihodki: prihodki so bili realizirani v višini 17.074 EUR. Glede na sprejeti 
proračun je bila realizacija le 8,45%. Podlaga za načrtovano prodajo zemljišč je bilo 
sprejetje OPN, ki se je zavleklo v leto 2018. Izvedene so bile le manjše prodaje zemljišč 
fizičnim osebam. 

  Prejete donacije: v letu 2017 smo prejeli 1.300 EUR donacije za nakup defibrilatorja v 
Preski. Planirana je bila še donacija podjetja Energetika Lj. kot pomoč pri nakupu merilne 
opreme za meritve delcev PM10, katera je bila realizirana v začetku leta 2018.  

 Transferni prihodki: prihodki institucij javnega financiranja so bili realizirani v višini 237.504 
EUR oziroma 74,4% plana. Prihodki iz državnega proračuna so bili realizirani v višini 
198.827 EUR. Prejeli smo 28.272 EUR finančne izravnave, 66.622 EUR sredstev na podlagi 
21. in 23. člena ZFO za investicije, 41.934 EUR je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport  sofinanciralo za obnovo športnega poda v OŠ Simona Jenka, 28.167 EUR smo prejeli 
požarne takse, 10.028 EUR vračila subvencij za tržne najemnine ter 19.037 EUR za izvedbo 
programov javnih del. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije so bila realizirana v višini 14.1236 EUR (celostna prometna strategija), kar 
predstavlja 14,8% realizacijo.  
V avgustu smo dobili sklep Evropske komisije o odobritvi sredstev za veliki kohezijski 
projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. 
Planirali smo izvedbo 1% investicije, glede na usklajen načrt razvojnih program za to 
investicijo med občinami MOL, Vodice in Medvode. Investicija se v lanskem letu še ni 
začela, zato iz tega naslova prihodkov ni bilo. 
  

Ob upoštevanju vseh proračunskih načel ob koncu leta izkazujemo proračunski presežek s 
krajevnimi skupnostmi v višini 3.403.829 EUR in ga prenašamo v integralni proračun za leto 
2018. 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 in bo razporejen z rebalansom proračuna za 
leto 2018. 
 
Fiskalno pravilo 
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Leta 2015 je bil sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki ureja način in časovni okvir 
izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez 
zadolževanja ter merila za določitev izjemnih okoliščin, v katerih se lahko odstopi od 
srednjeročne uravnoteženosti, in načinu ravnanja ob njihovem nastanku oziroma prenehanju. 
Proračunski uporabniki moramo pri porabi presežka prihodkov nad odhodki upoštevati fiskalno 
pravilo. Presežek se izračuna po načelu denarnega toka, poleg tega 5. člen ZFisP določa, da se 
mora presežek, ki ga posamezna institucionalna enota sektorja države ustvari v posameznem 
letu, zbirati na ločenem računu. 
Presežek po fiskalnem pravilu je dejansko presežek izračunan po 77. členu Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718). Ta določa, da za občinski 
proračun velja, da se zbrani presežek izračunava po denarnem toku in se ga zmanjša za 
neplačane obveznosti, razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga, za 
neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. 
Glede na navedeno, v letu 2017 ne izkazujemo presežka po fiskalnem pravilu, zaradi 1.192.537 
EUR kratkoročnih obveznosti in 2.000.741 EUR namenskih sredstev skupaj s sredstvi KS. 
Če bi presežek imeli, bi se lahko porabil le za odplačevanje glavnic dolgoročnih kreditov.  
 

O D H O D K I  
Skupni proračunski odhodki neposrednih proračunskih uporabnikov – občinske uprave, nadzornega 
odbora, občinskega sveta in krajevnih skupnosti so bili realizirani v višini 11.652.044 EUR oziroma 
78% planiranih odhodkov in so bili za 6,2% nižji od preteklega leta.  
 
REALIZACIJA ODHODKOV 
Realizacija je slabša predvsem pri namenskih investicijskih odhodkih (okoljska dajatev, požarni 
sklad). Na teh postavkah so ostala neporabljena sredstva v višini 1.780.862 EUR in predstavljajo 
glavnino tudi prenesenih sredstev, ki se iz leta v leto prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.  
Pomembne razlike med planom in realizacijo so naslednje:  

 Izdatki za blago in storitve: manjša realizacija od planirane je posledica varčevanja. Do 
nakupov in storitev, ki za izvedbo proračuna niso bili nujno potrebni, ni prišlo. Glede na 
veljavni proračun je bilo privarčevanih 491.778 EUR, vendar je bila poraba višja kot v 
preteklem letu. 

 Plačila domačih obresti: obrestne mere najetih kreditov so vezane na EURIBOR. Ta je bil v 
letu 2016 negativen, zato smo plačevali tudi nižje obresti, kot so bile predvidene v 
amortizacijskih načrtih, saj je realizacija glede na sprejeti proračun 61,5%. 

 Sredstva rezerv: rezerve proračuna so bile izločene v rezervni sklad v skladu s sprejetim 
proračunom, splošna proračunska rezervacija je bila realizirana 26,8%.  

 Subvencije: sredstva za subvencije so bila s pogodbami razdeljena (razpis za kmetijstvo in 
drobno gospodarstvo ter subvencije LPP), vendar so ostala neporabljena saj upravičenci 
niso poslali zahtevkov za izplačilo. 

 Nakup in gradnja osnovnih sredstev ter investicijski transferji: odhodki za namen investicij 
so bili realizirani v višini 3.129.366 EUR oziroma 53,8% planiranih. Večje razlike med 
planom in realizacijo so pri naslednjih projektih: 

 
Občinski vodovodi in občinske kanalizacije – novogradnje in rekonstrukcije – ostalo je 
slabih 280.000 EUR neporabljenih sredstev. Večina sredstev so že prevzete obveznosti 
predvsem za projekte in dokumentacijo na področju vodovodov, kanalizacije in projektu 
»kohezije«. Projekti so naročeni, vendar še niso dokončani. Poleg tega so bila v proračunu 
planirana tudi sredstva za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnikov ljubljanskega polja (»kohezija«) z izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo 
vodovoda, ki pa se v lanskem letu še ni začel. 
 Cestna dejavnost - investicijski odhodki – dokončale so se investicije Cesta Svetje – 
Senica, Cesta in pločnik Žeje – Zbilje, Sora – most čez Ločnico, Medvoška cesta, Cesta 
Spodnje Pirniče – Zavrh ter Cesta Golo Brdo – Slavkov dom. Kljub temu so ostala 
neporabljena sredstva v višini slabih 210.000 EUR. Večina neporabljenih sredstev je iz 
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naslova investicije Medvoška cesta, saj se je v skladu z zakonodajo (30 dnevni plačilni rok) 
plačilo zadnje situacije preneslo v leto 2018. Za investiciji Medvoška cesta in Sora – most 
čez Ločnico smo zaradi zamude del uveljavili pogodbeno kazen, Cesta Golo Brdo – Slavkov 
dom in Cesta Svetje – Senica, pa sta bili izvedeni z nižjimi sredstvi, kot je bila pogodbena 
vrednost.  
Varstvo okolja – ostala so namenska sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se v višini 1.730.108 EUR prenašajo v leto 2018. 
Sredstva namenoma varčujemo za izvedbo gradnje kanalizacije - »kohezija« v prihodnjih 
letih.  
    

RAČUN FINANCIRANJA 
Dolgoročna posojila so bila odplačana v višini 585.357 EUR. Znesek vsebuje vračilo glavnice na 
podlagi kreditov iz leta 2009, 2011, 2013, 2014 in 2016. 
Stanje dolga proračuna občine Medvode na 31. 12. 2017 znaša 3.459.571 EUR. 
Stanje dolga po posameznih kreditih je naslednje: 

 369.000 EUR, kredit iz leta 2009 kreditodajalca UniCredit Banka (obrestna mera 1,65%), 
 972.000 EUR, kredit iz leta 2011 kreditodajalca UniCredit Banka (obrestna mera 1,2%), 
 928.571,14 EUR, kredit iz leta 2013 kreditodajalca NLB d.d. (obrestna mera 2,277%), 
 560.000 EUR, kredit, iz leta 2014, kreditodajalca Banka Koper d.d. (obrestna mera 2,17 

%), 
 630.000 EUR, kredit iz leta 2016, kreditodajalca Banka Koper d.d. (obrestna mera 0,85%). 

 
Poleg bančnih kreditov imamo še brezobrestna povratna sredstva MGRT in sicer: 

 104.966 EUR iz leta 2016, prvi obrok zapade marca 2018 in 
  99.933 EUR iz leta 2017, prvi obrok zapade marca 2019. 

 
 

V. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
REALIZACIJA ODHODKOV  
 

V zakonu je določeno, da se smejo sredstva proračuna uporabljati le za namene, ki so določeni s 
proračunom in le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene. Sredstva 
se lahko porabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za njihovo 
uporabo. 

Sredstva na proračunskih postavkah niso bila presežena 
 
Splošna proračunska rezervacija 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O 
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Realizirana je bila v višini 18.760 
EUR ali 26,8% planiranih sredstev. Poročilo o porabi je priloženo. 
 

Sredstva rezerv proračuna smo obračunali v višini 30.000 EUR, kar je v skladu z Odlokom o 
proračunu občine Medvode za leto 2017. Sredstva v letu 2017 niso bila koriščena. Stanje računa 
proračunskega sklada rezerv ob koncu leta 2017 je 106.349 EUR. 
 
Vse postavke so obrazložene v posebnem delu zaključnega računa.  
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VI. KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA LETO 2017 
 
Pri izkazovanju prihodkov in odhodkov ožjih delov občin, ki imajo status pravne je potrebno 
izhajati iz naslednjih zakonskih določb: 
a) Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - 

odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - 
odl. US) v 19. c členu podrobneje opredeljuje ožje dele občine kot pravne osebe, v 19. č 
členu pa glede financiranja teh napotuje na določbe zakona, ki ureja javne finance, o 
financiranju neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. 

b) ZJF v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi 
izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 1. in 3. člena ZJF pa izhaja, da so 
neposredni uporabniki občinskega proračuna občinski organi ter ožji deli občine ne glede na 
to ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh neposrednih 
uporabnikov občinskega proračuna zajeti v občinskem proračunu - TUDI PRIHODKI IN 
ODHODKI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV, KI IMAJO STATUS PRAVNE OSEBE.  

Pri tem je potrebno poudariti, da se prihodki ožjega dela občine delijo na : 
- sredstva prejeta iz proračuna občine, ki se porabijo za tekočo in investicijsko dejavnost,  
- izvirne prihodke, katerih realizacija se mora v mesečnih poročilih izkazovati ločeno. 

 
Sredstva za redno in komunalno dejavnost krajevnih skupnosti so se dodeljevala v Skladu z 
Odlokom o osnovah in merilih za financiranje krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode 
(Uradni list RS 79/2001), Odlokom o financiranju komunalnih dejavnosti v krajevnih in vaških 
skupnostih (Uradni list RS št. 84/2002) in v skladu z Odlokom o krajevnih in vaških skupnostih v 
Občini Medvode (Uradni list RS št. 95/2015). Plačevale so se kot mesečne dotacije za redno in 
komunalno dejavnost. 
 
Izvrševanje finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti je obrazloženo v posebnem delu 
obrazložitev zaključnega računa. 

 

Poslovna in računovodska poročila posameznih krajevnih skupnosti so priložena. 

 

 
VII. POROČILO REŽIJSKEGA OBRATA 
 
REŽIJSKI OBRAT 
 
Režijski obrat Občine Medvode je eden od oddelkov občinske uprave. 
 
DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA 
 
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Medvode, ki ga je sprejel občinski svet na svoji redni 19. seji dne 
16.11.2016 je režijski obrat pričel delovati 1.1.2017. 
 

Režijski obrat izvaja naslednja dela: 

1. Urejanje in vzdrževanje zelenih javnih površin:  
- košnja trave cca. 75.000 m2 javnih površin (33.000 m2 občinskih, ostalo od krajevnih 

skupnosti), 
- obrezovanje žive meje na javnih površinah, 
- odstranjevanje plevela, 
- pospravljanje in odvoz odpadlega listja, 
- ocvetličenje mostu čez Soro in Medvoške ceste,  



 

 13 

- zalivanje cvetja in grmovnic,  
- praznjenje in čiščenje košev za odpadke – cca. 102 košev , 
- praznjenje in čiščenje košev s pasjimi iztrebki – cca. 64 košev, 
- vzdrževanje katastra javnih površin (eko otoki, koši za odpadke, pasji koši, urbana 

oprema…) 
 

2. Dela na javnih občinskih cestah: 
- ročno čiščenje snega,  
- ročno posipanje s soljo,  
- strojno pometanje,  
- strojna in ročna košnja ob cestišču,  
- obžagovanje vej, 
- postavitev cestnih zapor ob prireditvah 

 
3. Ravnanje s komunalnimi odpadki: 

- upravljanje zbirnega centra, 
- nadzor nad ločevanjem odpadkov v zbirnem centru, 
- pomoč pri ločevanju odpadkov na zbirnem centru, 
- identifikacija občanov, ki pripeljejo odpadke na zbirni center, 
- vzdrževanje čistoče na eko otokih, 
- sodelovanje pri čistilnih akcijah, 
- preverba obstoječih in iskanje novih črnih – divjih odlagališč 

 
4. Urejanje in vzdrževanje pokopališč: 

- vzpostavitev katastra pokopališč, 
- vodenje evidenc, 
- izdelava pogodb o najemu grobnega mesta, 
- čiščenje mrliških vežic s pripadajočimi objekti, 
- košnja trave, 
- obrez žive meje, 
- pletje, 
- čiščenje tlakovanih površin 

 
5. Urejanje in vzdrževanje tržnice: 

- izdelava soglasij za prodajo na tržnici, 
- urejanje in vzdrževanje tržnice 

 
6. Ostala dela: 

- hišniška dela v občinski stavbi in knjižnici, 
- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave, 
- skrb za fontano za krožišču, 
- vzdrževanje in urejenost avtobusnih postajališč, 
- sodelovanje pri reševanju žabic, 
- sodelovanje pri postavitvi drsališča, 
- izdaja občinskih stojnic, 
- izdaja zastav,  
- razni popisi pri občinskih stanovanjih, 
- koordinacija z inšpektorico in redarjem,  
- sodelovanje s civilno zaščito 

 
ZAPOSLENI V REŽIJSKEM OBRATU 
 
Sladno z veljavno sistemizacijo so v režijskem obratu redno zaposleni štirje delavci.  
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Delovno mesto Višji svetovalec za investicije – vodja režijskega obrata, zaposlen od 
1.1.2017 
 
Višji svetovalec za investicije – vodja režijskega obrata vodi in koordinira delo v režijskemu 
obratu. Naloge vodje režijskega obrata so usmerjene predvsem v razvojne naloge na področju 
gospodarskih javnih služb in na področju investicij v gospodarsko javno infrastrukturo. 
Delovno mesto Strokovni sodelavec za komunalne zadeve, zaposlen od 1.1.2017 
 
Strokovni sodelavec predvsem izvaja operativne naloge s področja gospodarskih javnih služb, in 
sicer pretežno terenski nadzor nad izvajanjem javnih služb, izvajanje vzdrževanja javne 
infrastrukture, terensko izvrševanje nalog, komunikacija s strankami in vodenje upravnih 
postopkov na prvi stopnji, potrjevanje količin, izdelava poročil in analiz, koordiniranje dela.  

 
Strokovni sodelavec je v letu 2017 prevzel obveznosti in naloge s področja urejanja in 
vzdrževanja javne razsvetljave v naseljih (zagotavljanje predpisane javne razsvetljave na javnih 
površinah, zagotavljanje vzdrževanja, kontrola stanja javne razsvetljave in odprava napak, 
spremljanje porabe električne energije in urejanje razmerij z dobavitelji el. energije).  
 
Delovno mesto Vzdrževalec IV, zaposlen od 1.2.2017 
Delovno mesto Vzdrževalec III, zaposlen od 1.9.2017 
 
Vzdrževalca opravljata terensko delo po navodilih nadrejenih in korodirata delo javnih delavcev. 
 
V leti 2017 smo imeli od 1.3.2017 do 30.9.2017 zaposlena dva javna delavca, ter od 1.4.2017 
do 31.12.2107 še dva javna delavca. 
 
Število zaposlenih v režijskem obratu na dan 31.12.2017 – 4 delavci.  
 

Največji obseg del v režijskem obratu predstavljajo dela: 

- urejanje in vzdrževanje zelenih javnih površin 
- ravnanje s komunalnimi odpadki 
- urejanje in vzdrževanje pokopališč 

 
 
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠIN 
 
Poleg rednega vzdrževanja javnih površin, kjer smo na večini površin košnjo opravili devetkrat, 
povsod pa vsaj sedemkrat, skupaj smo pokosili cca. 650.000 m2, smo imeli tudi več večjih 
izrednih vzdrževalni del. 
 
Med večjimi vzdrževalnimi deli v letu 2017 izpostavljamo ureditev brežin reke Sore in reke Save 
v centru Medvod. Odstranjeni so bili vsi »divjaki«, posušena drevesa in odpadki. Brežina se je 
nato redno vzdrževala. Na enak način so bile urejene tudi brežine Prešnice, Bošnjice in 
vodotoka v Preski. 
 
Veliko pozornosti smo namenili odstranitvi dresnika, predvsem ob železniški progi med Petrolom 
do železniškega prehoda v Preski, ob železniškem podvozu v Goričanah in na Verju.  
 
V centru smo uredili okolico vodohrana in okolico balinišča (obrez dreves na stojno višino in 
grmičevja).  
 
V celoti smo očistili okolico »Jeprške jame«, odstranili vse grmičevje in plastično ograjo. 
 
V jesenskem času smo čistili odpadlo listje in odmrlo vejevje.  
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Za potrebe urejanja in vzdrževanja zelenih javnih površin smo letu 2017 kupili novo sedežno 
kosilnico rider 316T Awd Husqvarna in rabljeni tovornjak Renault Master – prekucnik. 
 
Čiščenje parkov, zelenic in javnih površin smo izvajali sami.  
Košnjo nam je do 1.7.2017 pomagalo izvajati podjetje Flora Sport d.o.o., a v zelo omejenih 
količinah, zato je omenjeno podjetje prosilo za sporazumno prekinitev koncesijske pogodbe.  
 
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 
Režijski obrat je sodeloval pri čistilni akciji 1. 4. 2017, kjer so sodelovali člani 15 različnih 
društev in krajevnih skupnosti naše občine. Poskrbeli smo za nabavo vrečk za smeti in zaščitnih 
rokavic, ter dovoz in odvoz devetih 7m3 kontejnerjev na različna mesta po občini. Prostovoljci 
so počistili okolico, nabralo se je za cca. 100 m3 odpadkov.  
 
V celem letu smo le iz košev za odpadke in košev za pasje iztrebke, ki so postavljeni na javnih 
površinah zbrali tudi cca. 160 m3 odpadkov.  
 
Zbirni center je namenjam našim občanom kjer lahko brezplačno oddajo naslednje frakcije 

odpadkov: 

- kosovni material, 
- zeleni odrez, 
- pohištveni les, 
- biološki odpadki, 
- plastična embalaža, 
- kovine, 
- karton, 
- čist stiropor, 
- ravno steklo, 
- elektronika, 
- bela tehnika, 
- gume, 
- nevarni odpadki (barve, olja, sprejmi, zdravila, kemikalije, injekcijske igle….) 

Podatke o količini zbranih frakcij, nam bo posredovala Snaga javno podjetje.   
 
Za dobra oblačila imamo postavljene tri kontejnerje za oblačila. 
 
Redno opravljamo čiščenje okoli ekoloških otokov. 
 
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ 
 
Najprej je bilo potrebno uskladiti občinske predpise z veljavno zakonodajo Zakonom o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti (Uradni list 62/16), zato je občinski svet sprejel Odlok o pokopališkem 
redu v Občini Medvode (Uradni list 22/17) in Sklep o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v 
Občini Medvode (Uradni list 32/17). 
 
1. 7. 2017 je režijski obrat v upravljanje od krajevnih skupnosti prevzel vsa občinska 
pokopališča, to so pokopališče Smlednik, pokopališče Preska, pokopališče Sora, pokopališče 
Pirniče in pokopališče Topol. Poleg rednih vzdrževalnih del na pokopališčih (košnja, pletje…) 
smo imeli v drugi polovici leta zelo veliko dela z vzpostavitvijo katastra in sklepanjem novih 
pogodb za najem grobnega prostora.  
 
Kataster je vzpostavil zunanji sodelavec, na podlagi le tega smo za posamezno pokopališče 
sestavili naslednje število pogodb o najemu grobnega mesta: 
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- Smlednik – 530 pogodb 
- Preska – 866 pogodb 
- Sora – 331 pogodb 
- Pirniče – 268 pogodb 

 
Za pokopališče Topol bodo najemne pogodbe narejene in sklenjene v leti 2018, predvidoma bo 
potrebno skleniti okoli 90 pogodb.  
 
Sestavljanje pogodb je bilo izredno težavno in zamudno, saj smo, razen od krajevne skupnosti 
Smlednik, kjer so najemne pogodbe že imeli sklenjene, dobili zelo pomanjkljive evidence o 

najemnikih in pokojnikih.  

 
 

VIII.  IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 
 
Načrt razvojnih programov, ki ga je občinski svet sprejel ob sprejemu proračuna, se je odvijal 
skladu s planom. Posamezne postavke - projekti iz načrta razvojnih programov so obrazloženi v 
posebnem delu proračuna.  
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 13.059.210 €  

Obrazložitev razreda 

Prihodkovna stran proračuna za leto 2017 je bila pripravljena na podlagi ocenjenih prihodkov, 
gospodarske situacije v državi in upoštevaje ocenjeno realizacijo proračuna za leto 2016. Skupni 
prihodki, v bilanci prihodkov in odhodkov, za neposredne proračunske uporabnike – občinsko 
upravo, občinski svet, nadzorni odbor in krajevne skupnosti so bili načrtovani v višini 
12.940.240 EUR. Realizacija skupnih prihodkov je bila dosežena v višini 13.059.210 EUR ali 
100,9% planiranih prihodkov. 
 

70 DAVČNI PRIHODKI 10.709.827 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 8.228.821 € 

Obrazložitev podskupine kontov 

Med davki na dohodek in dobiček je bil glavni in edini pričakovani prihodek v bilanci prihodkov 
Občine Medvode za leto 2017 dohodnina v višini 8.228.821 EUR, ki je bila v tej višini tudi 
realiziran. Ta prihodek predstavlja tudi največji delež v realiziranem proračunu za leto 2017 in 
sicer je to 63% vseh prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. 

703 Davki na premoženje 2.123.508 € 

Obrazložitev podskupine kontov 

Davki na premoženje so bili načrtovani v višini 1.895.150 EUR, realizirani pa v višini 2.123.508 
EUR, kar je kar 12% več kot 14% več od preteklega leta. Nadomestilo za uporabo stavnega 
zemljišča je bilo planirano v višini 1.380.000 EUR dejanska realizacija pa je bila 1.436.514 EUR. 
Plan je bil tako presežen, za 4%. Pri davkih na premoženje je bil planiran tudi davek na 
dediščine in darila v višini 100.000 EUR ter realiziran v višini 125.984 EUR, kar pomeni 26% več 
od plana. Davek na promet nepremičnin je bil planiran v višini 385.000 EUR, realiziran pa v 
višini 537.400 EUR, kar je skoraj 40% več od plana. Skupni prihodki iz naslova davkov na 
premoženje so bili tako realizirani več kot 112% oziroma 228.358 EUR več od plana. 

704 Domači davki na blago in storitve 357.498 € 

Obrazložitev podskupine kontov 

Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 324.000 EUR. V teh prihodkih so bili 
zajeti namenski prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda v višini 295.000 EUR. Pri teh davkih je bila planirana še turistično takso v višini 
18.000 EUR (edini pokazatelj vlaganja v turistično gospodarstvo je prihodek iz tega naslova), 
davek na dobitke od iger na srečo 10.000 EUR in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 
1.000 EUR. Realizacija vseh teh prihodkov je bila dobrih 110%. Ob tem velja poudariti, da se 
povečan nadzor nad plačevanjem turistične takse izkazuje v povečanih prihodkih iz tega 
naslova. Ti so bili realizirani v višini 21.403 EUR oziroma 19% več kot je bilo planirano ter več 
kot 240% več kot v letu 2016. 
 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.093.355 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.059.866 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov proračuna. Največji prihodki 
v tej skupini so bili prihodki iz udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, ki so bili 
načrtovani v višini 1.023.540 EUR, realizirani pa v višini 1.059.866 EUR oz. 103,5%. V tej 
skupini prihodkov je bilo planiranih 10.400 EUR iz naslova presežka prihodkov na odhodki 
Osnovne šole Medvode, ki so bili porabljeni namensko za investicijo izgradnje dvigala v tej šoli. 
Planirano in realizirano je bilo tudi nakazilo dobička družbe Javni Holding Ljubljana v višini 
111.360 EUR in Komunale Kranj v višini 37.629 EUR. Prihodki od obresti so bili planirani le v 
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višini 2.800 EUR, realizirani pa so bili v višini 5.065 EUR iz naslova zamudnih obresti dveh izvršb 
nad podjetjem Amicus. Med letom smo vezali tudi presežek sredstev na računu po minimalni 
obrestni meri 0,01%, saj smo morali zaradi odpovedi nočnega depozita za sredstva na računu 
plačevati obresti Banki Slovenije. Največji delež prihodkov v tej skupini so bili prihodki od 
premoženja. Tu so zajeti prihodki od najemnin in prihodki od podeljenih koncesij za vodno 
pravico v višini 110.626 EUR. Prihodkih od najemnin vsebujejo najemnine za poslovne prostore 
in površine v višini 39.195 EUR. Ti prihodki so realizirani 101,8%. V letu 2017 je bila tudi 
realizacija prihodkov od drugih najemnin za 11% večja od planirane, saj sta uspeli dve izvršbi 
nad podjetjem Amicus v skupni višini 21.746 EUR. Najemnine za občinska stanovanja so bile 
planirane v višini 22.000 EUR, plan je bil presežen za 9,5%. Med temi prihodki so planirane tudi 
najemnine za infrastrukturo, ki jo imajo v najemu javna podjetja (JP VO – KA, Komunala Kranj 
d.o.o. in Snaga d.o.o.). Ta je bila planirana v višini 490.000 EUR in dosežena v višini 585.757 
EUR, saj smo v letu 2017 začeli dobivati tudi naš del najemnine centra za obdelavo odpadkov 
RCERO. V tej skupini prihodkov so zajeti tudi prihodki krajevnih skupnosti (prihodki od najemnin 
za poslovne prostore, najemnin za stanovanja in drugih najemnin), ki so bili realizirani v višini 
51.568 EUR. V drugi polovici leta je občina skladno z zakonodajo prevzela v upravljanje 
pokopališča, ki so bila do takrat v upravljanju krajevnih skupnosti. Upravljanje je prevzel režijski 
obrat, kot del občinske uprave in realiziral prihodke iz tega naslova v višini 25.900 EUR. Največji 
delež teh prihodkov predstavljajo grobnine, del grobnin (pokopališče Smlednik) pa je bilo 
nakazanih v začetku leta 2018. 

711 Takse in pristojbine 19.443 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Takse in pristojbine so bile planirane v višini 20.000 EUR, dosežene 97%, so pa bile kar za 22% 
večje kot v letu 2016. 

712 Globe in druge denarne kazni 18.075 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Globe in denarne kazni smo planirali v višini 18.000 EUR in sicer 7.000 EUR od glob za prekrške, 
10.000 iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in 1.000 EUR od drugih 
stroškov Zakona o prekrških. Realizacija te skupine prihodkov je bila 100%, glede na sprejeti 
proračun. 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 513 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 1.600 EUR. Realizirani so bili 41%, 
še to pa so bili v glavnem prihodki krajevnih skupnosti in delno režijskega obrata. 

714 Drugi nedavčni prihodki 995.457 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Med nedavčnimi prihodki največji delež predstavlja komunalni prispevek, ki je bil planiran v 
višini 850.000 EUR. Prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 915.079 EUR, kar 
predstavlja 107,7% realizacijo. Prihodki so za dobrih 481.000 EUR večji kot v letu 2016. Večji 
investitorji so bila podjetja Jaran d.o.o., Pohištvo Iskra d.o.o., Know How d.o.o., Picerija 
Smlednik, Pak Invest d.o.o. in Rubik d.o.o.. V tej skupini prihodkov so bili realizirani tudi 
prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla. Realizirani so bili v 
višini 19.406 EUR. Planirani niso bili saj gre v tem primeru za plačilo pogodbenih kazni podjetja 
Gorenjska gradbena družba d.o.o.. Drugi izredni nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 
22.596 EUR. To so bili prihodki podjetja Snaga d.o.o. na podlagi izvršene tudi kompenzacije 
neporabljene amortizacije, sredstva na podlagi dedovanja po oskrbovancih, katerim je občina 
doplačevala oskrbnino ter prihodki iz naslova vračila pravdnih stroškov. 
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 17.224 € 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 150 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Kapitalski prihodki zajemajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od prodaje 
zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev. Prihodki so bili realizirani v višini 17.074 EUR. 
Glede na sprejeti proračun je bila realizacija 8,5%. Večina planiranih sredstev je bila previdena s 
prodajo stavbnih zemljišč, ki pa se zaradi zamika sprejema OPN niso realizirala. 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev17.074 

€ 

Obrazložitev podskupine kontov 
Planirali smo prihodke od prodaje zemljišč v višini 200.000 EUR, v skladu z načrtom ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Medvode za leto 2017. Večina planiranih sredstev je bila 
previdena zaradi sprejema OPN, vendar je prišlo do zamika le-tega, tako da so bila prodana le 
štiri manjša zemljišča v skupni vrednosti 17.074 EUR. 
 

73 PREJETE DONACIJE 1.300 € 

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.300 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
V letu 2017 smo planirali donacije v višini 16.600 EUR. Prejeli smo 1.300 EUR, od tega je KS 
Vaše - Goričane prejela 300 EUR, proračun občine pa 1.000 EUR od Župnijske Karitas Preska, 
kot njihov prispevek k nakupu defibrilatorja. Planirali smo tudi sredstva Energetike Ljubljana za 
nakup naprave za merjenje delcev PM10. Ta sredstva smo prejeli v začetku leta 2018. 
 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 237.504 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij223.378 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Transferni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja 
prejema iz drugih javno finančnih blagajn državnega proračuna ali državnih skladov. Ti prihodki 
so bili planirani v višini 223.780 EUR in realizirani v višini 223.378 EUR oziroma 99,2% plana. 
Prihodki iz državnega proračuna so bili realizirani v višini 198.827 EUR. Prejeli smo 28.272 EUR 
finančne izravnave, 66.622 EUR sredstev na podlagi 21. in 23. člena ZFO za investicije, 28.167 
EUR požarne takse, 33.832 EUR za izvedbo programov javnih del in cestno prometne strategije 
ter 41.934 EUR MIZŠ za izdelavo podna v telovadnici OŠ Smlednik. Sredstva Fundacije za šport, 
ki so bila planirana v višini 24.551 EUR za športni park Smlednik v letu 2016, smo prejeli v 
začetku leta 2017. 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 14.127 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bila realizirana 
v višini 14.127 EUR pretežno za projekt Celostne prometne strategije. Planirana so bila tudi 
sredstva za "kohezijski projekt", ki pa se v letu 2017 še ni začel. 
 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 11.652.044 €  

Obrazložitev razreda 
Odhodki so bili planirani v višini 14.938.861 EUR. Skupni proračunski odhodki neposrednih 
proračunskih uporabnikov – občinske uprave, nadzornega odbora, občinskega sveta in krajevnih 
skupnosti so bili realizirani v višini 11.652.044 EUR oziroma 78,01% planiranih odhodkov in so 
bili za 6% nižji od preteklega leta. Največji delež vseh odhodkov proračuna Občine Medvode za 
leto 2017 je bil realiziran na tekočih transferjih in sicer je delež teh odhodkov 44%. Druga 
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največja skupina so bili tekoči odhodki, 29% realiziranega proračuna, investicijski odhodki in 
transferi pa so bili doseženi v višini 27% realiziranega proračuna. 

40 TEKOČI ODHODKI 3.411.620 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 781.588 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila porabljena v skladu s sprejetim 
proračunom. Plače so bile izplačane v skladu z zakonskimi predpisi, upoštevane pa so plače 
župana, javnih uslužbencev in javnih delavcev. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 120.193 € 

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

402 Izdatki za blago in storitve 2.397.355 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Manjša realizacija od planirane je posledica varčevanja oziroma premišljenega naročanja 
posameznega blaga in storitev. Do nakupov in storitev, ki za izvedbo proračuna niso bili nujno 
potrebni, ni prišlo. Glede na veljavni proračun je bilo privarčevanih 438.240 EUR. Privarčevali 
smo praktično na vseh segmentih teh izdatkov. Zneskovno je največja razlika pri tekočem 
vzdrževanju (232.510 EUR). Večja odstopanja od plana pa so pri pisarniškem materialu (58% 
realizacija), izdatkih za reprezentanco (54% realizacija), geodetskih storitvah (69% realizacija), 
porabi električne energije (87% realizacija) tekočem vzdrževanju poslovnih objektov (16% 
realizacija) ter drugih operativnih odhodkih (84% realizacija glede na veljavni proračun). 

403 Plačila domačih obresti 63.725 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Plačevali smo obresti za najetih petih kreditov, ki so vse vezane na EURIBOR. Ta je bil v letu 
2017 negativen, zato smo plačevali tudi nižje obresti, kot so bile predvidene v amortizacijskih 
načrtih. Realizacija glede na sprejeti proračun je bila tako le 63,6% ter 8% manj glede na leto 
2016. 

409 Rezerve 48.760 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Rezerve v proračunu so bile planirane za splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko 
rezervo, ki je namenjena za nepredvidene naravne nesreče. Rezerve proračuna so bile izločene 
v rezervni sklad v skladu s sprejetim proračunom. Splošna proračunska rezervacija je bila 
realizirana 27%. Poročilo o porabi teh sredstev je priloženo. 
 

41 TEKOČI TRANSFERI 5.111.058 € 

410 Subvencije 267.722 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Planirane so bile subvencije javnim podjetjem, ki s potrjeno ceno ne pokrivajo vseh stroškov. 
Glavnina subvencij je bila nakazana JP LPP d.o.o. v višini 198.024 EUR, kar je 26% več kot 
preteklo leto. V tej skupini kontov so tudi subvencije – državne pomoči na področju kmetijstva 
in drobnega gospodarstva. Ti so bili realizirani le 89,6%. Manjša poraba od načrtovane je bila 
na področju kmetijstva. Bolj podrobno je razloženo v posebnem delu proračuna. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.865.140 € 

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

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 452.053 € 

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

413 Drugi tekoči domači transferi 1.526.143 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani oz. nakazani v glavnem v javne zavode za 
pokrivanje materialnih stroškov in izplačilu plač ter prispevek v ZZZS za zdravstveno 
zavarovanje nezavarovanih oseb. Odhodki so se glede na veljavni proračun zmanjšali na 
področju vrtcev (povečala so se sredstva transferom posameznikom). Realizacija je bila 99% 
glede na veljavni proračun. 
 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.725.267 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.725.267 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Investicijski odhodki so bili planirani za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko 
vzdrževanje in obnove, nakupe zemljišč ter razne študije, ki so vključevale projektno 
dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Manjši del teh odhodkov je bil namenjen tudi 
nakupu opreme v občinski upravi (pisarniško pohištvo in oprema, računalniška oprema in 
programi). Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja občine.  
Investicijski odhodki so predstavljali 23% delež odhodkov v realizaciji proračuna. Odhodki za ta 
namen so bili realizirani v višini 2.725.267 EUR oziroma 50,7% planiranih. Večje razlike med 
planom in realizacijo so pri naslednjih projektih: 
Sredstva požarnega sklada – sredstva so se porabila v višini 57.463 EUR, ostala varčujemo za 
potrebne investicije na področju požarne varnosti.  
Občinski vodovodi in občinske kanalizacije – novogradnje in rekonstrukcije – ostalo je 379.146 
EUR neporabljenih sredstev. Del sredstev so že prevzete obveznosti predvsem za projekte in 
dokumentacijo na področju vodovodov, kanalizacije in projektu »kohezije«. Večji del sredstev 
pa je vezanih na projekt "kohezije" (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija), ki se v letu 
2017 še gradbeno ni začel in se sredstva prenašajo v leto 2018. 
Cestna dejavnost - investicijski odhodki – dokončale so se investicije Cesta Svetje - Senica, 
Cesta in pločnik Žeje - Zbilje, Sora most čez Ločnico, Medvoška cesta, Cesta Spodnje Pirniče - 
Zavrh, Cesta Golo Brdo - Slavkov dom. Ostala so sredstva v višini dobrih 212.000 EUR. Del 
neporabljenih sredstev je iz naslova prenosa plačila v leto 2018 (zakonski plačilni roki), 
uveljavljanja pogodbenih kazni in izvedba investicij z nižjimi sredstvi (npr. Cesta Svetje - Senica 
in Cesta Golo Brdo - Slavkov dom).  
Varstvo okolja – ostala so namenska sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, to so tudi največji neporabljeni planirani investicijski odhodki, ki se v 
višini 1.730.108 EUR prenašajo v leto 2018. Sredstva namenoma varčujemo za izvedbo gradnje 
kanalizacije - »kohezija« v prihodnjih letih.  
Podrobno so investicije prikazane in razčlenjene v posebnem delu proračuna. 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 404.099 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 225.112 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Investicijski transferi so bili izdatki občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so bili namenjeni 
plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup 
opreme in plačilo vozila PGD Pirniče ter transferom društvom, ki so sredstva pridobila na podlagi 
javnih razpisov. Ti planirani transferi pri pripravi proračuna, se med izvrševanjem proračuna 
lahko spremenijo in sicer tako, da občina sredstva direktno nakaže izvajalcu oziroma 
dobavitelju, posledično se uporabi konto za investicijski odhodek. Tako je bila poraba teh 
sredstev 85,4% glede na veljavni proračun in več kot podvojena glede na leto 2016. 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 178.988 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
Investicijski transferi so vključevali izdatke občine, ki so pomenili nepovratna sredstva in so bili 
namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev. Planirana sredstva pomenijo 
investicijske transferje javnim zavodom za investicije. Realizacija teh sredstev je bila 99% in več 
kot 33% več od leta 2016. 
 
 

C. RAČUN FINANCIRANJA  - 4 85 .4 24  €  

 

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 s spremembami v Uradnem listu RS št. 57/08, 36/11, 14/15 - ZUUJFO in 
71/17. V njem je zadolžitev urejena tako, da se lahko občina v tekočem proračunskem letu 
zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), v posameznem letu 
odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega 
proračuna v letu pred letom zadolževanja. 
 

50 ZADOLŽEVANJE 99.933 € 

500 Domače zadolževanje 99.933 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
V letu 2017 smo planirali zadolževanje v višini 99.933 EUR, ki je bilo tudi realizirano. To 
zadolževanje predstavlja brezobrestna povratna sredstva MGRT, za sofinanciranje projekta 
"Medvoška cesta". Prvi obrok zapade marca 2019. 
 

55 ODPLAČILA DOLGA 585.357 € 

550 Odplačila domačega dolga 585.357 € 

Obrazložitev podskupine kontov 
V proračunu za leto 2017 je bilo planirano odplačila dolga v višini 585.400 EUR. Dolgoročna 
posojila so bila odplačana v višini 585.357 EUR. Znesek vsebuje vračilo glavnice na podlagi 
kreditov iz leta 2009, 2011, 2013, 2014 in leta 2016. Stanje dolga proračuna občine Medvode 
na 31. 12. 2017 znaša 3.459.571 bančnih kreditov in 204.899 nepovratnih sredstev MGRT. 

 

 
 



 

 24 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. POSEBNI DEL 
  



 

 25 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -
1 1 .6 52 .0 4 4  €  

 
01 Župan 
 6 9 .5 35  €  

01 POLITIČNI SISTEM 69.535 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
političnega sistema v Občini Medvode. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je 
odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov. 

0101 Politični sistem 69.535 € 

Opis glavnega programa 
V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanu nalagajo zakoni. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imata v okviru političnega sistema župan in 
podžupan. 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 69.535 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma so plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje 
funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne 
konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih). 
Župan (ob pomoči podžupana) v okviru danih pooblastil, gospodari s premoženjem Občine 
Medvode, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih v 
pristojnosti občine ipd. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Medvode, Zakon o 
sistemu plač v javnem sektorju, Interventni ukrepi v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, 
Poslovnik občinskega sveta, navodila Ministrstva za finance ter Zakon o prispevkih za socialno 
varnost. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in 
podžupana. 

1.1.1.1 Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila 67.502 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Višina plače in drugih prejemkov za župana je zakonsko določena; višina prejemkov za 
podžupana pa je določena z aktom občinskega sveta v skladu z določbami Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju. Upoštevan je bil ZUJF glede planiranja in realizacije sredstev za plače v 
letu 2017. Letni cilj je bil dosežen, saj so bili zagotovljeni pogoji za opravljanje funkcije župana 
in podžupana. 

1.1.1.2 Župan, podžupan - materialni stroški 2.033 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sem spadajo direktni materialni stroški za delo župana in podžupana in del drugih materialnih 
stroškov, za katere je možno nedvoumno reči, da so v neposredni povezavi z delom omenjenih 
funkcionarjev. Planirani in realizirani so bili stroški za reprezentanco (tradicionalno srečanje 
planincev na Grmadi...), stroški službenega potovanja in stroški seminarjev. Realizacija je bila 
81%. 
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02 Občinski svet 7 6 .0 36  €  

 

01 POLITIČNI SISTEM 76.036 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
političnega sistema v Občini Medvode. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je 
odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in morebitnih referendumov. 

0101 Politični sistem 76.036 € 

Opis glavnega programa 
V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom nalagajo zakoni. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru političnega sistema izvajati 
občinski funkcionarji. 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 76.036 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma so stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški 
sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih 
strank. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Medvode, Zakon o 
javnih financah, Poslovnik občinskega sveta, Odlok o višinah plačil za opravljanje funkcij 
občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles 
občinskega sveta. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je učinkovito delovanje občinskega sveta in odborov. 

1.2.1.1 Občinski svet - sejnine 74.653 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V ta sredstva spadajo prejemki funkcionarjev - članov občinskega sveta ter prejemki članov 
odborov in komisij. Višina prejemkov za člane občinskega sveta in komisij je določena z aktom 
občinskega sveta.  
Vezani so na plačo župana, kar v skladu z ZUJF-om pomeni 7,5% plače župana. Realizacija je 
bila, glede na udeležbo na sejah občinskega sveta in odborih, 82,7%. 

1.2.1.2 Občinski svet - materialni stroški 1.384 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirani so bili direktni materialni stroški za delo občinskega sveta in del drugih materialnih 
stroškov, za katere je možno nedvoumno reči, da so v neposredni povezavi z delom občinskega 
sveta in njegovih delovnih teles. Materialni stroški občinskega sveta so bili realizirani v višini 
69,19% sprejetega plana. Sredstva so bila porabljena za reprezentanco in pisarniški material. 
 

03 Nadzorni odbor 6 . 47 6  €  

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.476 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema dejavnost nadzornega odbora. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost 
ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev. 
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0203 Fiskalni nadzor 6.476 € 

Opis glavnega programa 
V samem programu planiramo sredstva za delovanje nadzornega odbora. 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.476 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je dejavnost nadzornega odbora z nadomestili za nepoklicno opravljanje 
funkcij, materialnimi stroški, plačilih izvedencev za posebne strokovne naloge ipd. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Statut Občine Medvode, Zakon o javnih financah, Odlok o 
višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, predsednika in članov nadzornega 
odbora in članov delovnih teles občinskega sveta. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. 

1.3.1.1 Nadzorni odbor - sejnine 6.476 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Višina prejemkov za člane nadzornega odbora je določena z aktom občinskega sveta ter 
upoštevanjem ZUJF-a. Sem spadajo tudi vsa plačila izvedencev za posebne strokovne naloge 
nadzora. Postavka je bila realizirana v višini 99,6% glede na sprejeti proračun, bila pa je s 
prerazporeditvijo ob koncu leta povečana glede na dejavnost nadzornega odbora. Realizirana 
sredstva predstavljajo izplačane sejnine. 

1.3.1.2 Nadzorni odbor - materialni stroški 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka materialni stroški je bila namenjena strokovnemu izobraževanju članov nadzornega 
odbora. V letu 2017 sredstva niso bila koriščena. 
 

04 Občinska uprava  1 1 .2 85 .7 3 8  €  

 

01 POLITIČNI SISTEM 14.051 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema dejavnost občinskega sveta in v okviru tega financiranje svetniških skupin. 

0101 Politični sistem 14.051 € 

Opis glavnega programa 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema politične 
stranke in zagotoviti pogoje za opravljanje del svetniških skupin. 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 14.051 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma so stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški 
sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih 
strank. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Medvode, Zakon o 
javnih financah, Odlok o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, 
predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta ter Sklep o 
financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Medvode. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela svetniških skupin. 
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1.6.1.1 SLS - dejavnost 687 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financiranje SLS, ki ima v občinskemu svetu svojega člana, se je izvajalo skladno z Zakonom o 
političnih strankah, ki določa, da je ključ pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah 
pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so bila namenjena za financiranje politične stranke, je 
bila za leto 2017 je usklajena s številom glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in 
planirana na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Sredstva so se do porabe 
dodeljevala z mesečnimi dotacijami. 

1.6.1.10 Delovanje svetniških skupin 4.051 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Podlaga za koriščenje sredstev za delovanje svetniških skupin je opredeljena v 10. členu 
spremenjenega Odloka o višinah plačil za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev, 
predsednika in članov nadzornega odbora in članov delovnih teles občinskega sveta. Postavka je 
bila planirana v višini 5.000 EUR. Sredstva so bila namenjena nemotenemu in kvalitetnejšemu 
delu svetniških skupin. Realizacija postavke je bila 81%. Sredstva so svetniške skupine 
porabljale za pisarniški material, nakup računalniške opreme, nakup LCD projektorja, udeležbo 
na seminarju ter za nakup tonerjev. 

1.6.1.12 SMC - dejavnost 2.183 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financiranje SMC, ki ima v občinskemu svetu svoje člane, se je izvajalo skladno z Zakonom o 
političnih strankah, ki določa, da je ključ pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah 
pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so bila namenjena za financiranje politične stranke, je 
bila za leto 2017 je usklajena s številom glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in 
planirana na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Sredstva so se do porabe 
dodeljevala z mesečnimi dotacijami. 

1.6.1.2 SDS - dejavnost 2.059 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financiranje SDS, ki ima v občinskemu svetu svoje člane, se je izvajalo skladno z Zakonom o 
političnih strankah, ki določa, da je ključ pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah 
pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so bila namenjena za financiranje politične stranke, je 
bila za leto 2017 je usklajena s številom glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in 
planirana na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Sredstva so se do porabe 
dodeljevala z mesečnimi dotacijami. 

1.6.1.4 SD - dejavnost 821 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financiranje SD, ki ima v občinskemu svetu svojega člana, se je izvajalo skladno z Zakonom o 
političnih strankah, ki določa, da je ključ pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah 
pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so bila namenjena za financiranje politične stranke, je 
bila za leto 2017 je usklajena s številom glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in 
planirana na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Sredstva so se do porabe 
dodeljevala z mesečnimi dotacijami. 

1.6.1.5 Zelena koalicija - dejavnost 1.053 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financiranje Zelene koalicije, ki ima v občinskemu svetu svojega člana, se je izvajalo skladno z 
Zakonom o političnih strankah, ki določa, da je ključ pridobivanja sredstev iz proračuna število 
na volitvah pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so bila namenjena za financiranje politične 
stranke, je bila za leto 2017 je usklajena s številom glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih 
volitvah in planirana na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Sredstva so se do porabe 
dodeljevala z mesečnimi dotacijami. 
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1.6.1.7 NSI - dejavnost 1.775 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financiranje NSI, ki ima v občinskemu svetu svoja člana, se je izvajalo skladno z Zakonom o 
političnih strankah, ki določa, da je ključ pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah 
pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so bila namenjena za financiranje politične stranke, je 
bila za leto 2017 je usklajena s številom glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in 
planirana na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Sredstva so se do porabe 
dodeljevala z mesečnimi dotacijami. 

1.6.1.8 DeSUS - dejavnost 1.422 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financiranje DeSUS, ki ima v občinskemu svetu svoja člana, se je izvajalo skladno z Zakonom o 
političnih strankah, ki določa, da je ključ pridobivanja sredstev iz proračuna število na volitvah 
pridobljenih glasov. Višina sredstev, ki so namenjena za financiranje politične stranke, je bila za 
leto 2017 je usklajena s številom glasov, ki jo je stranka dobila na zadnjih volitvah in planirana 
na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank. Sredstva so se do porabe dodeljevala z 
mesečnimi dotacijami. 
 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 65.785 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 63.247 € 

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 63.247 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma so stroški plačilnega prometa – provizija UJP, provizija Banke Slovenije, 
plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, taks…), 
vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakonodaja na področju plačilnega 
prometa, Zakon o lokalni samoupravi. 

1.4.1.12 Urejanje na področju fiskalne politike 63.247 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka »urejanje na področju fiskalne politike«, pokriva stroške plačilnega prometa – provizijo 
Uprave RS za javna plačila in provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev, 
vračilo komunalnega prispevka ter stroški priprave podatkov za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Glavnina odhodkov v letu 2017 se nanaša na stroške priprave podatkov in 
odmere NUSZ za leto 2017 v višini 23.120 EUR in vračilo komunalnega prispevka v višini 21.030 
EUR. Večji odhodek je bil tudi plačilo obresti za stanje na računu, ki smo ga morali plačati Banki 
Slovenije v višini 5.900 EUR, saj smo v mesecu juniju dobili odpoved nočnega depozita. Glede 
na veljavni proračun je bila postavka realizirana 97,3%. 

0203 Fiskalni nadzor 2.538 € 

Opis glavnega programa 
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora 
občine. 
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02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.538 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma zajema naslednje: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, 
materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora..... 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so: Statut občine, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem 
naročanju, Zakon o lokalni samoupravi. 

1.4.1.13 Notranji nadzor javnih financ 2.538 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih 
financ (Uradni list RS, št. 72/02) moramo zagotoviti notranjo revizijo poslovanja oziroma 
zagotoviti zunanjega izvajalca za izvedbo notranje revizije poslovanja občine. Glede na velikost 
občine je taka revizija obvezna vsako leto in jo redno izvajamo, občasno pa naročimo tudi 
revizijo v naših javnih zavodih. V letu 2017 je bila izvedena redna notranja revizija glede plač in 
napredovanj uslužbencev Občine Medvode. Sredstva so bila porabljena v višini 56%. 
 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 6.793 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami 
iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 6.793 € 

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 6.793 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma so stroški sodelovanja občin na področju kulture, športa in drugih 
področjih. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpis, ki ureja to področje je Zakon o lokalni samoupravi. 

8.1.1.11 Mednarodno sodelovanje 6.793 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Večina sredstev na postavki je bila namenjena projektu »Evropa, kot si jo želimo« (Imagine EU, 
we wan't), ki je potekal v sodelovanju s pobratenim mestom Crest. Namen projekta je bil 
aktivirati mlade, ki bodo v letu 2019 prvič volili predstavnike v EU parlament in se seznaniti z 
njihovimi pogledi na Evropo in njeno prihodnost. Del sredstev smo namenili dogodku za mlade, 
ki je bil organiziran v Jedru, 10. marca 2017, na katerem sta bila poleg 26 mladih, moderatorjev 
in organizatorjev iz odbora za MS, prisotna tudi poslanca v EU parlamentu, ga. Tanja Fajon in g. 
Franc Bogovič. Zaključek projekta je bil obisk 42 – članske delegacije mladih v pobratenem 
mestu Crest od 27. aprila do 2. maja letošnjega leta, kjer so skupaj s preko 150 aktivnimi 
udeleženci iz 5 držav predstavili svoje delo in poglede na Evropo, kot si jo želijo. Glasbeniki 
Godbe Medvode so v sklopu prireditve zaigrali v evropskem orkestru, ki je nastopil na 
zaključnem večeru. Na sobotni tržnici v centru mesta Crest se je predstavila občina Medvode s 
svojo turistično in kulinarično ponudbo. 
Konec maja smo v Medvodah gostili 17 pohodnikov iz mesta Crest, ki so v tednu dni dodobra 
spoznali Medvode in Slovenijo; ogledali so si Galerijo pod kozolcem ob knjižnici Medvode in 
športno prireditev Medvode v gibanju. Organizacijo je prevzelo PD Medvode in g. Dušan Brekič, 
občina pa je zagotovila sredstva za avtobusni izlet udeležencev na obalo in sprejem pri županu. 
Avgusta je 7 predstavnikov občine Medvode in JZ Sotočje obiskalo kulturno prireditev Festival 
narodov ob 1200-letnici Nidda (Nemčija). Na stojnici so predstavili občino Medvode, njene 
turistične zanimivosti, produkte lokalnih pridelovalcev in gorenjsko narodno nošo. V pogovorih s 
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prijateljskim odborom je bil sprejet dogovor, da nas skupina iz Nidde obišče letos maja v 
Medvodah.  
Del sredstev je bil namenjen za letno srečanje odbora za mednarodno sodelovanje v Jedru ter 
obisk prijateljev iz Cresta in Ponte San Nicolo na letošnjem Veselem decembru. 
S pogodbo je bilo 1.000 EUR dodeljenih tudi mladinski folklorni skupini iz KUD Oton Župančič, 
Sora za avtobusni prevoz na mednarodno tekmovanje otroških folklornih skupin na Dunaju, kjer 
so osvojili 2. mesto. 
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 441.551 € 

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

0401 Kadrovska uprava 2.954 € 

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 2.954 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma so stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad – denarne nagrade in 
priznanja. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

1.4.1.10 Občinska priznanja 2.954 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto so ob občinskem prazniku podeljena občinska priznanja. Sredstva so bila 
zagotovljena za nakup občinskih priznanj in ostale stroške, ki so vezane na njihovo podelitev. V 
letu 2017 so bile podeljene štiri plakete in ena medalja. Največ sredstev je bilo namenjenih 
nakupu občinskih plaket v višini 2.734 EUR, ostali stroški pa so bili povezani z izvedbo dogodka 
(cvetje, tiskanje...). Postavka je bila realizirana 73,85%. 

0403 Druge skupne administrativne službe 438.597 € 

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.726 € 

Opis podprograma 
V tem podprogramu so planirana sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 

1.4.1.11 Objava občinskih predpisov 5.726 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V ta sklop proračunskih postavk spada obveščanje domače in tuje javnosti – objava občinskih 
predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS). Realizacija je bila 81,8%. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 29.369 € 

Opis podprograma 
Podprogram predvideva sredstva za sodelovanje občine pri različnih prireditvah ter stroških 
praznovanj občinskega in državnih praznikov. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. 
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1.4.1.24 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občinski svet je leta 2013 sprejel Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Medvode. 
Sredstva zagotavljamo za izvajanje nalog navedenega pravilnika. Porabila so se za žalne vence 
ob 1. novembru, nakup map za protokol ter pokritje stroškov ob izvedbi protokolarnih 
dogodkov. Realizacija postavke je bila 70,85%. 

1.4.1.7 Prireditve za občinski praznik 7.235 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva iz te proračunske postavke so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa, prejemniki so 
bili: Društvo upokojencev Pirniče za 14. srečanje društev upokojencev občine Medvode, Športna 
zveza Medvode za Festivalski projekt "Medvode v gibanju" rekreativni del in za Tek na Katarino, 
Gorniški klub Jakob Aljaž za Svečano akademijo in Lovska družina Šmarna gora za Strelsko 
tekmovanje za pokal občine Medvode. 

1.4.1.8 Druge občinske prireditve 19.655 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju dogajanja v okviru Veselega decembra, izvedbi 
prireditve ob dnevu samostojnosti in prireditve ob dnevu državnosti in nekaterim prireditvam 
pod organizatorstvom Javnega zavoda Sotočje Medvode. Del sredstev je bil razdeljen z javnim 
razpisom, in sicer za naslednje prireditve: 6. tržnica znanj - parada učenja v Medvodah, Zbiljska 
noč 2017, Miklavž prihaja (opereta v treh dejanjih), 4. dirka z garami za Veliko nagrado Senice, 
Koder sonce hodi, Koncert ob dvajsetletnici hiše društva Barka, Akcija 50 kolesarskih vzponov 
na Katarino, 6. noč parkeljnov v Goričanah, Dvoranski nogometni turnir Medvode 2017 (U11). 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
 403.502 € 

Opis podprograma 
Podprogram predvideva stroške izvršb in drugih sodnih postopkov ter pravno zastopanje občine. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah in Zakon 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

1.4.1.14 Pravno zastopanje občine 403.502 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej proračunski postavki so prvenstveno namenjena stroškom sodnih postopkov. V 
letu 2017 so bila proračunska sredstva v največji meri porabljena za zadevo Gorki, kjer smo po 
več letih pravdanja uspeli realizirati za Občino Medvode izredno pomembno sodno poravnavo 
med Mestno občino Kranj in Občino Šenčur. Poleg zadeve Gorki smo uspeli realizirati tudi sodno 
poravnavo v zadevi Kovačič (prvotno Gašpirc), to je tožbi za motenje posesti na zemljiščih ob 
Čarmanovi in Gorenjski cesti. Ta dogovor je bil pomemben tudi zaradi tega, ker je bilo predmet 
poravnave zemljišče, ki ga občina potrebuje za umestitev črpališča ob Gorenjski cesti. 
Izvensodno poravnavo smo uspeli doseči tudi v sodni določitvi meje v Dolu. Proračunska 
sredstva v letu 2017 so bila porabljena za pravno pomoč občini v gospodarskih sporih v 
zadevah Hip plus d.o.o., kjer je sodišče na prvi stopnji razsodilo v prid tožeče stranke, tožeča 
stranka pa je po zadnjih podatkih s pritožbo uspela tudi na Višjem sodišču, in v zadevi Magg 
d.o.o.(izgradnja krožišča v Zbiljah pri Zormanu), kjer je sodišče na prvi stopnji odločilo v korist 
občine, tožena stranka pa je vložila pritožbo, o kateri višje sodišče še ni odločilo.  
V letu 2017 smo na občini prednostno pristopili k pridobivanju manjkajočih služnostnih pogodb 
za izvedbo največjega projekta v občini – projekta izgradnje kanalizacije iz sredstev 
Kohezijskega sklada. Vsi lastniki, ki del svojega zemljišča obremenjujejo s služnostjo, morajo 
zaradi končne realizacije pravnega posla v zemljiški knjigi, overiti svoj podpis pri notarju. Gre za 
izredno pomemben projekt, za katerega si res na različne, strankam prijazne načine, 
prizadevamo pridobiti njihovo soglasje. Da bi lastnikom zemljišč, ki jih občina potrebuje za 
izvedbo projekta čim bolj olajšali dostop do notarjev in overitev njihovih podpisov, jim je bila 
ponujena možnost, da podpise overijo v prostorih Občine Medvode, kamor je občina notarje 
povabila v treh različnih popoldanskih terminih. Lastniki zemljišč so ponujeno možnost dobro 
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sprejeli in se vabilu odzvali. Kljub vloženemu trudu nekaj posameznikov pogodb še vedno ni 
želelo skleniti; v teh primerih je občina pričela s postopkom razlastitve in lastnikom v skladu z 
zakonom ponudila skrajni 30 dnevni rok za sprejem ponudbe. Za nekatera zemljišča je že 
Občinski svet ugotovil, da je njihova razlastitev nujna zaradi dosega javne koristi, pri nekaterih 
pa je pravna podlaga zakon o cestah. S tem skrajnim ukrepom smo uspeli prepričati še nekaj 
lastnikov. 
Hkrati smo na Občini Medvode pridobivali tudi služnosti za sočasno obnovo vodovoda, ki pa se 
ne gradi iz sredstev Kohezijskega sklada, zato bo občina investicijo izvedla le tam, kjer so 
služnostne pogodbe podpisali vsi lastniki.  
Del sredstev na tej proračunski postavki je bilo namenjeno zastopanju občine v delovnopravnih 
sporih. V letu 2017 je še vedno v postopku reševanje tožbe na vrhovnem sodišču zaradi izredne 
odpovedi ene od javnih uslužbenk. Tekom leta se je reševala tožba enega javnega uslužbenca 
zaradi premestitve na drugo delovno mesto. Zaradi reorganizacije občinske uprave je prišlo tudi 
do ukinitve delovnega mesta, uvrščanja javnega uslužbenca na interni trg dela s sklepom 
Komisije vlade RS za pritožbe iz delovnih razmerij pa tudi do redne odpovedi iz poslovnih 
razlogov. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.158.564 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema vsa sredstva za delovanje ožjih delov občin, združenj občin in drugih 
oblik povezovanja občin. 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 

koordinacija vladne in lokalne ravni 8.448 € 

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 8.448 € 

Opis podprograma 
V tem podprogramu so predvideni stroški za druge oblike povezovanja občin (stanovanjska 
zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije). V skladu z zakonodajo se občine projektno 
združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna 
partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega 
območja oz. regije. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2014-2020, 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji in kazalci: 
- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture, 
- razvoj gospodarstva, 
- razvoj človeških virov, 
- krepitev identitete regije. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedbeni načrt RRP LUR, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

1.4.1.17 Projekti ljubljanske urbane regije 3.775 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije je bila 15.5.2017 sklenjena Pogodba o 
sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji za leto 2017 v višini 3.775 
EUR. Sredstva se nakazujejo na podlagi izstavljenih zahtevkov. V letu 2017 sta bila v skladu s 
pogodbo izstavljena dva zahtevka v skupni višini 3.775 EUR, kolikor znaša tudi realizacija na tej 
proračunski postavki. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0001 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 

 

1.4.1.17.05 Regionalna destinacijska organizacija 4.673 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S Turizem Ljubljana je bila 3.3.2017 sklenjena Pogodba o opredelitvi vsebin in sofinanciranju 
aktivnosti RDO Osrednjeslovenske regije za leto 2017 v višini 2.718 EUR. Dne 10.4.2017 je bil k 
pogodbi sklenjen še aneks št. 1 zaradi zagotovitve dodatnih sredstev v višini 1.955 EUR za 
delovanje koordinatorja, ki bo koordiniral aktivnosti RDO znotraj Turizma Ljubljana ter na 
terenu z vsemi 25 občinami in ponudniki. Sredstva na tej postavki so bila na podlagi treh 
zahtevkov v skupni višini 4.623 EUR tudi nakazana. Toliko znaša tudi realizacija na tej postavki. 

0603 Dejavnost občinske uprave 1.150.117 € 

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

06039001 Administracija občinske uprave 1.013.144 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Zakon o javnih financah, Kolektivna pogodba za javni sektor, ZUJF ter ostali 
interventni ukrepi na področju plač in drugih povračil zaposlenim v javnem sektorju. 

1.4.1.1 Občinska uprava - plače, prispevki in povračila 821.841 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pri opredelitvi kadrovskega načrta – števila potrebnih delovnih mest za leto 2017 – je 
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. 
Ob tem ni zanemarljivo niti dejstvo, da nadzorni odbor in člani občinskega sveta iz leta v leto 
podajajo številne zahteve, pobude in vprašanja, pri čemer so nekatere zelo obsežne, kar od 
pripravljavcev zahteva dodatno angažiranje, to pa posledično vpliva tudi na reševanje drugih, 
prav tako neodložljivih delovnih obveznosti. 
Pri načrtovanju potrebnega števila zaposlitev je predlagatelj upošteval omejitve, določene z 
Zakonom za uravnoteženje javnih financ.  
V planirano maso sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi so bile za leto 2017 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.  
Konec leta 2014 je bil sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v 
javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15), ki je z namenom stabilizacije javnih financ začasno 
omejil plače in druge stroške dela javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk in funkcionarjev 
oziroma funkcionark. Sindikati so s pogajanji dosegli, da se je delno sprostilo napredovanja 
javnih uslužbencev, saj je zakon določil, da pridobijo javni uslužbenci, ki v letu 2015 
napredujejo v višji plačni razred oziroma višji naziv, pravico do plače v skladu z višjim plačnim 
razredom s 1. decembrom 2015, javni uslužbenci, ki napredujejo v višji plačni razred v letu 
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2016, pa pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. decembrom 2016 
poleg tega je bilo delno sproščeno tudi izplačilo regresa. Skladno s IV. točko Dogovora o 
ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
88/16) sta se vladna in sindikalna stran dogovorili za odpravo 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 in na delovnih 
mestih pooblaščenih uradnih oseb. Dne 29.8.2017 so bili v Uradnem listu RS, št. 46/17 
objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam in uredbi, s katerimi so bili na navedenih delovnih 
mestih odpravljene anomalije pri vrednotenju delovnih mest in nazivov. Tako so tudi v naši 
občini najnižje plačani v javnem sektorju do vključno 26. plačnega razreda prejeli višje plače z 
mesecem oktobrom. Posledično smo s prerazporeditvijo ta sredstva zagotovili v proračunu. 
Realizacija je bila v skladu s veljavnim proračunom. 

1.4.1.3 Občinska uprava - materialni stroški 191.303 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Med izdatki za blago in storitve so načrtovani stroški ogrevanja, pisarniškega in čistilnega 
materiala, storitve varovanja in čiščenja, poštnina, električno energija za vse poslovne objekte v 
lasti občine in njihovo vzdrževanje, stroški v zvezi s službenimi avtomobili, vzdrževanje 
računalniške opreme, stroški izobraževanja, reprezentance in drugo. Vsi ti stroški se nam 
povečujejo, vendar smo z racionalizacijo poslovanja materialne stroške omejili na planirani 
višini. Materialni stroški občinske uprave so bili realizirani 95,7%.  
Največji delež izdatkov predstavljajo stroški telefona in poštnine (23.713 EUR), varovanja 
(19.881 EUR), čiščenje in čistila (19.899 EUR), ogrevanja (18.108 EUR), računalniške storitve 
(9.407 EUR) in električna energija (7.947 EUR). Vsi omenjeni stroški so se v povprečju zmanjšali 
glede na leto 2016 za dobrih 8%. Povečali so se stroški službenih vozil za 60%, ob tem je treba 
upoštevati, da občina razpolaga s starim voznim parkom. Povprečna starost vozil je več kot 11 
let, najmlajše vozilo je iz leta 2011. Materialni stroški pa zajemajo tudi pisarniški material, 
stroške strokovne literature in časopisov, oglaševanja, komunalnih storitev, zavarovalnih premij 
ter stroški seminarjev in reprezentance, ki pa posamezno ne presegajo 6.000 EUR. Glede na 
preteklo leto so se stroški v globalu znižali za več kot 4%. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim 

za delovanje občinske uprave 136.973 € 

Opis podprograma 
Podprogram predvideva sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko 
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme ter nakup 
prevoznih sredstev. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

1.4.1.16 Arhiv Občine Medvode 8.303 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Medvode je v februarju 2016 sklenila pogodbo o prevzemu in najemu arhiva za dobo 
treh let, s katero je pri zgodovinskem arhivu akreditirani družbi Tetrada d.o.o. predala v 
prevzem in hrambo dokumentarno gradivo v fizični obliki. Predmet pogodbe je bil prevzem 
dokumentarnega gradiva (prevzem na lokaciji naročnika, popis prevzetega gradiva in sama 
ureditev) in hranjenje v prostorih izvajalca (hramba, letno poročanje in pošiljanje spiska 
dokumentov, ažuriranje evidence) ter izvedba postopka uničenja gradiva preko zgodovinskega 
arhiva. Zaposlena javna uslužbenka je tekom leta po veljavnih predpisih izvedla usposabljanje 
za ravnanje z arhivskim dokumentarnim gradivom in polno odgovorno sodeluje z izvajalcem 
hrambe gradiva. 
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1.4.2.1 Občinska uprava - investicije in investicijsko vzdrževanje
 15.740 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 sta bili glavni investiciji ureditev sprejemne pisarna in postavitev avtomatskih 
steklenih vrat v pritličju, skupaj v vrednosti 8.000 EUR. Redna vzdrževalna dela pa so bila servis 
klim, popravilo vodovodne instalacije v prostorih CSD na Medvoški cesti, popravilo in pregled 
ogrevalnih naprav, popravilo fasade ter popravilo in dograditev električne napeljave, vse v 
občinski stavbi. Sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena, realizacija glede na veljavni 
proračun je bila 59%. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0004 

1.4.2.2 Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme 52.211 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno posodabljati računalniško opremo. Za ta 
namen smo v lanskem letu kupili šest računalnikov s pripadajočo opremo in vključeno 
programsko opremo. Sredstva so bila namenjena tudi za obnovitev licenc, izdelave aplikacije za 
vodenje evidenc grobov in za potrebe prehoda iz programa EPP za zajem pošte v program 
ODOS - dekodiranje podatkov in prevzem uporabe sistema ODOS. Ob koncu leta smo za 
posodobitev voznega parka kupili nov električni avto, s katerim zasledujemo naziv Energetsko 
najbolj prodorne občine v letu 2017. Za sejno sobo je bil kupljen novi projektor, nabavljena pa 
je bila tudi nova telekomunikacijska oprema v višini 384 EUR (4 novih mobilnih telefonov). Za 
potrebe pisarn oz. uslužbencev je bilo nabavljeno novo pisarniško pohištvo v vrednosti 3.400 
EUR. Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0005 

1.4.2.3 Ureditev mestnega jedra 60.718 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI »Ureditev tržnice in 
večnamenske ploščadi v Medvodah«, ki jo je izdelalo podjetje 3biro d.o.o. 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. Projekt med drugim 
predvideva: Na osrednjem delu območja se predvideva ureditev tržnega prostora, ki zajema 
pokrit tržni prostor (nadstrešek) s stojnicami, manjšim gostinskim lokalom z letnim vrtom in 
javnimi sanitarijami ter odkrit tržni prostor, ki bo namenjen postavitvi stalnih in premičnih 
stojnic ter za parkiranje potujočih trgovin – kombijev. 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,… 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. . Projektna dokumentacija je izdelana, 
pridobljena so vsa soglasja. Sama oddaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pa je vezana 
na sprejetje Odloka o OPN občine Medvode, kar je predvideno v aprilu 2018. Vrednost izdelane 
projektne dokumentacije PGD in PZI znaša 27.559 EUR. Preostala sredstva so bila porabljena za 
izdelavo projektne dokumentacije PZI za prestavitev obstoječih elektro vodov za projekt tržnice 
ter za obratovanje obstoječe tržnice – oskrba s komunalno infrastrukturo (1.416 EUR), za 
izvedene zasaditve na območju mestnega jedra v višini 17.350 EUR, za postavitev urbane 
opreme (klopi, klopce, pitnik...), skupna vrednost del je znašala 11.403 EUR, stroški postavitve 
galerije pred knjižnico so znašala 2.932 EUR, preostala sredstva pa so bila porabljena za stroške 
komunalnih storitev na tržnici (električna energija, voda...). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0006 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 367.162 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč. 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 367.162 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in program varstva pred požarom. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
 39.698 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je usposabljanje enot in služb civilne zaščite s stroški operativnega 
delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite ter njihovo 
usposabljanje, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru nesreč ali 
izrednih dogodkov 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon 
o varstvu pred požarom ter Zakon o gasilstvu. 

2.1.1.1 Civilna zaščita - redna dejavnost 34.959 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 smo na področju redne dejavnosti Civilne zaščite izvedli naslednje aktivnosti: 
• celoletno ažurno urejanje dokumentacije na področju zaščite in reševanja ter sodelovanje z 
URSZR, GZS, GZM. 

• pripravo in izdelavo ocene požarne ogroženosti, ki ji je sledila priprava načrta varstva pred 

požarom. Pri načrtu varstva pred požarom GZ Medvode še ni izdelala Operativnega načrta, zato 
ni dokončan.  
• vzdrževanje logistično-skladiščnih kapacitet in materialno-tehničnih sredstev CZ v skladišču 
Goričane: razgradnja merilnikov sevanja, zamenjava poškodovane cevi, zavarovanje vozila CZ, 
nakup radijske opreme za Skupino za podporo vodenja Štaba CZ Občine Medvode, 
označevalnega traku in vrvi, izdelali smo magnetne nalepke CZ za občinska vozila v slučaju 
potrebe in aktivacije, izvajali preglede agregatov ter periodične zagone opreme (gorivo), kupili 
odsevne brezrokavnike za pogodbene pripadnike CZ, brezrokavnike za vodenje večjih intervencij 
po sistemu IPS in drobnega materiala za ekipe prve pomoči.  
• vzdrževanje objekta CZ na Topolu;  
• vzdrževanje občinskega zaklonišča na Kržišnikovi; 
• realizacija usposabljanj za pripadnike CZ občine Medvode, pri čemer smo namenili večino 
sredstev za refundacije plač pripadnikov (predvsem prostovoljni gasilci). Pripadniki sil ZRP so bili 
napoteni na naslednja izobraževanja:  
- napotitev pripadnikov Enote za reševanje na vodi CZ občine Medvode – 6 oseb; 
- uvajalno in temeljno usposabljanje poverjenikov za CZ in njihovih namestnikov – 5 oseb; 
- usposabljanje članov komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah – 3 
osebe,  
- uvajalno in temeljno usposabljanje članov komisij za ocenjevanje poškodovanosti objektov 
– 3 osebe,  
- usposabljanje za vodenje intervencij – 1 oseba, 
- usposabljanje za bolničarje ekip PP – 10 oseb.  
• zagotavljali smo sistem alarmiranja in aktiviranja sil ZRP preko mobilnih telefonov; 
• zagotavljali smo refundacijo plač aktiviranim pripadnikom CZ in JGS,  
• zagotavljali prehrano na dolgotrajnejših intervencijah,  
• pripravili in izvedli dvodnevno vajo »Potres 2017«, 12. in 13.5.2017,  
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• dezinficirali smo 4 avtocisterne PGD, ki na podlagi pogodbe o izvajanju javne gasilske 
službe, skrbijo za interventne prevoze vode ob pomanjkanju le – te. 

2.2.1.2 Civilna zaščita - investicije in investicijsko vzdrževanje 
 4.740 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ob načrtovanju sredstev Civilne zaščite za investicije in investicijsko vzdrževanje za leto 2017 so 
bila sredstva načrtovana za dokup dela opreme CZ, za katero je bilo ob inšpekciji ugotovljeno, 
da je pomanjkljiva oziroma manjka. Ker je bila s strani štaba CZ Občine Medvode sprejeta 
odločitev o izvedbi vaje sil za zaščito, reševanje in pomoč »Potres 2017«, je štab CZ določil tudi, 
da se na vaji preveri katera oprema je preveč izrabljena in iztrošena za nadaljnjo uporabo. 
Zahteva štaba CZ je bila izvedena, pri čemer je bilo v analizi vaje ugotovljeno:  
"Opremljenost sil ZRP je povprečna in neenakomerna. Vzrok takega stanja je:  
- premajhen poudarek na kvalitetnem opremljanju z novejšo osebno zaščitno opremo; 
- skupna zaščitna in reševalna oprema, nabavljena v zadnjih 20 letih, je zastarela, periodično 
nepregledana in v nekaterih primerih celo nevarna za uporabo" 
 
Sredstva na proračunski postavki so zadoščala za prve nujne potrebe opremljanja sil ZRP, pri 
čemer smo zagotovili sredstva za nakup osebnih zaščitnih oblek za gasilske enote, ki so 
popolnoma izrabljene ter jim je pretekla, s strani Gasilske zveze Slovenije ter proizvajalca, 
določena življenjska doba in dvodelna koritasta nosila za potrebe ekipe prve pomoči Krajevne 
organizacije Rdečega križa. Nakup tovrstnih nosil je bil nujen, saj v celotnem sistemu CZ do 
nakupa, nismo imeli nosil, ki so potrebna za transport ponesrečenca iz težjega terena oz. 
ruševin, pri čemer se nosila uporabljajo za prenos poškodovancev iz hribovitih delov. Izkušnje in 
poročila intervencij kažejo, da so sile ZRP CZ Občine Medvode, večkrat aktivirane za pomoč 
Nujni medicinski pomoči pri prenosu ponesrečenca iz zahtevnejših terenov in zato smo se 
odločili, da je nabava nosil nujna.  
Da dodatna sredstva na postavki niso bila potrebna, je bila posledica zagotovitve opreme za 
ekipo prve pomoči Rdečega križa s strani Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana, ter 
izdaje uporabnih materialno – tehničnih sredstev za ekipe prve pomoči iz skladišča CZ Občine 
Medvode, pri čemer smo zagotovili varnostno količinsko rezervo opreme za ekipe prve pomoči.  
Začetni cilji nakupa in opremljanja so bili tako naslednji:  
• nakup 6 torb z opremo za nudenje prve pomoči za ekipe bolničarjev, ki jih organizirajo 
PGD-ji GZ Medvode – zagotovitev iz skladišča CZ; 
Nekatera gasilska društva niso pristopila k opremljanju za bolničarje, saj niso jasno izrazila 
stališča, da želijo to nalogo opravljati. S torbo z opremo za nudenje PP smo tako opremili PGD 
Zgornje Pirniče in to iz naslova sredstev za nabave novega gasilskega vozila. Opremljanje 
bolničarjev se bo nadaljevalo, ko bodo gasilske enote prostovoljno prevzele naloge bolničarjev. 
Opremili smo ekipo prve pomoči Krajevne organizacije Rdečega križa Medvode.  
• ureditev manjkajoče opreme za člane štaba CZ in poverjenike CZ v KS; 
Opremljenost smo dopolnili iz skladišča materialno – tehničnih sredstev CZ Občine Medvode.  
• dopolnitev opreme za enote CZ; 
Nabavili smo nosila in osebno zaščitno opremo, skladno z ugotovitvami vaje »Potres 2017«. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0007 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  327.463 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je protipožarna varnost in sicer dejavnost gasilskih društev, dejavnost 
občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s 
požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon 
o varstvu pred požarom ter Zakon o gasilstvu. 
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3.1.1.1 Gasilska zveza Medvode in prostovoljna gasilska društva
 115.000 € 

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

3.1.1.2 Zdravniški pregledi - operativni gasilci 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Redne preglede operativnih gasilcev je potrebno izvajati skladno z Zakonom o gasilstvu in 
Pravilniku o zdravniških pregledih. Po pravilniku morajo biti vsi operativni gasilci pregledani na 
vsake tri leta. Minimalno število vseh operativnih gasilcev, po kategorizaciji, za katere moramo 
predvideti sredstva, je 168. V letu 2017 je operativni del napotitve gasilcev na zdravniške 
prevzela Gasilska zveza Medvode, ki ima tudi možnost, da dobi del sredstev povrnjenih. 
Zdravniške preglede so izvajali tekom celega leta, pregledanih je bilo 55 gasilcev, tako da so 
bila vsa sredstva porabljena. 

3.1.2.1 Osebna zaščitna oprema za operativne gasilce 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za operativne gasilce je predpisana osebna zaščitna oprema. Nadaljevalo se je z nakupom 
škornjev, zaščitnih rokavic in čelad. Nekateri operativci, ki so med prvimi prejeli osebno zaščitno 
obleko so potrebovali že zamenjavo z novo. V letu 2017 je bilo tako nabavljeno 5 kosov osebnih 
zaščitnih oblek. Nakupe je izvedla Gasilska zveza Medvode. 

3.1.2.2 Požarni sklad 57.463 € 

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. Pretežni del sredstev (49.583 EUR) je bil v letu 2017 
namenjen sofinanciranju nakupa gasilskega vozila PGD Zg. Pirniče. Ostala sredstva so bila po 
sklepu občinskega odbora porabljena za nabavo rezalcev betona z rezalnimi ploščami in nakup 
osebnih detektorjev za plin. Ta sredstva so namenska, zato so se v višini 50.754 EUR prenesla v 
leto 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0009 

3.1.2.3 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil 135.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2016 je bil planiran nakup novega gasilskega vozila za PGD Zg. Pirniče. Investicija je bila 
v letu 2017 zaključena. Financirana je bila tudi s sredstvi požarne takse, del pa je prispevalo 
tudi društvo samo. Gasilsko vozilo GVC 16/15 je PGD Zg. Pirniče prejelo v uporabo dne 1. 9. 
2017. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0010 

3.1.2.4 Gasilski dom v KS Pirniče 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za preprojektiranje (zaradi znižanja vrednosti 
investicije) že izdelanega projekta za izgradnjo novega Gasilnega doma Pirniče. Ker načrtovani 
obseg investicije še zmeraj presega predvideni okvir sredstev za izvedbo investicije, 
preprojektiranje še ni bilo izvedeno, zato sredstva v celoti ostajajo neporabljena. 
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.367 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.367 € 

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

08029001 Prometna varnost 1.367 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je zagotavljanje sredstev za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan…). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji in Zakon 
o lokalni samoupravi. 

9.1.1.6 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.367 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru sveta in porabljenih sredstev se je izvedel program Jumicar in Kolesarčki za osnovne 
šole in vrtec v Občini Medvode. Nabavili smo tudi 20 kosov odsevnih jopičev in jih razdelili 
prostovoljcem, ki dežurajo ob novem šolskem letu na šolskih poteh. 
 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 43.576 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja 
odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 43.576 € 

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

10039001 Povečanje zaposljivosti 43.576 € 

Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpis, ki ureja to področje je Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

10.1.1.7 Javna dela 43.576 € 

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 v višini 
45%.  
V letu 2017 so bili na razpisu uspešni 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 2017 je Občina Medvode izvedla program javnih del iz dveh področij: Razvoja podeželja 
in Vzdrževanja cest. Na vsakem področju je zaposlila po dva javna delavca. Skupaj so v okviru 
delovanja Režijskega obrata izvajali 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,…. 
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V okviru programa sta bila dva javna delavca zaposlena za obdobje od 28. 2. 2017 do 29. 9. 
2017, en javni delavec od 1.3. 2017 do 31. 12. 2017 in ena javna delavka od 5.4. 2017 do 31. 
12. 2017. 
Program javnih del je bil za leto 2017 uspešno zaključen, Občina pa si je z vodenjem in 
usmerjanjem javnih del pridobila bogato izkušnjo. 
 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 113.719 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 75.859 € 

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 46.944 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje sredstva za podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora 
za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske 
proizvodnje (na primer: sofinanciranje nakupa kmetijskih strojev, subvencioniranje obrestne 
mere idr.). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so zakon o kmetijstvu, zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o 
zaščiti živali, predpisi s področja državnih pomoči, zakon o lokalni samoupravi. 

4.4.1.1 Reforme kmetijstva 46.944 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2015 je bil sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Medvode za programsko obdobje 2015-2020 in v začetku leta 2016 dopolnjen s 
spremembami na področju čebelarstva. Na razpolago je bilo za izvedbo predvidenih ukrepov 
55.000 EUR. Na javni razpis je prispelo petindvajset vlog. Ena vloga je prispela po roku, zato je 
bila s sklepom zavržena. Tri vloge niso izpolnjevale pogojev razpisa, zato jim je bila dodelitev 
finančnih sredstev z odločbo zavrnjena. Dve vlogi sta bili nepopolni ter po pozivu v roku 
dopolnjeni. Nazadnje je bilo v obravnavo podanih enaindvajset popolnih vlog. 
Strokovna komisija je na podlagi ocenitve vlog ter višine razpisanih sredstev (45.000 EUR), 
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Pred tem je, glede na razpoložljiva sredstva, sprejela 
naslednje sklepe: 
a) Dosledno se upošteva alineja dodatnih meril za ocenjevanje javnega razpisa, ki določa, da 
imajo prednost upravičenci, ki v zadnjih treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine 
Medvode za področje kmetijstva. Glede na sredstva so bili upoštevani le upravičenci, ki    
državne pomoči niso prejeli, oziroma so jo prejeli do vključno leta 2014. 
b) Za ukrep 1 se zmanjša delež financiranja glede na najvišjo stopnjo pomoči za 24,84 %, ker 
so bila zaprošena sredstva prijaviteljev iz točke a) višja od razpoložljivih. 
c) Za ukrep 1 znašajo razpoložljiva sredstva 50.000 EUR, za ukrep 5 pa sredstva v višini 0 
EUR. 
Sredstva so bila vsa razdeljena in prejemniki s Sklepom obveščeni. En prejemnik je odstopil od 
pogodbe, eden pa ni poslal zahtevka za plačilo (ni zvedel investicije), zato je iz tega naslova 
ostalo neporabljenih dobrih 8.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0102 
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11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.174 € 

Opis podprograma 
Program vključuje sredstva za obnove vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč 
in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična 
dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravna podlaga za izvajanje programov je zakonodaja na področju evropske regionalne politike. 

4.4.1.10 Stara hišna imena 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora z 
ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij.  
Operacija obsega zbiranje in obeležitev hišnih imen. 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 in sicer bo operacija potekala v naseljih Moše, Smlednik, 
Valburga, Hraše, Zbilje Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče, Zavrh in Vikrče. 
V letošnjem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti: 
- projekt smo 15.5.2017 prijavili na Javni poziv RRA LUR in dne 6.7.2017 prejeli sklep, da je bila 
operacija s strani RRA LUR izbrana, da se ji dodeli podpora iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. O dejanski dodelitvi sredstev bo predvidoma v mesecu aprilu odločala še 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.  
- skupna vrednost operacije, ki vključuje občine na območju LAS Za mesto in vas, je 39.450 
EUR, 
- operacija bo sofinancirana s strani Evropske unije – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja – Evropa investira v podeželje, v deležu 75,  
- skupna vrednost operacije za Občino Medvode je 6.474 EUR, od tega mora Občina zagotoviti 
2.494 EUR sredstev, razliko 3.980 EUR sofinancira EU.  
S projektom bomo lahko pričeli, ko pridobimo uradno informacijo o potrditvi tega projekta. 

4.4.1.11 Ureditev okolice in tržnega prostora - Doma krajanov 
Pirniče 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za objekt Doma krajanov Pirniče je potrebno najprej pridobiti uporabno dovoljenje, šele nato se 
bo lahko projekt ureditve okolice in tržnega prostora prijavil na razpis LAS. Pregledana je bila 
obstoječa projektna dokumentacija in preučena možnost pridobitve gradbenega dovoljenja. 
Podjetje KL Invest d.o.o. je pripravilo preliminarno poročilo (časovno, finančno) o objektu 
oziroma pridobitvi uporabnega dovoljenja. Za pridobitev uporabnega dovoljenja bo potrebno v 
proračunu za leto 2018 zagotoviti ustrezna sredstva. Iz tega razloga sredstva niso bila 
koriščena. 

4.4.1.4 LAS in projekt LEADER 3.701 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Večina sredstev na tej postavki je namenjena delovanju LAS Za mesto in vas ter pripravi 
skupnih projektov. Članarina LAS, ki predstavlja največji strošek je bila poravnana v drugi 
polovici leta 2017. Občina Medvode je bila kot nosilka ali partnerica (oziroma prek javnih 
zavodov in krajevnih skupnosti) udeležena v 12 projektnih predlogih (od skupno 16 prijavljenih 
na razpis), ki so bili dne 15.5.2017 oddani na razpis. Med drugim smo prijavili sledeče projekte: 
Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti – LAS; Zgodbe naših mokrišč, Urbano 
vrtnarjenje; Oživitev tržnic na območju LAS; Stara hišna imena in Oživitev tržnic na območju 
LAS, itd. 
Komisija je projekte že ocenila in potrdila vseh 12 prijavljenih projektov, ki jih je poslala v 
potrditev na pristojne organe ministrstev, ki morajo še odobriti črpanj sredstev. Od skupno 
520.000 EUR, ki so bili razdeljeni na razpisih, bo za območje naše občine razdeljenih približno 
tretjina sredstev, kar nas postavlja na mesto najbolj uspešne občine izmed 6 občin združenih v 
LAS Za mesto in vas. Projekti so v pregledu, razen projekt Urbano vrtnarjenje, za katerega smo 
prejeli potrditev, da je projekt potrjen za sofinanciranje s strani ESRR.  
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Odločbo pristojnih organov glede ostalih projektov pričakujemo najkasneje do junija 2018. 
Sredstva za sofinanciranje projektov so zaradi zahtev razpisa prikazana na ločenih proračunskih 
postavkah. Naslednji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju LAS Za mesto in vas, v okviru katerega bo na razpolago približno 1 mio EUR 
iz sredstev EKSRP in ESRR naj bi bil objavljen še v tem letu. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0004 

4.4.1.5 Urbano vrtnarjenje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Medvode je na lokaciji na Svetju že uredila 40 vrtičkov, ki jih oddaja zainteresiranim 
občanom. Urbano vrtnarjenje je v zadnjih letih postal 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. V letu 2018 bomo tako začeli z 
urejanjem območja vrtičkov na Svetju, zato smo pristopili k nakupu vrtnih lop za spravilo orodja 
in opreme za potrebe obdelovanja vrtičkov. Cilj projekta je, da želimo prisluhniti interesom 
občanov in jim omogočiti ugodne pogoje za urbano vrtnarjenje ter jim ga še bolj približati. Z 
nadgradnjo – nakupom vrtnih lop bi dosegli dolgoročne pozitivne posledice za občino. Prva faza 
operacije URB_VRT bo v mesecu februarju 2018, ko bomo z zunanjim izvajalcem začeli s 
postopkom javnega naročila za nakup vrtnih lop. V mesecu maju 2018 bomo pri izbranem 
ponudniku naročili vrtne lope z rokom izdelave do konca oktobra 2018. Rezultat operacije bo 
nakup 20 vrtnih lop za potrebe urbanega vrtnarjenja. 
V letu 2017 so bile izvedene naslednje aktivnosti: 
- projekt smo 15.5.2917 prijavili na Javni poziv RRA LUR in dne 6.7.2017 prejeli sklep, da je bila 
operacija s strani RRA LUR izbrana, da se ji dodeli podpora iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. O dejanski dodelitvi sredstev bo v drugi polovici leta 2017 odločala še Agencija 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
- skupna vrednost operacije, ki vključuje le Občino Medvode, je 59.900 EUR, od tega mora 
Občina zagotoviti 20.618 EUR sredstev, razliko 39.272 EUR sofinancira EU. 
- operacija bo sofinancirana s strani Evropske unije – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja – Evropa investira v podeželje, v deležu 80 %.  
S strani MKGR (Agencije RS za kmetijske trge) smo prejeli potrditev, da je projekt potrjen za 
sofinanciranje s strani ESRR. Za izvedbo projekta smo izdelali idejno zasnovo, na podlagi katere 
smo pridobili projektne pogoje ter soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter ELES. 
Postavitev vrtnih lop se bo izvedla po koncu sezone predvidoma v mesecu oktobru 2018. 

4.4.1.6 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti  
 1.473 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Projekt je namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na 
območju LAS Za mesto in vas. Projekt temeljil na integriranem načrtovalskem procesu, ki na 
podlagi poglobljene analize posamezne občine podal rešitve za vzpostavitev celovite mreže 
rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas.   
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.  
Projekt obsega inventarizacijo obstoječih poti, označevanja in opreme; analizo stanja obstoječih 
poti označevanja in opreme; celostno projektno študijo mreže kolesarskih, pohodnih in drugih 
rekreativnih poti; predlog enotnega konceptualnega označevanja in opreme; enovit sistem 
izposoje koles na območju LAS Za mesto in vas ter promocijo – priprava brošure in karte. 
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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.  
V letu 2017 so bile izvedene naslednje aktivnosti: 
- Projekt smo 15.5.2917 prijavili na Javni poziv RRA LUR in dne 6.7.2017 prejeli sklep, da je bila 
operacija s strani RRA LUR izbrana, da se ji dodeli podpora iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. O dejanski dodelitvi sredstev bo predvidoma v mesecu aprilu odločala še 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
Za potrebe priprave vloge za razpis smo v letu 2017 izdelali projektno dokumentacijo IDZ in 
DIIP za načrtovanje in povezovanje kolesarskih poti. 
S projektom bomo lahko pričeli, ko pridobimo uradno informacijo o potrditvi tega projekta. 

4.4.1.7 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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. Rezultata 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.  
Operacija bo obsegala zbiranje in pripravo vhodnih podatkov o ponudnikih, izdelavo spletnega 
portala (ali nadgradnja obstoječega npr. Gremo na pot), izdelavo aplikacije za mobilne telefone 
(ali nadgradnja obstoječe) ter promocijo portala in aplikacije. 
V letu 2017 so bile izvedene naslednje aktivnosti: 
- projekt smo 15.5.2017 prijavili na Javni poziv RRA LUR in dne 6.7.2017 prejeli sklep, da je bila 
operacija s strani RRA LUR izbrana, da se ji dodeli podpora iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. O dejanski dodelitvi sredstev bo predvidoma v mesecu aprilu odločala še 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.  
- skupna vrednost operacije, ki vključuje občine na območju LAS Za mesto in vas, je 7.059 EUR. 
- operacija bo sofinancirana s strani Evropske unije – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja – Evropa investira v podeželje, v deležu 75%.  
- skupna vrednost operacije za Občino Medvode je 1.176 EUR, od tega mora Občina zagotoviti 
311 EUR sredstev, razliko 865 EUR sofinancira EU.  
S projektom bomo lahko pričeli, ko pridobimo uradno informacijo o potrditvi tega projekta. 

4.4.1.8 Oživitev tržnic na območju LAS 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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.  
V okviru projekta bodo občine opremile obstoječe tržnice s premičnimi stojnicami, nad kritji 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. Za občino Medvode se predvideva nakup t.i. urbanih stojnic 
(tržnih hišk) za ureditev centralne tržnice v Medvodah (projekt Ureditev mestnega jedra) ter t.i. 
klasičnih stojnic za izvajanje dogodkov, aktivnosti in promocije na področju samooskrbe s 
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krajevnimi in vaškimi skupnostmi pri vzpostavljanju tržnih prostorov v lokalnih središčih po 
občini. 
Aktivnosti operacije so analiza trga, javni razpis za ponudnike, nakup opreme za izvedbo 
dogodkov (stojnic), vsebinski in terminski načrt dogodkov ter izdelava promocijskega materiala.  
V letošnjem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti: 
- projekt smo 15.5.2917 prijavili na Javni poziv RRA LUR in dne 6.7.2017 prejeli sklep, da je bila 
operacija s strani RRA LUR izbrana, da se ji dodeli podpora iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. O dejanski dodelitvi sredstev bo v drugi polovici leta 2017 odločala še Agencija 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,  
- skupna vrednost operacije, ki vključuje občine na območju LAS Za mesto in vas, je 110.432 
EUR, 
- operacija bo sofinancirana s strani Evropske unije – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja – Evropa investira v podeželje, v deležu 75%, 
skupna vrednost operacije za Občino Medvode je 33.489 EUR, od tega mora Občina zagotoviti 
12.902 EUR sredstev, razliko 20.587 EUR sofinancira EU. 
S projektom bomo lahko pričeli, ko pridobimo uradno informacijo o potrditvi tega projekta. 

4.4.1.9 Zgodbe naših mokrišč 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen operacije je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v 
občinah Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice, ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in 
eko sistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom.  
V okviru operacije bo izboljšano stanje 4 lokalnih mokrišč - Frnihtovega bajerja v Občini Trzin, 
mokrišča Planik v Občini Mengeš, Hraškega bajerja v Občini Medvode ter mokrišča ob cesti 
Šinkov Turn-Koseze-Mengeš v občinah Vodice in Mengeš.  
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 (postavitev opazovalnice za ptice v Hrašah). 
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.  
V letu 2017 so bile izvedene naslednje aktivnosti: 
Projekt smo 15.5.2917 prijavili na Javni poziv RRA LUR in dne 6.7.2017 prejeli sklep, da je bila 
operacija s strani RRA LUR izbrana, da se ji dodeli podpora iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. O dejanski dodelitvi sredstev bo predvidoma v mesecu aprilu odločala še 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.  
Skupna vrednost operacije, ki vključuje občine na območju LAS Za mesto in vas, je 166.593 
EUR, od tega mora Občina zagotoviti 15.232 EUR sredstev. 
Operacija bo sofinancirana s strani Evropske unije – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja – Evropa investira v podeželje, v deležu 75%.  
S projektom bomo lahko pričeli, ko pridobimo uradno informacijo o potrditvi tega projekta. 

11029003 Zemljiške operacije 23.741 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje sredstva za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje 
komasacijskih postopkov, melioracij). 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o kmetijstvu, zakon o kmetijskih zemljiščih. 

4.4.1.2 Zemljiške operacije - komasacije, melioracije 23.741 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na 
določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim 
bolj zaokrožena zemljišča. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja objavi javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo 
komasacijskega postopka, na katerega se prijavi občina, za kar je potrebno priložiti potrebno 
dokumentacijo. Komasacija je za lastnike zemljišč brezplačna, saj je denar za izvedbo 
zagotovljen iz sredstev Evropske skupnosti v višini 75% in proračuna Republike Slovenije v 
višini 25%. Občina kot investitor mora pokriti strošek davka na dodano vrednost v višini 22%. 
Sredstva v višini 23.741 EUR so bila porabljena za izdelavo dokumentacije za pridobitev odločbe 
o uvedbi komasacije na komasacijskem območju Smlednik. Vloga je bila oddana na Upravno 
enoto Ljubljana, Izpostava Šiška. O vlogi do konca leta še ni bilo odločeno. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 18.790 € 

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 18.790 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali ter društev za zaščito živali. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravna podlaga je zakon o zaščiti živali. 

4.4.1.3 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 18.790 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V pomladanskem in jesenskem času smo nadaljevali z akcijo kastracije in sterilizacije mačk. 
Sama akcija je iz leta v leto bolj odmevna in pozitivno predstavljena v mnogih sredstvih 
obveščanja, pri tem pa ne gre prezreti koristi, ki jih sama akcija prinaša. Ugotavljamo, da se 
populacija prostoživečih mačk zmanjšuje, s tem pa manjša tudi možnost širjenja bolezni. Poleg 
akcije se redno oskrbuje zapuščene živali ter plačuje mesečno najemnino boksa za pse. Število 
zapuščenih živali se v jesenskem času poveča, saj je še vedno veliko nevestnih ljudi, ki žival 
enostavno odložijo na poti in jo prepustijo okolici. 
Za akcijo sterilizacija/kastracija zapuščenih živali smo v letu 2017 odšteli 8.000 EUR, preostala 
sredstva so bila namenjena storitvam Zavetišča Horjul. 

1104 Gozdarstvo 19.071 € 

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 19.071 € 

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

4.3.1.11 Gozdne poti - razpis program razvoja podeželja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je bila v letu 2017 odprta zaradi priprave vloge na razpis PRP Razvoj podeželja, vendar 
je bil razpis objavljen šele v pozni jeseni 2017, zato sredstva niso bila črpana. 

4.3.1.4 Gozdne poti - redno vzdrževanje 19.071 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S porabljenimi sredstvi v višini 19.071 EUR so bili plačani računi za izvedena vzdrževalna dela na 
gozdnih cestah in vlakah po predlogu Zavoda za gozdove Slovenije, plačane pristojbine državi 
za vzdrževanje gozdnih cest za gozdna zemljišča v lasti občine in nakazana finančna pomoč 
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Planinskemu društvu Medvode za vzdrževanje planinskih poti. Zaradi hladnega vremena ob 
koncu leta se je izvajanje del na gozdnih cestah in vlakah po predlogu Zavoda za gozdove 
Slovenije zaustavilo, zato je nekaj sredstev ostalo neporabljenih. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 2.742.089 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.742.089 € 

Opis glavnega programa 
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in 
gradnjo državnih cest.. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji in kazalci: 
notranja povezanost občine s cestnim omrežjem, 
večja varnost udeležencev v cestnem prometu, 
razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   659.642 € 

Opis podprograma 
Urejanje cestnega prometa obsega Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje 
vzdrževanje lokalnih cest(letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter 
trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, 
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravne podlage: 
- Zakon o javnih cestah, 
- Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na 
njih, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa, 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode, 
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode, 
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji in kazalci: 
- večja varnost udeležencev v cestnem prometu, 
- nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za varen promet; 
- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na cestah; 
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v zimskem času. 

4.3.1.1 Občinske lokalne ceste in javne poti - redno vzdrževanje
 360.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S 1.3.2017 je bila sklenjena nova Koncesijska pogodba o izvedbi storitev letnega vzdrževanja in 
zimske službe na občinskih cestah, javnih poteh in javnih površinah v občini Medvode z izbranim 
koncesionarjem Gorenjsko gradbeno družbo d.d., ki je dela začel opravljati s 1.4.2017. Do 
takrat pa je vzdrževanje cest opravljal Gradkop Jožica Trampuš s.p.. V letu 2017 je bilo za 
izvajanje rednega vzdrževanja na občinskih cestah, javnih poteh in javnih površinah porabljenih 
skupaj 360.250 EUR, od katerih je Gradkop Jožica Trampuš s.p. opravil dela v višini 84.346 
EUR, Gorenjska gradbena družba d.d. dela v višini 267.036 EUR, stroški izdelave varnostnega 
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načrta in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu 1.500 EUR, stroški strojnega pometanja 
cest, ki jo je opravila Snaga je znašal 4.191 EUR, strošek zavarovanja pa je znašal 3.176 EUR. S 
porabljenimi sredstvi so bili plačani računi za izvedena vzdrževalna dela na občinskih lokalnih 
cestah in javnih poteh. Pri tem so bila sredstva porabljena za vzdrževanje voznih površin 
makadamskih in asfaltiranih odsekov cest, čiščenja in popravila vtočnih jaškov, prepustov, muld, 
odvodnikov ter obcestnih odtočnih jarkov. Del sredstev je bil uporabljen tudi za košnjo površin 
ob cestah ter obrezovanje grmovja in vej dreves ob cestah. 

4.3.1.2 Občinske lokalne ceste in javne poti - zimska služba 
 299.392 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S 1.3.2017 je bila sklenjena nova Koncesijska pogodba o izvedbi storitev letnega vzdrževanja in 
zimske službe na občinskih cestah, javnih poteh in javnih površinah v občini Medvode z izbranim 
koncesionarjem Gorenjsko gradbeno družbo d.d., ki je dela začel opravljati s 1.4.2017, po 
zaključku zimske sezone 2016/2017. Do takrat pa je izvajanje zimske službe opravljal Gradkop 
Jožica Trampuš s.p.. V letu 2017 je bilo za izvajanje zimske službe na občinskih cestah, javnih 
poteh in javnih površinah porabljenih skupaj 299.392 EUR, od katerih je Gradkop Jožica 
Trampuš s.p. opravil storitev zimske službe v višini 297.842 EUR, stroški izdelave varnostnega 
načrta in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pa so znašali 1.550 EUR. S porabljenimi 
sredstvi so bili plačani računi za izvedena dela zimske službe na občinskih lokalnih cestah in 
javnih poteh. Pri tem so bila sredstva porabljena za pluženje snega in posipanje makadamskih 
cest s peskom ter asfaltiranih cest z mešanico peska in soli ali pa v določenih situacijah le samo 
s soljo. Del sredstev je bil uporabljen tudi za odvoz snega z določenih lokacij, kjer odlaganje 
snega na sosednje površine ni mogoče. 
 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
 1.592.827 € 

Opis podprograma 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti (KS program) gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). Investicije obsegajo novogradnje, 
nadomestne gradnje, rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravne podlage: 
- Zakon o javnih cestah, 
- Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na 
njih, 
- Pravilnik o projektiranju cest, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa, 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode, 
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode, 
- Pravilnik o načinu financiranja gradnje, rekonstrukcije in obnove javnih poti v Občini 
Medvode, 
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji in kazalci: 
- zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem, 
- razvoj prometne infrastrukture,  
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, 
- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne 
varnosti, 
- boljša dostopnost do posameznih naselij, 
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. 
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4.3.1.8 Občinske lokalne ceste in javne poti - projekti in 
dokumentacij   23.496 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za izdelavo projektnih dokumentacij in z njimi povezanimi storitvami za 
izvedbo investicij, ki se bodo v večini izvajale šele v prihodnjem letu. V letu 2017 so bila 
sredstva v višini 10.126 EUR porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove 
obvozne ceste in pločnika do pokopališča v Sori, za plačilo storitev pravnega svetovanja pri 
pripravi ustrezne spremembe Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju občine Medvode v skladu z 
novim Zakonom o javnem naročanju - ZJN-3, za storitev pravnega svetovanja pri spremembi 
koncesijske pogodbe ter pravno svetovanje v postopku izbora "Koncesionarja za izvajanje 
obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju občine 
Medvode", v skupni višini 4.367 EUR. Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija 
ureditve hodnika za pešce ob LC 251091 Sora - Topol v naselju Sora v dolžini 350 m v višini 
3.593 EUR, izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za ureditev javne poti JP 751801 Ladja 
7 - Ladja 7c v višini 2.318 EUR. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo geološko 
geomehanskih preiskav in izdelavo geomehanskega poročila s predlogom stabilizacije plazu pod 
Dolinarjem v Studenčicah za izvedbo sondažnega izkopa globine 4 m in zasutja, potrebnega za 
izdelavo geomehanskega poročila za stabilizacijo plazu in razširitev uvoza v Studenčicah v 
skupni višini 2.972 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0072 

4.3.2.1.003 Cesta Svetje - Senica 521.631 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izgradnja krožnega križišča Senica z ureditvijo navezovalnih krakov je bila izvedena na križišču 
med lokalno cesto LC 251061 Jeprca – Goričane, lokalno cesto LC 251152 Dobrava – Ladja in 
javno potjo 751853 Ladja – Sp. Senica 18. Prejšnje cestišče je bilo preozko, vozišče na 
posameznih delih dotrajano, brez urejenih površin za pešce, slabo urejeno in prometno – 
varnostno neustrezno oziroma nevarno. Z investicijo je bil zgrajen nov pločnik in del kolesarske 
steze, ki sedaj povezuje krajevno skupnost Senica s centrom Medvod. Zgrajeno je krožno 
križišče premera 37 m, v sklopu katerega so se uredili tudi navezovalni kraki, ki se nato 
priključijo na obstoječo cesto, rekonstruirana je bila lokalna cesta LC 251152 Dobrava – Ladja 
ter zgrajen hodnik za pešce v smeri od novega krožišča proti Medvode - Svetje, do že 
zgrajenega pločnika pri stanovanjski hiši Ladja 1K, rekonstrukcija javne poti 751853 Ladja – Sp. 
Senica 18 z ureditvijo v enosmerno cesto proti naselju Senica, izgradnja hodnika za pešce ter 
kolesarske steze, vse do naselja Senica. Vsa dela je izvajalo podjetje Gratel d.o.o. iz Kranja. V 
letu 2017 je bilo za investicijo porabljenih 521.631 EUR. Dela so zaključena v celoti in je 
krožišče z navezovalnimi kraki predano v uporabo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0080 

 

4.3.2.1.005 Cesta in pločnik Žeje - Zbilje 214.990 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Investicija je bila izvedena na relaciji od gasilskega doma v Zbiljah do ovinka pred mostom čez 
Savo v dolžini približno 700 metrov. Sočasno sta k investiciji pristopili še upravljavec državne 
ceste - Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) ter Energetika Ljubljana, ki je 
hkrati zgradila plinovod od krožišča pri trgovini v Zbiljah do križišča »Pr' Jošk« v Valburgi. 
Celotna investicija je zajemala gradnjo manjkajočega pločnika, gradnjo hidrantnega omrežje, 
javno razsvetljavo, avtobusno postajališče, plinovod in obnovo vodovoda, na koncu se je izvedla 
tudi reciklaža cestišča. Občina Medvode je investirala v gradnjo pločnika, javne razsvetljave, 
avtobusnega postajališča, obnovo vodovoda in hidrantnega omrežja. DRSI je financirala 
rekonstrukcijo cestišča, investiciji pa se je pridružilo tudi Javno podjetje Energetika Ljubljana. 
Izgradnja nove infrastrukture v Zbiljah je ena izmed večjih investicij Občine Medvode v letu 
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2017. Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec CVP d.o.o. iz Ljubljane, ki je dela opravljal s 
podizvajalci. Nadzor nad deli je prevzelo podjetje EKONA d.o.o.. Za del investicije, ki jo je 
financirala Občina Medvode v letu 2017 je bilo porabljenih 214.990 EUR proračunskih sredstev. 
Dela so bila v celoti zaključena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0075 

 

4.3.2.1.010 Cesta Pirniče - do šole 7.021 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki, so bila porabljena za izpolnitev pogodbenih obveznosti - izvedbi 
zaključnih del na zemljiščih ob cesti skozi Pirniče do šole, ki se je rekonstruirala in ob kateri se 
je zagradil pločnik. Izvedla so se zaključna dela v višini 7.021 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0085 

 

4.3.2.1.017 Sora - most čez Ločnico 220.717 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 se je zgradil nov most čez potok Ločnica pri naselju Sora na lokalni cesti LC 251071 
Medvode – Sora – Puštal v km 3+779. Stari most je bil neustrezne širine 4,7m in ni omogočal 
normalnega srečevanja dveh vozil. Pred rušitvijo mostu se je poleg obstoječega postavil 
nadomestni most širine 4m po katerem je potekal promet v času gradnje. Novi most je 
zasnovan kot monoliten armiranobetonski okvir in prečka potok Ločnica z enim razponom 
dolžine 11,10m med osmi opornikov in svetlim razponom 10,50m. Svetla širina objekta je 
10,10m. Vozna pasova sta širine 3,25m. Zgrajen je bil tudi hodnik za pešce in kolesarje svetle 
širine 2,50m. Na obeh straneh je postavljena ograja višine 1,20m. Hkrati se je zgradili 
manjkajoči odsek pločnika med Rakovnikom in Soro ter se postavila dodatna svetilka javne 
razsvetljave. Končna vrednost investicije je znašala 220.717 EUR, v katero je vključena sama 
gradnja mostu, izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč ter nadzor. Končna 
pogodbena vrednost investicije je bila nižja, saj je bila izvajalcu zaradi zamude pri pogodbenih 
rokih obračunana pogodbena kazen v višini 19.406 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0007 

 

4.3.2.1.031 Medvoška cesta 208.178 € 

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 77.200 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. 
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4.3.2.1.032 Pločnik Sora 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Investicija izgradnje pločnika v Sori je bila zaključena leta 2014. Sredstva na tej postavki 
predstavljajo višino zadržanih sredstev, saj izvajalec po dokončanju prvega dela investicije, 
zaradi finančnih težav, ni mogel izstaviti bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. 
Ko bo dostavil bančno garancijo, se bodo zadržana sredstva nakazala izvajalcu. Garancijska 
doba še ni potekla, zato sredstva ostajajo neporabljena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-10-0001 

 

4.3.2.1.035 Cesta Spodnje Pirniče - Zavrh 212.345 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 se je dokončala (začeta konec leta 2016) investicija na lokalni cesti na relaciji 
Spodnje Pirniče – Zavrh v dolžini slabih 800 metrov. Cesta je bila pred izvedeno investicijo na 
nekaterih odsekih v zelo slabem stanju, brez pločnika, ravno tako je bil dotrajan star vodovod. V 
sklopu investicije se je obnovil vodovod, vgradila se je cev za telekomunikacijske vode in 
zgradili nov pločnik. Sprememba trase ceste pod hlevom Kmetije Mis je omogočila tudi ureditev 
površine za kasnejšo ureditev parkirišča, za približno 25 osebnih vozil uporabnikov oziroma 
obiskovalcev Rojstne hiše Jakoba Aljaža. Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del podjetje 
Komunalne gradnje d.o.o. iz Grosuplja. S porabljenimi sredstvi v višini 212.345 EUR (173.025 
EUR je že bilo plačanih v letu 2016) so bili plačani prispeli računi za izvedena dela na trasi ceste, 
računi strokovnega nadzora, računi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter račun za 
kontrolo kakovosti vgrajenega asfalta. Dela na cesti so zaključena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-11-0016 

 

4.3.2.1.036 Cesta Golo Brdo - Slavkov dom 71.815 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2016 je bila izvedena prva faza projekta izgradnje meteornega kanala in asfaltiranja 
makadamske poti od P23 do P13 projekta, oziroma 200 m1 od Slavkovega doma v smeri proti 
cerkvi na Golem Brdu. V letu 2017 se je izvedla II. faza projekta od P13 do P1 in še dodatnih 90 
m1 od hišne številke Golo Brdo 75 do cerkve na Golem Brdu za ureditev problematičnega 
meteornega odvodnjavanja ceste, oziroma celotnega območja. Za izvedbo investicije, ki 
obsegala izgradnjo meteornega kanala v dolžini 310 m in sočasno asfaltiranje ceste je bil 
izdelan popis del, na podlagi katerega se je lahko izvedel javni razpis za izbor najugodnejšega 
izvajalca. Odločitev o izbirni izvajalca je bila pravnomočna v sredini meseca maja 2017. Z 
izbranim izvajalcem del Gorenjska gradbena družba d.d. je bila podpisana pogodba v višini 
88.036 EUR. Pričetek del je bil konec meseca maja 2017. Za izvedbo meteornega kanala je bilo 
potrebno prestaviti vaški vodovod, poleg tega je Elektro Gorenjske d.d. izrazil željo, da od 
svojega transformatorja v P15 projekta, pa do cerkve na Golem Brdu, izgradi cevno kabelsko 
kanalizacijo v smislu cenejšega vzdrževanja in manjšega števila prekinitev dobave električne 
energije na območju Golega Brda. Ob izgradnji vzdolž celotne trase smo vgradili tudi v prazno 
kabelsko kanalizacijo, predvideno za morebitnega ponudnika telekomunikacijskih storitev. 
Gradbena dela so bila dokončana v mesecu avgustu 2017. Realizacija celotnega projekta od P1 
do P13 in dodatnih 90 m1 do cerkve je znašala 71.815 EUR. Vzrok za ostanek skoraj 17.000 
EUR finančnih sredstev je v tem, da je del zgornjega ustroja ceste, vključno s asfaltom 
financirala Elektro Gorenjska d.d., zaradi kablitve trase, cenejše in estetsko lepše izvedbe zašite 
brežin, brez raznih armirano betonskih opornih in podpornih zidov in v samem kvalitetnem 
vsakodnevnem nadzoru nad deli. V številkah izraženo, kar je bilo izvedeno: prestavitev vaškega 
vodovoda v dolžini 170 m1, 320 m1 nove meteorne kanalizacije premera 160 do 300 mm, 
vgrajenih preko 350 m3 tampona, 780 m1 elektro cevi-trojna kanalizacija, 310 m1 PVC cevi 
premera 100 mm za bodočo optiko ali javno razsvetljavo, 490 m2 senenega nastilja kot zašita 
kamnite apnenčaste brežine, preko 1.200 m2 dvoslojnega asfalta, dve vertikalni drenaži kot 
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razbremenitev nove meteorne kanalizacije… V mesecu septembru 2017 smo celotno novo 
cestno telo od P23 pri odcepu za Slavkov dom do cerkve v celoti zemljiško odmerili in pridobili 
geodetski elaborat na podlagi katerega je potrebno še izvesti menjave in odkupe zemljišč v novi 
trasi ceste. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0025 

4.3.2.2 Občinske lokalne ceste in javne poti - nujne investicije
 112.633 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S sredstvi se je postavila ograja pri hiši Cesta v Žlebe 1, kot zaključek del na Bizantovi cesti v 
Preski. Asfaltiral se je makadamski odsek ceste JP751264 Smlednik 4b – Smlednik 1a od hišne 
številke Smlednik 5e do Smlednik 1b, v dolžini 110 m in širini 3,5 m z ureditvijo odvodnjavanja. 
V letu 2017 je bil položen grobi asfalt. Fini asfalt se bo izvedel spomladi 2018. Izvedla se je 
rekonstrukcija odseka ceste LP 751351 most – Dragočajna – Ilovka od konca naselja 
Dragočajna do Ilovke, v dolžini 430 m in širini 3,1 m. V sklopu rekonstrukcije se je odstranil 
obstoječi asfalt, na določenih mestih so se globinsko sanirale poškodbe nevezane nosilne plasti 
ter nato položil dvoslojni asfalt z ureditvijo bankin. Izvedla se je rekonstrukcija odseka ceste 
JP751371 Zbilje – Podreča, od hišne številke Zbilje 58a do Zbilje 58b, v dolžini 140m in širini 3,6 
m. V sklopu rekonstrukcije se je odstranil obstoječi asfalt ter nato položil dvoslojni asfalt z 
ureditvijo bankin. Saniralo se je dotrajano vozišče na odseku ceste LC 251012 Brezovec – 
Trboje – Kranj v dolžini 40m v območju od parkirišča pri vrtcu Smlednik do gostilne Zorman. 
Odstranil se je obstoječi asfalt, na določenih mestih so se globinsko sanirale poškodbe nevezane 
nosilne plasti ter nato položil dvoslojni asfalt. Sanirala sta se dva posedka in sicer na odseku 
ceste JP 751227 Dragočajna 107 – Dragočajna 117 pri hišni številki Dragočajna 111, v dolžini 
20m ter na odseku ceste LZ 252012 Ostrovrharjeva ulica v neposredni bližini vrtca, v dolžini 
20m. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0099 

13029003 Urejanje cestnega prometa 313.839 € 

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 
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 kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode, 
- Pravilnik o načinu financiranja gradnje, rekonstrukcije in obnove javnih poti v Občini 
Medvode, 
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji in kazalci: 
- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne 
varnosti, 
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- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih 
pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna 
signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti; 
- zamenjava ali obnova delov in naprav neprometnih znakov, 
- ohranjanje parkirišč z ukrepi obnov in preplastitvijo, 
- vzdrževanje avtobusnih postajališč in obračališč, 
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. 

4.3.1.10 Celostna prometna strategija 39.793 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financiralo se je obveščanje javnosti o zaključenih projektih iz akcijskega načrta Celostne 
prometne strategije. Določena sredstva so bila porabljena za organizacijo, obveščanje in 
storitve v okviru Evropskega tedna mobilnosti.  
 
Stroški postavke, ki so bili namenjeni organizaciji prireditev Evropskega tedna mobilnosti, so bili 
povezani z izvajanjem: 

- prevozov s Cabriobusom, s katerim smo v štirih vožnjah v enem samem dnevu prevažali pešce 

po opravkih po občini, hkrati pa jim s turističnim vodnikom približali lokalne znamenitosti, 
- obnove sten podvoza in njegove grafitarske poslikave na Medvoški cesti (podvoz pod 
Gorenjsko cesto) – naročili smo storitve ene najboljših grafitarskih skupin v Evropi, Šiškarjev 
1107 Klan, da je z grafitarskimi umetninami opremila adaptirano podvozje z motivom tedna 
mobilnosti 2017, 
- nakupa nagradnih bonov za najboljše osnovnošolce, ki so sodelovali v akciji V šolo grem peš 
ali delim prevoz, 
- nekaj stroškov se je pojavilo tudi s postavitvijo signalizacije ob zaprtju Medvoške ceste (od 
mostu pa vse do prvega izvoza za parkirišče pri Mercator centru). 
 
Evropski teden mobilnosti se je izvedel tudi s pomočjo prostovoljcev in javnih zavodov, ki pa 
niso bremenili proračuna. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0008 

4.3.1.3 Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje 32.892 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena obnovi talne prometne signalizacije. 
Pred začetkom novega šolskega leta so se obnovile talne oznake v okolici šol, avtobusna 
postajališča in zarisale priporočljive šolske poti v Preski, Goričanah ter Pirničah. Obnovile so se 
tudi talne oznake za parkiranje pri pokopališču Pirniče. Po celotnem območju Občine Medvode 
so bili postavljeni obcestni smerniki. 

4.3.1.7 Mestni in primestni potniški promet 200.337 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Financira se izvajanje avtobusnih prevozov linij mestnega potniškega prometa LPP. V jesenskem 
času je prišlo do podaljšanje linije 15. Tako linija 15 nadaljuje pot iz Medvod preko Preske, Vaš, 
Goričane do Sore. Ta podaljšana linija se tudi financira iz omenjene postavke. 

4.3.2.1.050 Avtobusna postajališča 18.025 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V sklopu dograditve hodnika za pešce, obnove vodovoda, rekonstrukcije cestišča ter izgradnje 
plinovodnega omrežja sta bila na avtobusnih postajališč LPP linije števila 30 v Zbiljah, 
postavljena dva informacijska stebra po vzoru ljubljanskih. Na končni postaji LPP linije številka 
15 v Sori se je uredilo obračališče. Na končni postaji LPP linije številka 15 in 30 v centru 
Medvod, kjer je prestopna postaja za na LPP linijo 25 sta bili postavljeni dve dodatni pokriti 
čakalnici, ki bosta olajšali čakanje avtobusa v poletnih in zimskih mesecih. Določena sredstva so 
se porabile za popravilo ene nadstrešnice ter popravilo in namestitev klopi ter za zavarovanje 
nadstrešnic. Porabljenih je bilo 18.025 EUR sredstev. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0042 

4.3.2.3 Cestno prometna signalizacija - investicije in investicijsko 
vzdrževanje 22.792 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz postavke so se financirale priprave za uvedbo nove LPP linije, ki je podaljšana od Medvod do 
Sore. Na omenjeni liniji so zarisane nove talne oznake BUS postajališča, postavljena vsa 
potrebna vertikalna signalizacija za varno odvijanje prometa. Pred OŠ Medvode in Preska smo 
še dodatno umestili nov prikazovalnik hitrosti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0100 

13029004 Cestna razsvetljava    175.781 € 

Opis podprograma 
Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravne podlage: 
- Zakon o javnih cestah, 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na 
njih, 
- Zakon o varnosti cestnega prometa, 
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji in kazalci: 
- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne 
varnosti, 
- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih 
pravil in varnosti prometa, 
- večja varnost udeležencev v cestnem prometu, 
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. 

4.3.1.5 Javna razsvetljava - tokovina 121.578 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov porabljene električne 
energije za delovanje javne razsvetljave. V letu 2017 smo na proračunski postavki zagotovili 
sredstva v višini 140.000 EUR sredstev, ki pa so bila porabljena le v višini 121.578 EUR 
(86,84%), s čimer se že kaže zniževanje stroškov zaradi zamenjave zastarele javne razsvetljave. 

4.3.1.6 Javna razsvetljava - redno vzdrževanje 47.406 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 41.463 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov rednega vzdrževanja javne 
razsvetljave, semaforjev in krmilnih naprav javne razsvetljave, 5.943 EUR pa je bilo porabljenih 
za vzdrževanje katastra javne razsvetljave. 

4.3.2.4 Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje
 6.797 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 6.797 EUR so bila porabljena za nujna oziroma investicijska vzdrževanja 
celotnega sistema razsvetljave. Posegi so se izvedli v naselju Valburga, Moše in na Dolu. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0101 
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1306 Telekomunikacije in pošta 0 € 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0 € 

1.4.1.23.05 GOŠO 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ministrstvo za javno upravo je v prvi polovici leta 2017 objavilo seznam belih lis na podlagi 
ugotavljanja tržnega interesa med operaterji. Od vseh operaterjev je vsaj eno izkazalo tržni 
interes za večino gospodinjstev v naši občini. Če je za posamezno gospodinjstvo bil izražen 
zasebni interes, bo v roku 3 let (predvidoma do konca 2019) na tem naslovu možnost priključka 
z vsaj 100 Mb/s, saj je operater, ki je izrazil tržni interes, podpisal pogodbo z ministrstvom, v 
kateri se zavezuje, da bo ta interes tudi uresničil. Okoli 40 gospodinjstev v naši občini je 
definiranih kot bela lisa (območje Polhograjcev). Če je naslov bela lisa, je priključek lahko 
zgrajen s pomočjo javnih sredstev, ki so v tem trenutku na voljo na razpisu Ministrstva za javno 
upravo (rok do maja 2018). Razpis GOŠO3 tokrat prvič ni namenjen občinam, ampak 
neposredno operaterjem, ki lahko kandidirajo za sofinanciranje gradnje OŠO na območju belih 
lis. Občine so po novem vključene zgolj s podelitvijo brezplačne služnosti na svojih 
nepremičninah. Hkrati v naslednjih mesecih pričakujemo tudi razpis EU za projekt Wifi4EU s 
katerim bodo v naslednjih letih sofinancirali vzpostavitev Wifi točk v mestnih središčih (v prvem 
razpisu bo predvidoma izbranih med 10 in 20 občin v Sloveniji). V prvi polovici leta 2018 bo 
potrebna novelacija Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 
naslednje generacije v Občini Medvode eni od prihodnjih sej občinskega sveta, zaradi novih 
informacij, ki so bile pridobljene v času od sprejema. Sredstva na proračunski postavki so ostala 
neporabljena, saj v letu 2017 ni bila potrebna priprava nobene dokumentacije, ker so se razpisi 
zamaknili v leto 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0027 
 

14 GOSPODARSTVO 90.684 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter razvoj turizma in gostinstva. 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti22.750 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 22.750 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je financiranje programa občinskih in medobčinskih skladov za razvoj 
malega gospodarstva oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot 
malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere 
idr.). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju 
turizma ter Zakon o lokalni samoupravi. 

4.5.1.1 Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva 22.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki se namenjajo subvencijam na podlagi pravilnika o dodeljevanju sredstev 
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode. Pravilnik je bil glede na 
spremenjena pravila »de minimis« sprejet v letu 2015.  
Na javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini 
Medvode v letu 2017 je prispelo 22 vlog, po pozivu za dopolnitev se bile vse vloge dopolnjene. 



 

 56 

Strokovna komisija je na podlagi pogojev in meril za dodelitev sredstev ter določb 7. in 23. 
člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini 
Medvode zavrnila 7 vlog, ter na tej podlagi in višini razpisanih sredstev, pripravila predlog 
prejemnikov sredstev. 
Strokovna komisija je upoštevala določilo tretjega odstavka točke V. Ostale določbe, Javnega 
razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Medvode za 
leto 2017, ki določa, da v primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za črpanje celotnega 
zneska, se lahko neporabljena kvota sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma 
je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji. Tako so bila za namen A 
zagotovljena dodatna sredstva v višini 2.931 EUR, za namen D pa dodatna sredstva v višini 69 
EUR, ki so bila prerazporejena iz namena B, C in E, kjer je bilo premalo oziroma ni bilo vlog. 
Poudariti je treba, da gre pri teh subvencijah za državno pomoč, zato se je treba držati vseh 
določil pravilnika pri dodelitvi sredstev, sicer morajo prejemniki sredstva vrniti v proračun. 
Sredstva so bila v celoti porabljena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0103 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva67.934 

€ 

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

14039001 Promocija občine 12.790 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma so financiranje promocijskih prireditev, predstavitev naravne in kulturne 
dediščine ter druge promocijske aktivnosti. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so zakon o razvoju malega gospodarstva, zakon o lokalni 
samoupravi. 

1.4.1.9 Promocija občine 12.790 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na tej postavki smo zagotovili sredstva večinoma za promocijski material vezan na celostno 
grafično podobo občine, nakup zastav, promocijskih izdelkov in daril za protokolarne dogodke 
ter promocijske aktivnosti. Del sredstev je bil porabljen tudi za simbolično obdarovanje 
prvošolcev na prvi šolski dan in najuspešnejših devetošolcev ob zaključku šolanja. Večina 
sredstev je bila porabljena za tisk protokolarnih in promocijskih tiskovin (vabila, vizitke, bloki, 
voščilnice, vrečke, koledarji, priznanja, planerji, … ) v skladu z izdelano celostno grafično 
podobe Občine Medvode. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 55.144 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev, 
sofinanciranje turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture 
ter investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so zakon o razvoju malega gospodarstva, zakon o spodbujanju 
razvoja turizma, zakon o lokalni samoupravi. 

4.6.1.2 Spodbujanje razvoja turizma 22.337 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode 
(Uradni list Republike Slovenije, številka 55/06) so se sredstva izvajalcem turističnih programov 
razdelila na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini 
Medvode v letu 2017. 
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Na javni razpis je prispelo 9 vlog prijaviteljev s skupaj 30 prijavljenimi programi. Prijavitelji so 
Občini Medvode v namene sofinanciranja prijavili svoje potrebe v višini 38.250 EUR. Okvirna 
vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za področja tega razpisa, je znašala 23.400 
EUR. Rezultati javnega razpisa so javni in so bili objavljeni na spletni strani občine. Sredstva so 
bila porabljena skoraj v celoti. 

4.6.1.3 Turistično razvojni projekti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 ni bil objavljen noben primeren razpisa za prijavo pripravljenih projektov s področja 
turizma za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev, zato so sredstva v višini 1.000 EUR ostala 
do konca neporabljena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-11-0019 

4.6.1.4 Zbilje - turistično, športno in rekreativno središče 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V proračunu za leto 2017 smo zagotavljali le minimalna sredstva, ki omogočajo prijavo projekta 
na razpis. Ker v letu 2017 ni bil objavljen noben primeren razpis, so sredstva ostala 
neporabljena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-11-0023 

 

4.6.1.5 Turistično informacijski center Medvode 32.806 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2016 smo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in Javnim zavodom Sotočje začeli z 
ureditvijo turističnega informacijskega centra v prostorih železniške postaje v Medvodah. 
Izvedena je bila sanacija zunanjega ovoja stavbe železniške postaje in notranjih prostorov. Dela 
so bila zaključena konec leta 2016, zato so računi zapadli v plačilo v letu 2017. V letu 2017 se je 
uredila okolica postaje. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami so železnice financirale v 
asfaltiranje postaje ter nakup nove urbane opreme, občina pa je postavila novo kolesarnico, pri 
čemer je en del zaprt in namenjen izposoji koles za potrebe TIC-a. Postavil se je pitnik za vodo 
in uredila zasaditev na novo nastalih zelenih površinah. Porabljenih je bilo 32.806 EUR sredstev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-13-0010 

 

4.6.1.6 Kolesarska pot -Straža 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se bila zagotovljena zgolj minimalna sredstva, z namenom ohranitve 
projekt v proračunu, če se pokaže možnost za pridobitev drugih sofinancerskih sredstev za 
izvedbo projekta. Primernega razpisa v let 2017 ni bilo, zato so sredstva ostala neporabljena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0020 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 288.101 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje varovanje okolja in naravne dediščine obsega naloge za izboljšanje stanja okolja in 
naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne 
zadeve 7.616 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za 
oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni. 
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15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje 
politike 7.616 € 

Opis podprograma 
Podprogram vključuje občinski program varstva okolja in poročila o varstvu okolja, 
sofinanciranje projektov varstva okolja, informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in 
ohranjanju narave. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih službah, 
zakon o vodah, zakon o ohranjanju narave, evropski predpisi na področju finančnih podpor 
(npr. evropska kohezijska politika). 

1.4.1.23 Razvojne študije 7.616 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1.669 EUR so bila porabljena za plačilo licenčnine za program energetskega 
knjigovodstva, ki je bilo uvedeno v vseh javnih objektih in omogočajo spremljanje porabe 
energije, zlasti pri objektih, ki so bili energetsko sanirani in 5.947 EUR za plačilo storitev 
energetskega upravljavca. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  204.709 € 

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 78.239 € 

Opis podprograma 
Zbiranje in ravnanje z odpadki obsega gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za 
odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravne podlage: 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
- Zakon o vodah, 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji in kazalci: 
- izboljšanje stanja okolja, 
- povečanje kanalizacijskega omrežja, 
- povečanje čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij, 
- povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naseli, 
- uvajanje mehansko-biološke in termične obdelave odpadkov. 

5.1.1.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki ter nadzor onesnaženja
 58.920 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva smo v letu 2017 porabili za vzdrževanje in obratovanje začasnega zbirnega centra za 
odpadke v Medvodah ter za izvajanje komunalnih del v občini Medvode - čiščenje avtobusnih 
postajališč in praznjenje košev za smeti in pasjih koškov, dodatni odvozi smeti na pokopališčih 
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za 1. novembra, odvozi smeti pri čistilni akciji, nakup vrečk za smeti, čiščenje okolice. Sredstva 
smo porabila tudi za nakup delovne oprema za javne delavce, nakup mehanizacije za 
opravljanje komunalnih del, ki so jih opravili javni delavci. Del sredstev smo je namenili za 
plačilo najemnine za prostor trenutnega začasnega zbirnega centra ob Cesti komandanta 
Staneta, za plačilo zakupnin za EKO otoke, za najem bivalnega zabojnika na zbirnem centru..... 
Sredstva smo porabila tudi za plačilo komunalnih stroškov delovanja fontane in pitnika na 
otroškem igrišču. Sredstva so bila porabljena v višini 58.920 EUR. 

5.1.2.3 Zbirni center Jeprca 1.586 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 je bila za projekt ureditve zbirnega centra za nenevarne odpadke izdelana idejna 
zasnova, na katero so bile pridobljeni projektnih pogojev. Vrednost del je znašala 1.586 EUR, ki 
jih je izvajalo projektantsko podjetje 1001 projekt d.o.o.. S 15. 7. 2017 je 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. Zemljišča parc. št. 308, 309 in 310 k.o. Senica, kjer je bil predviden zbirni center, se 
nahajajo v območju varstvenega pasu za oskrbo s pitno vodo – III. stopnja varovanja, kjer je 
prepovedana gradnja odlagališč in pretovornih postaj komunalnih in posebnih odpadkov in 
gradnja začasnih skladišč posebnih odpadkov, kamor se med drugim uvršča tudi predvideni 
zbirni center, kjer bi se zbirali tudi zgoraj navedeni nevarni odpadki. Trenutno v okviru projekta 
iščemo novo, primernejšo lokacijo, kamor bi lahko umestili zbirni center. Iz tega razloga se bo 
izdelava projektne dokumentacije nadaljevala, ko bo izbrana primerna lokacija. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0106 

5.1.2.4 Regijski center - RCERO 8.559 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Regijski center za ravnanje z odpadki – RCERO, ki zajema izgradnjo čistilne naprave za izcedne 
vode na odlagališču Barje, objekte za predelavo odpadkov in izgradnjo 3. faze IV. in V. 
odlagalnega polja se sofinancira s sredstvi iz kohezijskega sklada, s sredstvi okoljske dajatve, z 
državnimi sredstvi in sredstvi proračunov občin solastnic. Zaradi izteka finančne perspektive 
2007-2013 so se v letu 2015 vsa sredstva za gradnjo zagotovila iz evropskih sredstev, za leto 
2016 pa je bilo načrtovano, da občine investitorske zagotovijo še preostali lastni delež sredstev. 
Ker vsi zahtevki za plačilo v letu 2016 niso bili izdani in posledično tudi ne plačani, se delež še 
neplačanih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije, prenaša v leto 2017. V letu 2017 je 
bilo na podlagi prejetih zahtevkov plačanih 8.559 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0107 

5.1.2.8 Investicijsko vzdrževanje - odpadki 9.173 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 9.173 EUR so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije za izvedbo 
projekta v sklopu projekta RCERO in sicer za tisti del, ki ni bil sofinanciran s strani evropske 
unije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-13-0006 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 126.470 € 

Opis podprograma 
Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravne podlage: 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
- Zakon o vodah, 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji in kazalci: 
- izboljšanje stanja okolja, 
- povečanje kanalizacijskega omrežja, 
- povečanje čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij. 

4.2.1.3 Vzdrževanje meteornih kanalizacij 11.076 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 je bilo izvedeno čiščenje peskolovov na cesti Topol – Toško čelo. Za potrebe odvoda 
meteornih vod je bil izveden prekop ceste na Topolu. Skupna vrednost del je znašala 988 EUR. 
Javno podjetje VO-KA d.o.o. je izvedlo čiščenje in snemanje meteornega kanala v Pirničah v 
dolžini 800m, ki je v preteklosti povzročal zalivanje kleti stanovanjskih hiš. Vrednost del je 
znašala 2.497 EUR. Pred pričakovanim jesenskim deževjem se je izvedlo čiščenje meteornih 
jarkov na Bonovcu v dolžini 100m, jarka Bošnica v dolžini 250m ter sanacija iztoka in čiščenje 
padavinskega jarka dolžine 50m ob križišču v Vikrčah. Skupna vrednost del je znašala 5.236 
EUR. V sklopu ureditve jezu na Sori, ki ga je financiralo Ministrstvo za okolje in prostor se je 
izvedla sanacija iztoka meteorne kanalizacije v Soro na desni brežini. Znesek ureditve je znašal 
2.355 EUR. Vremenske razmere so onemogočile predvideno izvedbo odvodnjavanja meteornih 
vod na območju stanovanjske hiše Topol 2 v okvirnem znesku 20.000 EUR, zato se bo le to 
izvedlo spomladi 2018. 

4.2.1.5 Občinske kanalizacije - projekti in dokumentacija 11.868 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 se je izdelal geodetski posnetek in projektna dokumentacija za izgradnjo 
kanalizacije na manjkajočih odsekih v Sori, naročena je bila izdelava projektne dokumentacije 
PGD in PZI za gradnjo kanalizacije na območju od krožišča Zbilje pri Zormanu do obrtne cone 
Jeprca, ki je bila plačana le deloma, preostali del bo plačan po njeni končni izdelavi (pridobitvi 
soglasij in gradbenega dovoljenja v letu 2018). Izdelana je bila tudi sprememba projektne 
dokumentacije na odseku Zbilje – Smlednik, zaradi izgradnje prečnih kanalov, ki so se izvedli ob 
rekonstrukciji ceste. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0030 

4.2.2.2.015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijske 
infrastrukture 57.045 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pretežni del sredstev je bil namenjen za izvedbo investicijsko vzdrževanje kanalizacijske 
infrastrukture, manjši del sredstev v višini 3.550 EUR pa je bil porabljen tudi za plačilo stroškov 
vodenja katastra javne infrastrukture v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture, sklenjeno z 
upravljavcem JP Vodovodom – Kanalizacijo (VO-KA). V letu 2017 se je izvedla rekonstrukcija 
fekalne kanalizacije na Donovi cesti – Izvajalec HNG d.o.o v znesku 23.685 EUR. Občina je 
sofinancirala poglobitev kanalizacije na območju iztoka MHE Goričane Savskim elektrarnam v 
znesku 25.060 EUR. Sredstva v višini 2.724 EUR so bila porabljena tudi za izvajanje 
kvalitativnega nadzora pri izvedbi investicije s strani upravljavca kanalizacijskega omrežja JP 
VO-KA d.o.o.. Sredstva v višini 2.026 EUR so bila porabljena tudi za izvedbo popravilo črpališča 
Brezovec. Dela je izvajalo podjetje Ekoling d.o.o.. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-13-0005 

4.2.2.2.018 Investicijski nadzor 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov za izvajanje kvalitativnega nadzora s strani 
upravljavcev javnega vodovodnega in kanalizacijskega sistema ter za plačilo stroškov komisij pri 
postopkih pridobitve uporabnih dovoljenje, - tehnični pregledi, ki jih vodi upravna enota. V letu 
2017 so bili vsi tovrstni stroški vezani na posamezni projekt, zato sredstva na tej proračunski 
postavki niso bila koriščena. 



 

 61 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-11-0005 

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 9.934 € 

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. V letu 2017 so bila sredstva v višini 1.403 EUR porabljena za 
izdelavo cenitvenega poročila ter sredstva v višini 8.531 EUR za izdelavo projektne 
dokumentacije – sprememba zaradi novih pogojev v novi finančni perspektivi. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-11-0026 

4.2.2.2.035 Meteorna kanalizacija na območju kohezije 8.292 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Medvode je 16.8.2017 s strani Evropske komisije prejela sklep o odobrenih sredstvih iz 
kohezijskega sklada za sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja. Projekt 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. Zaradi racionalne porabe sredstev, se bo sočasno z izgradnjo 22 
km kanalizacijskega omrežja obnovilo tudi dobrih 12 km vodovodnega omrežja in zgradila 
meteorna kanalizacija. Skupna vrednost projekta znaša 16,7 mio EUR in se bo izvajala v letih 
2018-2019. Pogodba z izbranim izvajalcem za izgradnjo fekalne kanalizacije je bila podpisana 
23.11.2017. Do konca leta izvajalec še ni predal bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, prav tako pa še niso bile zaključene vse aktivnosti, ki so potrebne za podpis 
pogodbe o sofinanciranju z Republiko Slovenijo, zato se dela v letu 2017 še niso začela. Iz tega 
razloga se tudi izgradnja meteorne kanalizacije še ni začela, zato so bila sredstva na tej 
proračunski postavki porabljena le za izdelavo projektne dokumentacije. 
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 23.107 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Medvode je 16.8.2017 s strani Evropske komisije prejela sklep o odobrenih sredstvih iz 
kohezijskega sklada za sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 23.11.2017. 
Do konca leta izvajalec še ni predal bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
prav tako pa še niso bile zaključene vse aktivnosti, ki so potrebne za podpis pogodbe o 
sofinanciranju z Republiko Slovenijo, zato se dela v letu 2017 še niso začela. Iz tega razloga so 
bila sredstva na tej proračunski postavki porabljena le za izdelavo projektne dokumentacije. 
Projekt izgradnje fekalne kanalizacije na območju dveh aglomeracij (Pirniče in Medvode) je 
vreden 12.717.697 EUR in bo s sredstvi iz kohezijskega sklada EU sofinanciran v višini 
8.126.990 EUR (63,903%), iz državnega proračuna v višini 1.434.175 EUR (11,277%), Občina 
Medvode pa mora zagotoviti lastna sredstva v višini 3.156.532 EUR (24,82%). V teh dveh 
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aglomeracijah, ki obsegata naselja Medvode, Vaše, Goričane, Rakovnik in del Ladje ter naselja 
Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in del Vikrč bo po izgradnji kanalizacije zagotovljena 
95% priključenost objektov na kanalizacijski sistem. Dolžina načrtovane kanalizacije znaša 22 
km. 

5.1.2.2 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so 
namenska sredstva in se bodo koristila ob izgradnji kanalizacije v sklopu projekta »ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKOV LJUBLJANSKEGA POLJA«. Projekt 
se v letu 2017 še ni začel izvajati, zato ostajajo sredstva v celoti neporabljena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0105 

5.1.2.7 Male čistilne naprave 5.148 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi sprejetega Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje 
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode (Uradni list 
RS, št. 68/2012 in 94/2013) je Občina Medvode v mesecu januarja 2017 objavila javni razpis za 
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju občine Medvode za leto 2017. Sredstva so namenjena za 
sofinanciranje izgradnje in nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer po 
Operativnem programu ni predvidena izgradnja javne kanalizacije. V skladu s 4. členom 
Pravilnika znaša višina subvencije za vsako malo komunalno čistilno napravo 50% nabavne 
vrednosti male komunalne čistilne naprave z DDV, vendar največ 1.500 EUR za posamezno 
stanovanjsko stavbo. V letu 2017 je bilo 4 vlagateljem vloga za sofinanciranje ugodena, tako, 
da je bilo skupno razdeljenih 5.148 EUR. 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 60.184 € 

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

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 60.184 € 

Opis podprograma 
Glavni program upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov 
in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o varstvu okolja, zakon o gospodarskih javnih službah, 
zakon o vodah, zakon o ohranjanju narave. 

5.1.2.10 Urejanje vodotokov 60.184 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Konec leta 2016 je bila izvedena sanacija zacevitve potoka od ceste v Žlebe do Bonovca. Račun 
za plačilo izvedbe del ni bil plačan v letu 2016, saj je datumsko zapadel v plačilo v letu 2017. 
Vrednost del je znašala 8.121 EUR. Dela je izvajalo podjetje Prenova – Gradbenik d.o.o.. V letu 
2017 je bila izvedena sanacija brežin Vašanskega grabna skupne dolžine 25m pri objektu Vaše 
45a, ki preprečuje poplavljanje in erozijo. Dela je izvedel Gradkop Jožica Trampuš s.p. v 
vrednosti 3.431 EUR. V sklopu ureditve jezu na Sori, ki ga je v približni višini 500.000 EUR 
financiralo Ministrstvo za okolje in prostor je občina Medvode v višini 33.190 EUR sofinancirala 
ureditev leve in desne brežine s skalno zložbo v suho in piloti. Z investicijo so obnovili in 
nekoliko znižali prag na reki Sori, sanirala se je ribja steza in izvedla obrežna zavarovanja. 
Izvedba tega projekta je pripomogla k zmanjšanju poplavne ogroženosti v samem centru 
Medvod, s čimer bo možna izvedba ureditve mestnega jedra. Namesto praga s stopnjo se je 
zgradila drča s podslapjem. V letu 2017 se je izvedla tudi poglobitev dna kinete vodotoka 
Prešnica, s čimer se je preprečilo pogosto poplavljanje bližnjega objekta. Na odseku od vtoka 
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Prešnice v kineto se je obstoječi tlak v dolžini 25m poglobili in izvedel nov, iz kamna v betonu. S 
tem posegom se je povečal prerez in pretočnost kinete. Dela, ki so potekala v zaprti kineti izven 
javnih površin je izvedlo podjetje HIS d.o.o v vrednosti 15.442 EUR. 

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 15.592 € 

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 15.592 € 

5.1.2.12 Okoljska merilna postaja 15.592 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Z rebalansom je bila dodana nova proračunska postavka, na kateri so bila zagotovljena sredstva 
v višini 46.000 EUR. Pretežno so bila 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. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 606.028 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in 
razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in 
komunalna dejavnost). 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
 60.150 € 

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 38.924 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in 
ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb; zakon 
o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, zakon o temeljni geodetski 
izmeri, zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov, zakon o stavbnih zemljiščih. 

6.1.1.3 Geodetske storitve, dokumentacija in zemljiško knjižno 
urejanje 38.924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za ureditev in označitev mej, izdelavi geodetskih 
načrtov in izdelavi parcelacij. Pred izvedbo posameznih investicij je za lastnike zemljišč in 
seveda tudi za občino bistveno, da lahko čim bolj natančno določi, koliko v posamezno zemljišče 
bo posegla investicija. To je osnova za predstavitev projekta lastnikom, s tem pa lahko v 
pogodbi čim bolj natančno opredelimo naše obveznosti in se čim bolj približamo končnim 
izmeram, ki jih z aneksi po izvedbi investicije in novi geodetski izmeri le malenkostno 
poračunamo. Občina Medvode je na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma sodelovala s 
šestimi izvajalci geodetskih storitev, v posameznih postopkih, ki so pomenila le nadaljevanje že 
predhodno začetih postopkov, pa je sodelovala tudi z drugimi geodeti.  
Pred pripravo pogodb je potrebno izdelati tudi cenitve zemljišč, za kar so prav tako zagotovljena 
sredstva na tej postavki. V kolikor je to mogoče, pri pripravi pogodb izhajamo iz cenitve 
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primerljivih zemljišč, če pa to ni mogoče, oz. takih cenitev občina nima, pa naroči novo, ki je 
osnova za pripravo pogodbe.  
V letu 2017 je Občina Medvode uredila mejo dela lokalne ceste Preska – Tehovec – Suše, 
naročila ureditev meje rekonstruirane Bizantove ceste, ureditev meje zaradi izgradnje 
kanalizacije na Ladji, ureditev, parcelacijo in izravnavo mej za potrebe izgradnje krožišča Senica, 
odmero in parcelacijo ceste Topol – Robež, odmero ceste Topol – Belo, izdelavo geodetskega 
posnetka za potrebe športnega parka Medvode, ureditev meje rekonstruirane ceste na Golem 
Brdu, ureditev meje rekonstruirane ceste v Zavrhu pod Šmarno goro, ureditev meje 
rekonstruirane ceste v Zbiljah, izdelavo geodetskega načrta za potrebe izgradnje kanalizacije in 
vodovoda v Sori, odmero in ureditev meje levega robu ceste Žeje – Zbilje. Sredstva so se 
porabila tudi za ureditev mej, ki jih prioritetno predlagajo krajevne skupnosti.  
Občina Medvode je naročila dve cenitvi in sicer za ureditev zemljiško knjižnega stanja v 
Dragočajni in zemljišč za potrebe otroškega muzeja Goričane. 
Sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena, saj je potrebna sredstva težko natančno 
predvideti; realizacija glede na veljavni proračun je bila 87%. 

16029003 Prostorsko načrtovanje 21.225 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma so prostorski dokumenti občine ter urbanistični natečaji. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih 
enot, zakon o urejanju prostora, zakon o graditvi objektov, zakon o varstvu okolja, zakon o 
stavbnih zemljiščih. 

6.1.1.2 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte 21.225 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 so bila sredstva v višini 5.760 EUR porabljena za vzdrževanje in nadgrajevanje 
geografskega informacijskega sistema – GIS, 15.466 EUR pa je bilo porabljenih za plačilo 
pogodbenih obveznosti za izdelano posamezno fazo priprave in izdelave občinskega 
prostorskega načrta (OPN) s strokovnimi podlagami. OPN v letu 2017 še ni bil sprejet, saj vsi 
nosilci urejanja še niso podali pozitivnega mnenja, zato bo del pogodbenih obveznosti prenesen 
v leto 2018, ko bo tudi plačan. 

1603 Komunalna dejavnost 363.031 € 

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

16039001 Oskrba z vodo 274.472 € 

Opis podprograma 
Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno 
mrežo). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravne podlage: 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
- Zakon o vodah, 
- Zakon o varstvu pred požarom, 
- Zakon o graditvi objektov, 
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, 
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji in kazalci: 
- zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema vodovodov vsem 
prebivalcem občine, 
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- izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini, 
- nemoteno delovanje vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene 
ustreznosti, 
- izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. 

4.2.1.1 Urejanje vaških in javnih vodovodov 17.924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S porabljenimi sredstvi so bili plačani računi za opravljene analize vode, v okviru notranjega 
nadzora vode na vaških vodovodnih sistemih, plačana vodna povračila za odvzeto vodo za 
potrebe vaških vodovodnih sistemov, plačane kazni za neizvedene ukrepe na vaških vodovodnih 
sistemih, plačane najemnine za zemljišča na katerih stojijo posamezni objekti vodovodnih 
sistemov na Topolu in Osolniku ter plačana nujna popravila na napravah vaških vodovodnih 
sistemov pri katerih že teče postopek prenosa upravljanja na občino oziroma na upravljavca 
javnih vodovodnih sistemov v občini. 

4.2.1.2 Vzdrževanje hidrantnega omrežja in postavitev hidrantnih 
omaric 13.893 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S porabljenimi sredstvi so bili plačani prispeli računi za odpravljene pomanjkljivosti na več 
hidrantih, zapornih ventilih (zasunih) in označevalnih tablicah. Zaradi hladnega vremena ob 
koncu leta se je izvajanje del na hidrantih potrebnih popravila začasno zaustavilo, zato je nekaj 
sredstev ostalo neporabljenih. 

4.2.1.4 Občinski vodovodi - projekti in dokumentacija 12.382 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 se je naročila in izdelala projektna dokumentacija za izgradnjo manjkajočega 
odseka vodovoda v Sori, ki se bi zgradil sočasno z izgradnjo kanalizacije v letu 2018, prejeta 
dokumentacije je bila plačana le v višini izvedenih del, preostali znesek bo plačan v letu 2018, 
ko bodo pridobljena soglasja z gradbenim dovoljenjem. Naročena je bila tudi projektna 
dokumentacija PGD in PZI za obnovo in izgradnjo vodovodnega omrežja na območju od 
krožišča Zbilje pri Zormanu do obrtne cone Jeprca, ki je bila plačana le v manjšem delu, glede 
na izdelano dokumentacijo, pretežni del pa bo plačan v letu 2018, ko bo dokumentacija tudi 
izdelana. Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija PGD za gradnjo vodohrana in 
povezovalnega cevovoda od vodohrana do obstoječega vodovodnega omrežja na območju 
Stežice, naročena dokumentacija PZI do konca leta še ni bila dokončana, zato bo plačilo za 
njeno izdelavo zapadlo v letu 2018. Izdelana in plačana je bila vodilna mapa in načrt PGD za 
vodovod po Finžgarjevi. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0029 

4.2.2.1.012 Vodovod Studenčice 32.739 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 je bila izvedena obnova vodohranov Studenčice spodaj in Studenčice zgoraj. Izvedla 
so se popravila starih betonov, izvedla se je nova hidroizolacija in toplotna izolacija, menjava 
inoks elementov (vrata, zračniki) in ureditev okolice, s čimer se je izboljšala kvaliteta pitne vode 
na tem območju. Na podlagi zbiranja ponudbe je dela izvedlo podjetje HIS d.o.o iz Ljubljane. 
Vrednost vseh del je znašala 34.005 EUR. V sklopu teh del se je pokazala potreba tudi po 
izdelavi novega armiranobetonskega vodovodnega jaška pred vodohranom Studenčice zgoraj. 
Dela je izvedla Komunala Kranj v znesku 4.300 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-11-0014 

4.2.2.1.025 Avtomatizacija omrežja 535 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 535 EUR so bila porabljena za vzpostavitev daljinskega nadzora na vodovodu 
Osolnik. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-09-0002 
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4.2.2.1.026 Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture
 30.242 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S sredstvi iz te proračunske postavke se pokrivajo stroški, ki so dogovorjeni po sklenjeni 
pogodbi o najemu infrastrukture z upravljavcem Komunalo Kranj, in sicer so to stroški vodenja 
katastra, analitične evidence ter za subvencije omrežnine. Ti stroški znašajo 11.743 EUR. Preko 
celega leta se je v sklopu tekočega vzdrževanja s strani Komunale Kranj izvajalo črpanje vode 
na Stari grad, izvajalo se je tudi nekaj nujno potrebnih popravil na vodovodnih sistemih Osolnik, 
Studenčice in Golo Brdo. Skupna vrednost del je znašala 5.548 EUR. V sklopu investicijskega 
vzdrževanja se je izvedla prestavitev vodovoda na Ostrovrharjevi, montaža dozirne naprave za 
vodohran Osolnik ter vgradnja filtrov za filtriranje pitne vode. Skupna vrednost del je znašala 
10.375 EUR. Na zahtevo inšpektorja je bilo potrebno izvesti ograditev zajetja Studenčice in 
vrtine Preska. Ograditve je izvedlo podjetje Palisada d.o.o v skupnem znesku 2.410 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-13-0007 

4.2.2.1.029 Prevzemi vaških vodovodov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 20107 niso nastali nobeni stroški, povezani s prevzemom vaških vodovodov, kot so 
izdelava cenitev obstoječih omrežij in geodetskih posnetkov obstoječega stanja. Iz tega razloga 
planirana sredstva v višini 5.000 EUR niso bila porabljena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-11-0012 

4.2.2.1.038 Obnova vodovoda Zavrh 17.830 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S porabljenimi sredstvi so bili plačani prispeli računi za zgrajen dodaten nov vodovod od križišča 
pri kapelici pod kmetijo Mis, Zavrh 2/a do križišča pri domačiji Jakoba Aljaža, Zavrh 2, v sklopu 
rekonstrukcije ceste Spodnje Pirniče – Zavrh. Izvedbo tega vodovoda je zahteval upravljavec 
javnih vodovodnih sistemov, podjetje Komunala Kranj d.o.o., zaradi ureditve javnega 
vodovodnega sistema na tej lokaciji. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0002 

4.2.2.1.039 Vodovod Žeje - Zbilje 139.773 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izvedena je bila investicija, ki poteka na državni cesti na relaciji od gasilskega doma v Zbiljah do 
ovinka pred mostom čez Savo v dolžini približno 700 metrov. Kot pobudniki projekta smo 
dosegli dogovor z upravljavcem državne ceste - Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo 
(DRSI) za skupen nastop v veliki investiciji, ki je izboljšala pogoje za vse udeležence v prometu 
na tem odseku. Hkrati z gradnjo manjkajočega pločnika smo zgradili tudi hidrantno omrežje, 
javno razsvetljavo, avtobusno postajališče, plinovod in obnovili vodovod, na koncu se je izvedla 
tudi reciklaža cestišča. Občina Medvode je med drugim investirala v obnovo vodovoda in 
gradnjo hidrantnega omrežja. Investicija obnova vodovoda je bila v celoti zaključena meseca 
maja 2017. V ta namen so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 140.000 EUR. Izvedbo 
vodovodnih hišnih priključkov je v skladu z dogovorom prevzela in izvedla Komunala Kranj 
d.o.o., ki je tudi upravljavec javnega vodovoda na tem območju. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0021 

4.2.2.1.040 Obnova vodovoda na območju kohezije 9.155 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Medvode je 16.8.2017 s strani Evropske komisije prejela sklep o odobrenih sredstvih iz 
kohezijskega sklada za sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja. Projekt 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 
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Vikrč, v skupni dolžini 22 km. Zaradi racionalne porabe sredstev, se bo sočasno z izgradnjo 22 
km kanalizacijskega omrežja obnovilo tudi dobrih 12 km vodovodnega omrežja in zgradila 
meteorna kanalizacija. Skupna vrednost projekta znaša 16,7 mio EUR in se bo izvajala v letih 
2018-2019. Pogodba z izbranim izvajalcem za izgradnjo fekalne kanalizacije je bila podpisana 
23.11.2017. Do konca leta izvajalec še ni predal bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, prav tako pa še niso bile zaključene vse aktivnosti, ki so potrebne za podpis 
pogodbe o sofinanciranju z Republiko Slovenijo, zato se dela v letu 2017 še niso začela. Iz tega 
razloga se tudi obnova vodovodnega omrežja še ni začela, zato so bila sredstva na tej 
proračunski postavki porabljena le za izdelavo projektne dokumentacije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0022 

4.2.2.1.041 Prevzem vodovoda Golo Brdo - Polana 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2015 smo prevzemali vaški vodovod Golo brdo - Polana. Naročena je bila parcelacija treh 
vodovodnih objektov, ki so grajeni na parcelah z namensko rabo varovan gozd. Parcelacija 
zaradi neopravilne sposobnosti lastnice zemljišča tudi v letu 2017 ni bila končana.  
Pravnomočnost parcelacije je osnova za nadaljnja pogajanja z lastnikom zemljišč, za odkupe, 
kjer stojijo vodovodni objekti. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0028 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.576 € 

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. 

4.2.2.3.017 Urejanje pokopališč 7.576 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V drugi polovici leta smo v upravljanje in vzdrževanje prevzeli vseh pet občinskih pokopališč - 
Preska, Sora, Smlednik, Pirniče in Topol. Vzpostavili smo kataster vseh pokopališč v občini in na 
podlagi katasterskih izmer določili enotne parametre za grobove. Vzpostavitev katastra je bila 
osnova za sklepanje pogodb o najemu grobnih mest.  
Pripravili smo 1995 pogodb o najemu grobnega mesta, do februarja 2018 je bilo vrnjenih 93 % 
pogodb. 
V okviru rednega vzdrževanja smo pokopališča kosili, pleli, pometali... v zimskem času pa smo 
solili in čistili sneg z glavnih pokopaliških poti. 

16039003 Objekti za rekreacijo 80.038 € 

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. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji in kazalci: 
- zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok, 
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. 

5.1.1.2 Urejanje mestnih parkov in zelenic 60.654 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva smo porabili za izvajanje košenj občinskih zelenic in parkov, vzdrževanje grmičevja, 
urejanje in vzdrževanje gredic z rožami in za ostala dela povezana z urejanje parkov in zelenic. 
V letu 2017 je bilo pokošenih več kot 650.000 m2 površin, obrezanih cca 550 tm žive meje, 
pograbljenih 20.000 m2 površin, pobranega cca 50 m3 listja. Te površine so se nato tudi redno 
kosile. Med večjimi vzdrževalnimi deli v letu 2017 bi izpostavila ureditev brežin reke Sore in reke 
Save v centru Medvod. Odstranili smo vse »divjake«, posušena drevesa in odpadke. Brežino 
smo nato redno vzdrževali. Na enak način smo uredili tudi brežino Prešnice, Bošnjice in 
vodotoka v Preski.  
Veliko pozornosti smo namenili odstranitvi dresnika, predvsem ob železniški progi med Petrolom 
do železniškega prehoda v Preski, ob železniškem podvozu v Goričanah in na Verju.  
V centru smo uredili okolico vodohrana in okolico balinišča (obrez dreves na stojno višino in 
grmičevja).  
V celoti smo očistili okolico »Jeprške jame«, odstranili vse grmičevje in plastično ograjo. 
V jesenskem času smo čistili odpadlo listje in odmrlo vejevje.  
Sredstva so bila porabljena v višini 60.653 EUR. 

9.1.2.10 Otroška igrišča 12.612 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na pobudo Krajevne skupnosti Vaše – Goričane so se na zelenici ob prostorih Krajevne 
skupnosti postavila otroška igrala. Postavil se je stolp s plezalom in toboganom, dvojna 
gugalnica, igralo na vzmet, plezalo in večji tobogan, ki poteka po brežini igrišča. Krajevna 
skupnost je izvedla vsa gradbena dela in uredila zasaditev. Vrednost igral je bila 6.266 EUR z 
DDV. Na pobudo in v sodelovanju s Krajevno skupnost Senica, je občina kupila 7 naprav za 
fitnes na prostem v znesku 6.100 EUR z DDV. Naprave bo Krajevna skupnost postavila pred 
hišo krajevne skupnosti spomladi 2018. Nekaj sredstev je bilo porabljenih še za postavitev info 
table in zamenjavo ventila na pitniku na otroškem igrišču v Preski. Skupaj je bilo na postavki 
porabljenih 12.612 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0127 

9.1.2.31 Otroško igrišče Svetje 6.772 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije, ki je bila naročena v letu 2017 za načrtovanje 
novega šolskega igrišča pri Osnovni šoli Medvode na Svetju, so se izvedle predhodne 
arheološke raziskave. Z izvedbo georadarske in magnetne metode je bilo pregledano območje v 
skupni površini približno 6.500 m2. Vrednost raziskave z izdanim poročilom je bila 6.772 EUR z 
DDV. V letu 2018 se bo izvedla I. faza projekta, ki obsega izvedbo naslednjih del: 
- izgradnja igrišča za mali nogomet, 
- izgradnja igrišča za košarko, 
- izgradnja tri stezne 150 m dolge atletske steze z ureditvijo proge za tek na 60 m, 
- izgradnja steze za skok v daljino.  
Celoten park se bo tudi ogradil. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 944 € 

1.4.2.4 Javna električna polnilna postaja 944 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na parkirišču pred občinsko stavbo je bila v letu 2016 postavljena prva električna polnilnica. 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo in zavarovanje električne polnilnice. 
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 38.607 € 

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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 38.607 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za 
socialno ogrožene osebe. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: stanovanjski zakon. 

6.1.1.1 Občinska stanovanja - upravljanje in vzdrževanje 38.607 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja in plačilo tekočih vzdrževalnih del oz. 
manjša popravila: pregled in odprava zamakanja v enem stanovanju, zamenjava stanovanja v 
enem stanovanju, menjava toplotnih števcev v petih stanovanjih, sanacija stropa v enem 
stanovanju, dobava zunanje stenske luči in celovita prenova enega izpraznjenega stanovanja. 
Občina je lastnica 15 stanovanj, ki so oddana v najem najemnikom za neprofitno najemnino. 
Občina kot lastnica je dolžna ta stanovanja vzdrževati. Za upravljanje občinskih stanovanj 
imamo na podlagi javnega razpisa izbranega upravnika, ki v skladu s potrjenim načrtom 
vzdrževanja skrbi za vzdrževalna dela na stanovanjskem fondu ter pobira najemnino. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 144.241 € 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 144.241 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma so odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč 
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, vračilo komunalnega prispevka). 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih 
enot, zakon o temeljni geodetski izmeri, zakon o prostorskem načrtovanju. 

6.1.2.3 Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine za odstop 
zemljišč 144.241 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S plačilom še drugega (zadnjega) dela kupnine po pogodbi za dosego javne koristi z Mojco 
Cvetkovič, je občina postala lastnica zemljišč na Golem Brdu, ki bodo namenjena menjavi z 
zemljišči po katerih poteka javna cesta. Geodetska odmera je bila izvedena in je pravnomočna, 
v pripravi je pogodba za prenos delov zemljišč.  
Občina je sklenila pravni posel z lastnico zemljišča v Preski, na katerem se nahaja vodno zajetje, 
zemljišče, na katerem se nahaja vodohran Preska 2, prav tako je v svojo last pridobila dve 
zemljišči v Preski, ki v naravi predstavljata dostop do preurejenega otroškega igrišča v Preski ter 
zemljišče, na katerem se v naravi nahaja del parkirišča in objekt gospodarske javne 
infrastrukture za potrebe meteorne kanalizacije. Poleg tega smo zemljiškoknjižno stanje uredili 
za del pločnika na Verju. 
S sodno poravnavo v zadevi Kovačič smo pridobili zemljišča ob Čarmanovi in Gorenjski cesti, 
uspeli pa smo se izogniti plačilu uporabnine za večletno uporabo teh zemljišč. Z lastnico smo za 
obdobje enega leta sklenili zakupno pogodbo za igrišče med stanovanjskimi hišami in prostori 
Kegljaškega društva Medvode in Kegljaškega kluba Hidro Medvode, po tem obdobju pa je 
predvideno, da se nepremičnina vrne v uporabo lastnici. Zakupnino smo izplačali tudi lastniku 
zemljišča, na katerem je parkirišče ob Osnovni šoli Preska. Na občini smo sklenili še nekaj 
manjših pravnih poslov, in sicer je občina pred začetim postopkom razlastitve uspela doseči 
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dogovor z lastnikoma za odstop zemljišča za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika v Zbiljah, 
v svojo last je prevzela del javne poti v Pirničah in Vikrčah, ki je potekal po zasebnem zemljišču, 
v dveh postopkih smo bili uspešni pri nakupu kmetijskih zemljišč z oglasne deske. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0113 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 131.594 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 

1702 Primarno zdravstvo 20.000 € 

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 

 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 20.000 € 

Opis podprograma 
Dejavnost zdravstvenih domov zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, 
nakup opreme za zdravstvene domove. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki pokrivajo to področje so Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o lekarniški dejavnosti. 

7.1.1.3 Zdravstvena vzgoja in preventiva 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 so bila sredstva porabljena za: 
- izvedbo 19 delavnic in predavanja za odrasle in mladino: hujšanje, zdrava prehrana, telesne 
aktivnosti, tehnike sproščanja, dejavniki tveganja za zdravje, življenjski slog, test hoje, 
spoprijemanje z depresijo in stresom ter odvajanje kajenja, predavanja na temo oživljanja, 
zloraba dovoljenih in nedovoljenih drog, predavanja za starše, spodbujanje otrokovih socialnih 
veščin, kaj lahko starši naredijo, da bo otrok postal samostojna in odgovorna oseba in o 
postavljanju meja, vzgoja za odgovorno vedenje otroka, oblikovanje otrokove samopodobe, itd. 
- vzdrževanje defibrilatorjev, 
- cepljenje proti klopnemu meningitisu. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 111.594 € 

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 90.731 € 

Opis podprograma 
Vsebuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva ter 
plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpis, ki ureja to področje: zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

7.1.1.1 Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb 90.731 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z 21. točko prvega odstavka 15. člena (podlaga 99) Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju osebam, ki so brez prejemkov in premoženja oziroma so njihovi 
prejemki in premoženje ter prejemki in premoženje njihovih družinskih članov pod cenzusom po 
veljavni socialni zakonodaji, občina plačuje stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Socialni status občanov oziroma njihovih družin s postopkom pridobivanja pravic iz javnih 
sredstev ugotavlja center za socialno delo, občina pa zanje plačuje zavarovalnino. 
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Opažamo, da se trend rasti števila zavarovancev umirja. Decembra lani je bilo prek te podlage 
prijavljenih 220 občanov. Decembra 2016 je bilo po tej podlagi zavarovanih 244 občanov. 
Decembra 2015 je bilo zavarovanih 259 občanov, decembra 2014 je bilo teh občanov 253, 
decembra 2013 pa je bilo takšnih zavarovanj 203. Zanimivo, da je bilo teh zavarovanj v letu 
2012 komaj 171. 

17079002 Mrliško ogledna služba 20.862 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema plačilo storitev mrliško ogledne službe. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o zdravstveni dejavnosti. 

7.1.1.4 Mrliško pregledna služba 20.862 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za sanitarne obdukcije in prevoz trupel. V skladu s Pravilnikom o 
pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je občina dolžna organizirati mrliško 
pregledno službo ter zagotavljati sredstva za obdukcije in tehnično pomoč v povezavi z 
obdukcijo (prenašanje, prevoz in pokop trupla). Občina ima za opravljanje te službe sklenjeno 
pogodbo z Medicinsko fakulteto, Inštitutom za sodno medicino v Ljubljani. 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  1.442.890 € 

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

 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 27.341 € 

Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne 
dediščine. 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 27.341 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, 
vzdrževanje kulturnih spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih 
obeležij ipd. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, zakon o 
varstvu kulturne dediščine. 
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8.1.1.19 Urejanje muzejskih zbirk 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki se bila zagotovljena zgolj minimalna sredstva, z namenom ohranitve 
projekt v proračunu, če se pokaže možnost za pridobitev drugih sofinancerskih sredstev za 
izvedbo projekta. Primernega razpisa v let 2017 ni bilo, zato so sredstva ostala neporabljena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0011 

8.1.2.6 Varovanje naravne in kulturne dediščine - investicije in 
investicijsko vzdrževanje (razpis) 27.341 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Medvode vsako leto z javnim razpisom pozove izvajalce akcij zaščite kulturne dediščine v 
Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne 
dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine, k 
oddaji vlog za sofinanciranje navedenih programov kulturne dediščine. 
 
Na javni razpis je prispelo sedemnajst vlog za sofinanciranje kulturne dediščine. Upoštevajoč 
štirinajst vlog, ki so izpolnjevale pogoje razpisov, so prijavitelji Občini Medvode v namene 
sofinanciranja prijavili svoje potrebe v višini 48.300 EUR. Sredstva, namenjena za področja tega 
razpisa, pa so znašala 23.500 EUR. Zaradi ugodene pritožbe enega od prijaviteljev so bila s 
prerazporeditvijo sredstev tej postavki zagotovljena dodatna sredstva. 
Odobrenih sredstev nista porabila dva prijavitelja in sicer: Združenje borcev za vrednote NOB za 
redno dejavnost celotnih sredstev v višini 800 EUR in Društvo Slovenski center za ustno 
zgodovino za projekt "Flancanje" od odobrenih 800 evrov ni izkoristilo 459 EUR. 

1803 Programi v kulturi 608.141 € 

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 417.900 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice ter drugi programi 
v knjižnicah. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi s tega področja: zakon o knjižničarstvu. 

8.1.1.20 Potujoča knjižnica 7.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Medvode in Mestna knjižnica Ljubljana sta leta 2010 sklenili pogodbo, na podlagi katere, 
s ciljem izboljšati dostopnost knjižničnega gradiva in informacijskih storitev za občane, mestna 
knjižnica izvaja knjižnično dejavnost s potujočo knjižnico – bibliobusom, in sicer na 
izposojevalnih mestih v Smledniku, Zbiljah, Trnovcu, Sori in pri Domu starejših občanov 
Medvode. S tem občina dopolnjuje dejavnost Knjižnice Medvode, predvsem pa omogoči lažji 
dostop do knjige starejšim in otrokom. 

8.1.1.8 Knjižnica - redna dejavnost 360.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Knjižnica je prejela 318.612 EUR za stroške dela in 41.388 EUR za materialne stroške ter 
stroške rednega vzdrževanja. Knjižnica je z zamudninami in članarinami zbrala 37.727 EUR, 400 
EUR pa sta jim donirali dve podjetji. 
Od 13 sistemiziranih delovnih mest, je bilo zasedenih 10,88, kar vključuje tudi direktorico. 
Poleg osnovne dejavnosti knjižnice, ki zajema izposojo knjig, nabavo knjižnega gradiva in 
svetovanje bralcem je Knjižnica Medvode v letu 2017 izvedla tudi 242 dogodkov, ki jih je 
obiskalo 5339 uporabnikov in so bili brezplačni. Naj naštejemo nekatere: Pravljične urice z 
ustvarjalno delavnico, Počitniške in praznične delavnice, knjižne uganke, razstave slik, fotografij, 
ročnih del, literarni večeri in predavanja, vezana na knjigo, potopisna predavanja, 
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izobraževalno- ustvarjalne delavnice, Medvodko bere, Poletavci in najpoletavci, računalniške 
delavnice, večeri ruskega filma idr. 

8.1.1.9 Knjižnica - nakup gradiva 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti mora knjižnica vseskozi 
skrbeti za zadosten prirast tako knjižnega kot neknjižnega gradiva. Občina je v preteklih letih 
zagotavljala velika sredstva, tako da je knjižnica s postopnim poviševanjem števila enot letnega 
prirasta dosegla predpisano minimalno zalogo gradiva. Tudi država sofinancira nakup 
knjižničnega gradiva, vendar pod pogojem, da občina redno zagotavlja sredstva, potrebna za 
delovanje knjižnice. 
V letu 2017 je bilo kupljenih 3.379 izvodov knjižničnega gradiva in 394 licenc za E-knjigo, za 
katere so bila sredstva zagotovljena iz naslednjih virov: Občina Medvode 50.000 EUR, 
Ministrstvo za kulturo 14.700 EUR in Knjižnica Medvode s presežkom prihodkov nad odhodki v 
višini 6.260 EUR. 

18039003 Ljubiteljska kultura 104.787 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, programi 
kulturnih društev ter nagrade za kulturne dosežke. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi s tega področja: zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

8.1.1.17 Javni sklad za kulturne dejavnosti 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 5.000 EUR so bila po pogodbi nakazana javnemu skladu, ki je v letu 2017 
organiziral vrsto območnih revij in srečanj: Območno srečanje literatov, Območno Linhartovo 
srečanje gledaliških skupin, Plesni mozaik, Festival vizije, Območno revijo otroških in mladinskih 
pevskih zborov, Območno srečanje otroških folklornih skupin, Območno likovno razstavo, 
Regijsko razstavo izbranih del mladih likovnikov, Regijsko srečanje lutkovnih skupin, Regijsko 
srečanje otroških folklornih skupin, Regijsko srečanje filmskih in video ustvarjalcev, Literarna 
delavnica ob območnem srečanju literatov, Literarni zbornik "Izrekanja", Impresije naših voda - 
likovna razstava, 187. Mozartovi družinski dnevi, Zaključno letno srečanje s predstavniki 
kulturnih društev Ljubljana- okolica, Noč knjige 2017, podelitev Linhartovih priznanj in priznanje 
Območne izpostave. 

8.1.1.6 Kulturna dejavnost 99.787 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list 
Republike Slovenije, številka 27/05) je občina v letu 2017 razpisala sofinanciranje poslovanja in 
redne dejavnosti kulturnih društev, prireditve in projekte, vzdrževanje prostorov in kulturno 
izmenjavo. Na podlagi pravilnika so se sredstva izvajalcem kulturnih programov razdelila s 
postopkom javnega razpisa. 
 
Na javni razpis je svoje potrebe do roka, ki se je iztekel 27. 3. 2017, prijavilo 18 prijaviteljev. 
Ena vloga ni bila oddana v predpisanem roku, zato je bila s sklepom občinske uprave zavržena. 
Strokovni pregled popolnih prijav ter ocenitev na podlagi meril in kriterijev, ki so bili navedeni v 
javnem razpisu na podlagi pravilnika, je v skladu z 225. členom Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije opravila strokovna komisija. To za vsak razpis na 
podlagi 11. člena pravilnika imenuje vodja Občinske uprave Občine Medvode na predlog 
kulturnih društev, občinske zveze kulturnih društev in zainteresirane strokovne javnosti. V 
strokovni komisiji so bili en predstavnik občinske uprave oziroma strokovne službe Občine 
Medvode ter štirje predstavniki različnih kulturnih dejavnosti, imenovani na predlog Občinske 
kulturne zveze. 
Zatem je strokovna komisija na podlagi prioritet, ocen, strokovnih mnenj in točkovanj Občinski 
upravi Občine Medvode predlagala, katere dejavnosti naj financira v kolikšnem obsegu. Prijave, 
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ki so prišle v izbor, pa glede na prioritete, ocene in strokovna mnenja komisije niso zbrale dovolj 
točk, po mnenju strokovne komisije niso upravičene do razpisanih proračunskih sredstev. 
Komisija je v končnem predlogu med 16 prijaviteljev po področjih financiranja razdelila 125.000 
EUR. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 57.457 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je sofinanciranje lokalnega časopisa, radia in televizije ter sofinanciranje 
glasil. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi s tega področja: zakon o medijih. 

1.4.1.5 Lokalna TV 27.500 € 

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

1.4.1.6 Druga sredstva obveščanja 29.957 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Razpoznavnost v širšem prostoru, informiranost občanov ter druženje na raznovrstnih 
prireditvah za najširši krog občanov, so elementi povezovanja in vzpodbujanja pripadnosti 
občini, to pa pomeni večanje interesa za dogajanje znotraj občine in za njen razvoj na vseh 
področjih življenja in dela slehernega občana. Informiranost občanov zagotavljamo na več 
načinov. Gre za odhodke širšega pomena za celotno občino in predstavljajo standard ali nivo 
življenja občine kot instituta lokalne samouprave. Na tej proračunski postavki smo zagotovili 
sredstva za lokalno glasilo Sotočje, informiranje občanov preko Radia Sora, članek v letopisu 
Gorenjska in stroške socialnih omrežij. Večina sredstev je bila namenjena izdajanju glasila 
Sotočje, ki je izšlo v 11 številkah (naklada 6.000 izvodov), za katerega smo v drugi polovici leta 
2017 objavili tudi novo javno naročilo za obdobje do konca leta 2019. Glasilo brezplačno 
prejmejo vsa gospodinjstva, podjetja, zainteresirana javnost, na voljo pa je tudi vsem 
obiskovalcem v javnih ustanovah. V letu 2017 smo med občani izvedli tudi raziskavo o 
informiranosti, ki je pokazala, da je glasilo Sotočje najbolj pogost vir informacij in da so občani s 
tem medijem tudi najbolj zadovoljni. 

18039005 Drugi programi v kulturi 27.996 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih domov, nakup, gradnja in 
investicijsko vzdrževanje kulturnih zavodov in kulturnih domov. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi s tega področja: zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

8.1.1.18 Kulturni domovi - vzdrževanje 24.236 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva smo razdelili z javnim razpisom za kulturne dejavnosti 9 društvom in sicer za plačilo 
najemnin, ogrevanje in redno vzdrževanje prostora ter nakup opreme. 

8.1.2.10 Kulturni dom Sora - galerija 0 € 

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 in le tega 
tudi podaljšali. Navkljub trudu, ki so ga v preteklosti vložili, pa je spričo ekonomske situacije 
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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, kjer bosta ohranjena dva 
dela, galerijski del in manjši stranski oder. Projektno dokumentacijo izdeluje podjetje Pro HBH 
2000, d.o.o., ki je trenutno v pridobivanju projektnih pogojev in soglasij. Sredstva na tej 
postavki, so ostala neporabljena, saj izdelovalec projektne dokumentacije še ni izstavil računa. 
Pripravljena je tudi že vsa razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca del. Razpis bo prividoma 
objavljen v mesecu marcu 2018, saj je bilo potrebno počakati na novo Uredbo o zelenem 
javnem naročanju. Izvedba gradbeno obrtniških ter instalacijskih del se bo izvajala v letu 2018 
ter 2019. 

8.1.2.5 Aljaževa hiša - obnova 3.760 € 

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 meseca aprila 2018. Sredstva so tudi namenjena delnemu plačilu 
projekta za izvedbo del , 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 po zaključenem 
javnem razpisu. Del stroška za projekt je bil na podlagi avtorske pogodbe poravnan v letu 2017, 
in sicer 3.760 EUR. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 807.409 € 

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

18059001 Programi športa 799.546 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je financiranje dejavnosti javnih zavodov za šport, promocijske športne 
prireditve, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, nakup, gradnja in 
vzdrževanje športnih objektov. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi s tega področja: zakon o športu 

1.4.1.21 Mednarodne prireditve 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej proračunski postavki so bila predmet javnega razpisa. Prejemnika sta bila 
Badminton klub Medvode, ki je organiziral mednarodno športno prireditev Mednarodni turnir 
Forza Slovenia International 2017 in Turistično društvo Hraše, ki je soorganiziralo športno 
tekmovanje vlečnih psov. 

8.1.1.2 Šport - dogovorjeni programi 92.794 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 
38/12) občina sofinancira športno vzgojo otrok in mladine, športno rekreativno dejavnost 
odraslih, kakovostni in vrhunski šport ter razvojne in strokovne naloge v športu. 
Za programe športa je bilo v proračunu občine v letu 2017 razpisanih 93.000 EUR. Izvajalci 
športnih programov so za sredstva kandidirali na javnem razpisu, na katerega je svoje prijave 
posredovalo 23 prijaviteljev. Vsi prijavljeni izvajalci so pridobili sredstva iz občinskega 
proračuna. Največji prejemnik sredstev občinskega športnega EUR je Košarkarski klub Medvode, 
sledijo mu Nordijsko športno društvo Medvode, Nogometni klub Jezero Medvode ter Badminton 
klub Medvode. 
Izvajalci letnega programa športa za leto 2017 združujejo okoli 3460 članov, od katerih se jih 
3.113 udeležilo športnih programov, ki so sofinancirani s strani Občine Medvode. Sredstva so 
bila porabljena skoraj v celoti. 
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8.1.1.21 Programi športa za dosežek 16.935 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list 
Republike Slovenije, številka 38/12) občina namenja dodatna sredstva prednostnim programom 
športa. Prednostni programi športa lokalnega pomena po pravilniku so športna vzgoja otrok 
(usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, in sicer kategorije starejših dečkov in deklic), 
športna vzgoja mladine (usmerjene v kakovostni in vrhunski šport), kakovostni šport in vrhunski 
šport v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki po razvrstitvi Strokovnega sveta 
Republike Slovenije za šport sodijo v prvi razred športnih panog v Sloveniji. 
V letu 2017 so sredstva v višini 17.000 EUR iz te proračunske postavke pridobili Košarkarski 
klub Medvode, Nogometni klub Jezero Medvode in Nordijsko športno društvo Medvode. 

8.1.1.23 Javni zavod Sotočje Medvode - poslovanje 500.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Javni zavod Sotočje Medvode (v nadaljevanju: zavod) je izvajal Letni program športa v Občini 
Medvode za leto 2017 na področjih športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije, 
kakovostnega in vrhunskega športa in športa oseb s posebnimi potrebami, razvojnih programov 
na področju športa ter upravljanju, vzdrževanju in razvoju javne športne infrastrukture v občini 
Medvode. Z izvajanjem tega programa je zavod uresničeval programe in cilje Nacionalnega 
programa športa v Republiki Sloveniji. 
Finančno poslovanje: 
Leto 2017 je zavod zaključili uspešno. Dosegel je za 749.965 EUR prihodkov ter ob odhodkih v 
višini 749.843 EUR ustvaril presežek prihodkov v višini 122 EUR. Če pogledamo ustvarjene 
prihodke po načelu denarnega toka ugotavljamo, da je delež prihodkov, ki jih je zagotovil 
ustanovitelj 500.000 EUR, od tega za stroške dela za 10 zaposlenih 230.000 EUR, 270.000 EUR 
za programske ter materialne stroške. Zaradi neizpolnjevanja določil 61. člena Zakona o 
izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018, je župan z aneksom k pogodbi o financiranju 
zavoda v letu 2017 za 65.000 EUR zmanjšal prvotno zagotovljena sredstva v višini 565.000 
EUR. Ostali prihodki v višini 240.131 EUR pa so posledica aktivnosti zavoda, od tega od prodaje 
blaga in storitev 60.624 EUR, od najemnin 162.205 EUR in drugih dotacij 17.301 EUR 
Zavod je upravljal in vzdrževal Športno dvorano Medvode (v nadaljevanju: športno dvorano) in 
Nordijski center Bonovec Medvode (v nadaljevanju: nordijski center), kopališče Sora. Športne 
objekte oziroma površine je upravljal in vzdrževal na ekonomičen in racionalen način ter za 
namen javnega interesa na področju športa in javnih prireditev. Iskal in uvajal je varčnejše 
tehnološke rešitve, predvsem na področju energetske oskrbe športne dvorane, in sicer 
prezračevanje, hlajenje in ogrevanje ter ekonomične porabe energije in vode v nordijskem 
centru. Izvajal se je stalen nadzor nad stroški dela oz. blaga in storitev. 
Zavod je upravljal Kulturni dom Medvode (v nadaljevanju: kulturni dom), Rojstno hišo Jakoba 
Aljaža (v nadaljevanju: RHJA) in Turistično informacijski center Medvode (v nadaljevanju TIC 
Medvode) ter prostore in nepremičnine kulturne dediščine v občini Medvode v lasti 
ustanoviteljice: 
- spomenik padlim talcem v Gramozni jami v Medvodah, 
- skupni grob padlih v NOV na pokopališču v Preski, 
- spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču v Preski, 
- rojstna hiša Franca Rozmana – Staneta in doprsni kip Franca Rozmana-Staneta pred hišo v 
Spodnjih Pirničah 13, 
- spomenik padlim v NOV pred zadružnim domom v Zgornjih Pirničah, 
- spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču v Smledniku, 
- spomenik petim padlim talcem ob cesti Vikrče- Smlednik, 
- spomenik žrtvam 1. svetovne vojne na pokopališču Sori. 
Poleg objektov, ki mu jih je v upravljanje zaupala ustanoviteljica Občina Medvode, je zavod 
skrbel tudi za prostore, ki jih ima v najemu:  
- Klub Jedro, 
- Studio - vadnico. 
Prireditve in dogodki, ki jih je organiziral zavod: 
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- dvodnevno tradicionalno občinsko Pustovanje, 
- Dalmatinski večer v Medvodah, 
- Miniolimpijada 2017, 
- Festival Medvode v gibanju, 
- drsališče na parkirnih prostorih pred občinsko stavbo,  
- večer športa,  
-prireditev ob otvoritvi TIC-a, 
-pohod od Jakoba do Jakoba, 
-prižig luči z obiskom Miklavža, 
-tekmovanje v kuhanju vina in čaja, 
-obisk Dedka Mraza in igre za otroke, 
- tradicionalno občinsko Silvestrovanje, 
-prednovoletno srečanje zaposlenih v zavodih Občine Medvode, 
-kulturni večeri v kavarni Sotočje, 
-gledališki abonma Sotočje, 
-Medvoški kulturni dan, 
-projekt Moj kino, 
-Bivak- dnevni center za otroke in mladostnike, 
-počitniško varstvo, 
-podjetniški večeri, 
-jezikovni tečaji, 
-slikarske razstave, 
-glasbeni natečaj BOB, idr. 
 
Organizacija in izvedba občinskih protokolarnih prireditev: 
- prireditev ob kulturnem dnevu, 
- prireditev ob občinskem prazniku (slavnostna seja OS), 
- prireditev ob dnevu državnosti, 
- prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 
 

8.1.1.24 Javni zavod Sotočje Medvode - investicije in investicijsko 
vzdrževanje 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zavod je porabil sredstva za nakup trim steze EKO FIT BONOVČEK, peči za centralno kurjavo v 
Kulturnem domu Medvode, prekrivanje kapelic na Kalvariji v Smledniku, nakup varnostnega 
podesta za NC Bonovec, ureditev nadstreška, strehe in fasade v NC Bonovec, ureditev kopališča 
Sora ( zemlja in stopnice), strojni izkop izgradnje trim steze. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0033 

8.1.2.17 Športni park Medvode 0 € 

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, kar je predvideno v aprilu 2018. V letu 2017 se je pregledalo stanje oziroma 
lastništvo zemljišč, stekli so postopki pridobivanja zemljišč, ki pa še niso pridobljena. Glede 
izvedbe javnega natečaja smo imeli dva sestanka z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. 
V izdelavi je natečajna oziroma projektna naloga, ki je pogoj za izvedbo javnega arhitekturnega 
natečaja za izgradnjo Športnega parka Medvode. Ker se postopek javnega natečaja, ki je vezan 
na OPN še ni začel in ker še niso bila pridobljena zemljišča, sredstva niso bila porabljena. 
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8.1.2.8 Športna igrišča (nogomet. tekaške proge, ostala igrišča)
 126.817 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena za ureditev Športnega parka pri Osnovni šoli Pirniče. Izvedeno je 
bilo javno naročilo za obnovo igrišča za mali nogomet in košarko. Izvedla se je preplastitev 
igrišč, zgradila se je nova kanalizacija za odvajanje meteorne vode. Postavila se je nova športna 
oprema. Zgradil se je prvi asfaltirani grbinasti poligon v Medvodah dolžine približno 200m. 
Postavile so se naprave za Street workout telovadbo ter plezalni balvan. Obstoječa atletska 
steza se je skrajšala, vgradili so se robniki ter se na celotnem območju vgradil nov material za 
tekaške proge (tenesit). Izdelala se je tudi nova jama za skok v daljino. Za ureditev okolice se 
je med objekti položilo 1.800m2 travne ruše. Postavljen je bil tudi nov pitnik za vodo. Vrednost 
celotne investicije bila 123.514 EUR z DDV. V športnem parku Smlednik smo za zaščito 
košarkarskega igrišča postavili stebre in kupili zaščitno mrežo v skupni vrednosti 3.302 EUR z 
DDV. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0119 

18059002 Programi za mladino 7.863 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje društev, ki delajo z 
mladimi. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi s tega področja: zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju. 

8.1.1.10 Mladinska dejavnost 7.863 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vsako leto z javnim razpisom pozovemo izvajalce otroških in mladinskih programov v občini 
Medvode k oddaji prijav na javni razpis za sofinanciranje teh. Lani je na javni razpis svoje 
potrebe po financiranju teh programov prijavilo 7 prijaviteljev, ki so kot svoje programe prijavili 
2 poslovanji in 9 projektov. 
Strokovni pregled popolnih prijav ter ocenitev na podlagi meril iz 13. člena pravilnika je v skladu 
z 225. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije opravila 
razpisna komisija, ki je v končnem predlogu med 7 prijaviteljev po področjih financiranja 
razdelila 8.200 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena. 
 

19 IZOBRAŽEVANJE 3.093.879 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter 
vseh oblik pomoči šolajočim. 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.279.460 € 

19029001 Vrtci 2.279.460 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno 
programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih…), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki pokrivajo to področje so: 
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
• Zakon o vrtcih, 
• Zakon o lokalni samoupravi. 

9.1.1.8 Vrtec Medvode - dejavnost 1.945.634 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je dolžna kriti račune, ki jih na podlagi potrjene cene pošlje vrtec. Konec leta je bilo v 
Vrtcu Medvode vključenih 689 medvoških otrok. Vrtec posluje na 7 lokacijah v 38 oddelkih, od 
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tega je 11 oddelkov I. starostnega obdobja, 17 oddelkov II. starostnega obdobja in 8 oddelkov 
otrok starih od 3-4 leta oz. kombiniranih oddelkov. 
Iz te postavke plačujemo tudi najemnino za vrtec na Senici in sicer je bil leta 2017 ta strošek 
7.200 EUR. V preteklem letu smo financirali tudi enega spremljevalca otroka in sicer v višini 
16.732 EUR. 
Izven potrjene cene plačuje občina v skladu s predpisi tudi: stroške, ki nastanejo kot razlika 
med dejanskim številom otrok v oddelku in normativom, stroške poletnih rezervacij, plačilo dela 
nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, zavarovanje stavb in stroške upravnika. 
Teh stroškov je bilo 25.188 EUR. 

9.1.1.9 Drugi vrtci - dejavnost 303.847 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je dolžna zagotavljati razliko med plačilom staršev in ceno programa za sredstva tudi za 
medvoške otroke, ki so vključeni v druge vrtce, tako zasebne kot javne vrtce v drugih občinah. 
Pričakujemo, da bo število medvoških otrok, ki bodo vključeni v javne vrtce v drugih občinah 
vsako leto nižje zaradi dejstva, da mora vsaka občina najprej zagotoviti dovolj prostora v vrtcih 
za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini. 
Na podlagi Zakona o vrtcih tudi zasebnemu vrtcu pripadajo sredstva iz proračuna občine, če 
izvaja najmanj poldnevni program, če ima vključenih najmanj za en oddelek predšolskih otrok, 
če izpolnjuje kadrovske pogoje in je dostopen vsem otrokom. Odločbo o izpolnjevanju pogojev 
ter upravičenosti do javnih sredstev zasebnemu vrtcu izda Ministrstvo za šolstvo in šport. 
Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka je cena istovrstnega programa 
Vrtca Medvode, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali, če bi bil otrok vključen v javni 
vrtec. Vrtcu za posameznega otroka pripada 85 % teh sredstev. 
V letu 2017 so medvoški otroci obiskovali 32 vrtcev izven Občine Medvode, od tega 16 zasebnih 
vrtcev. 

9.1.2.16 Vrtec Smlednik 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na proračunski postavki so sredstva, pridobljena z unovčenjem bančne garancije za vrtec 
Smlednik. Namenjena so sanaciji ter odpravam napak v garancijski dobi na Vrtcu Smlednik. 
Sredstva se zadržujejo z namenom, da bodo porabljena, v koliko bi prišlo še do kakšne napake. 
V letu 2017 ni bilo potrebno sanirati nobenih napak iz naslova unovčene bančne garancije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0131 

9.1.2.9 Vrtec Medvode - investicijsko vzdrževanje 29.979 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vrtec je proračunska sredstva porabil za ureditev nadstreška nad kuhinjo, nakup gugalnice, 
polivaletnih blazin, blazin za najmlajše, menjavo pip in nakup igralnega kotička. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0126 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 536.288 € 

19039001 Osnovno šolstvo 520.549 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je financiranje materialnih stroškov v osnovnih šolah, dodatne dejavnosti 
v osnovnih šolah, varstvo vozačev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki pokrivajo to področje so: 
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
• Zakon o osnovni šoli, 
• Zakon o lokalni samoupravi. 
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9.1.1.1 Osnovne šole - sofinanciranje plač 37.436 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena jutranjemu varstvu, varstvu vozačev ter poučevanju angleškega 
jezika in sicer osem ur tedensko v prvi triadi; občina je iz te postavke financirala tudi dva 
spremljevalca za dva učenca s posebnimi potrebami, ki sta na podlagi odločbe Zavoda RS za 
šolstvo usmerjena in vključena v OŠ Simona Jenka in OŠ Preska. Po zakonodaji otroka s 
posebnimi potrebami obravnava in usmeri pristojno ministrstvo, občina pa je dolžna zagotoviti 
sredstva za izvajanje izdanih odločb o usmeritvi. 

9.1.1.4 Osnovne šole - materialni stroški 249.085 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena materialnim stroškom medvoških osnovnih šol (ogrevanje, elektrika, 
komunalne storitve, varovanje objektov, tekoče vzdrževanje, zdravstveni nadzor), kot tudi eni 
osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami in eni zasebni osnovni šoli, kamor so vključeni 
medvoški otroci in je občina dolžna zagotavljati del sredstev za materialne stroške. Iz te 
postavke je bilo plačano tudi zavarovanje objektov medvoških osnovnih šol. 

9.1.2.11 Izobraževanje - projekti in dokumentacija 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave projektov, povezanih z investicijskim 
vzdrževanjem oz. funkcionalnim dopolnitvam vrtcev ali šol. Sredstva niso bila koriščena, saj so 
se naročene projektne dokumentacije za projekte v izvajanju vezale na proračunske postavke 
posameznih investicij. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-08-0128 

9.1.2.25 Energetska sanacija javnih objektov - javnih zavodov
 19.935 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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. Sanirali se bodo trije objekti, ki so v javni lasti: OŠ Simona Jenka s 
telovadnico, Vrtec Medvode – enota Ostržek in Podružnična osnovna šola Topol. V mesecu 
oktobru 2017 je bil na podlagi javnega naročila izbran koncesionar, to je podjetje Petrol, d.d.. 
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. Vlogi Občine je bilo ugodeno. V mesecu decembru 2017 je bil s strani 
Ministrstva za infrastrukturo izdan sklep Občini Medvode o uspešni kandidaturi in dodelitvi 
nepovratnih sredstev v višini do 350.283 EUR, kar predstavlja 40% celotne vrednosti operacije, 
ki znaša 875.707 EUR. Delež v višini 51% je strošek zasebnega partnerja, ki bo sanacijo javnih 
objektov tudi izvedel. Delež v višini 9% bo zagotovila Občina. Za pripravo in uspešno izvedbo 
javnega naročila za izbor zasebnega partnerja, pripravo projektne dokumentacije in pripravo 
vloge za uspešno kandidiranje za nepovratna sredstva je bilo porabljenih 19.935 EUR sredstev, 
ki bodo na podlagi izstavljenega zahtevka v določeni višini tudi povrnjena nazaj. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0012 

9.1.2.27 Osnovne šole - investicijsko vzdrževanje 87.522 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Šole so sredstva porabile za: 
- OŠ Pirniče (nakup vrtnega traktorja, nakup interaktivne table, zamenjava kanalizacijskih cevi, 
beljenje), 
- OŠ Simona Jenka (nakup kosilnice, ureditev razsvetljave, napeljava alarma v kleti, ureditev 
stranišč, zamenjava miznih plošč in sedal, beljenje in zaščita tal), 
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- OŠ Preska (popravilo radiatorjev, obnova parketa, predelna stena, projektos Casio, beljenje, 
miza za invalida, rušenje betonske cisterne, ureditev prostora in polaganje asfalta, instalacije za 
priklop pomivalnega stroja, samonosni inox pult za pomivalni stroj, pohištvo za računalniško 
učilnico in nakup miz in stolov za POŠ Topol). 
- OŠ Medvode (nakup garderobnih omar, zamenjava črpalke peči centralnega ogrevanja, 
beljenje, ureditev alarmnega sistema). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0013 

9.1.2.29 Osnovna šola Preska 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Začetek projekta je vezan na sprejetje občinskega prostorskega načrta (OPN), ki v letu 2017 še 
ni bil sprejet. Iz tega razloga tudi sredstva še niso bila porabljena. S sprejetjem OPN bodo 
znane vse možne lokacije za umestitev šole v prostor in s tem dana tudi podlaga za sprejem 
odločitve o lokaciji in način rešitve problema (rekonstrukcija, prizidava, novogradnja, 
nadomestna gradnja). Skladno z Zakonom o javnem naročanju – ZJN3 je za projektiranje, če 
ocenjena investicijska vrednost večja od 2.500.000 EUR, potrebno izvesti javni natečaj. 

9.1.2.30 Hiša Blagajana 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V proračunu za leto 2017 so se na proračunski postavki načrtovala le minimalna sredstva v 
višini 1.000 EUR z namenom ohranjanja projekta v proračunu. Iz tega razloga sredstva niso bila 
porabljena. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0041 

9.1.2.34 Osnovna šola Medvode - dvigalo 46.469 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 se je izvedla investicija vgradnje osebnega dvigala v Osnovni šoli Medvode, s 
katerim smo funkcionalno oviranim učenkam in učencem na invalidskih vozičkih omogočili 
dostop do učilnic v prvem nadstropju. Dvigalo je vgrajeno v delu vhodne avle ob glavnem 
vhodu. V sklopu gradnje je bilo potrebno prestaviti določene strojne in elektro inštalacije, izvesti 
preboj obstoječe armirano betonske plošče med pritličjem in nadstropjem, zaradi ozkega 
hodnika v zgornji etaži se je prestavila montažna stena ene izmed učilnic. Dimenzija kabine je 
120 cm x 150 cm, nosilnosti dvigala 450 kg, s čimer je omogočen prevoz 5 oseb oziroma osebe 
na invalidskem vozičku s spremljevalcem. Ker je šola kot objekt klasificirana kot stavba za 
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje ter 
uporabno dovoljenje. Vrednost investicije, ki je vključevala gradbeno-obrtniška in inštalacijska 
dela, dobavo in montažo osebnega dvigala, projektno dokumentacijo in nadzor je bila 46.469 
EUR z DDV. 

9.1.2.35 Osnovna šola Simona Jenka - telovadnica 80.102 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Medvode je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 
sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje 
investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018. Na pobudo Krajevne skupnosti 
Smlednik in Osnovne šole Simona Jenka Smlednik smo pripravili vlogo za prenovo športnega 
poda v telovadnici šole. Prenova poda s športnim parketom je bila nujno potrebna za izboljšanje 
varnosti v telovadnici osnovne šole, saj je bil obstoječi pod izjemno dotrajan, nevaren in 
zahteven za vzdrževanje. Zamenjal se športni pod v glavni telovadnici kot tudi v dveh pomožnih 
prostorih. Vrednost investicije je bila 80.102 EUR z DDV, pri čemer smo dobili s strani 
Ministrstva 41.934 EUR, kar znaša sofinanciranje v višini 52% celotne vrednosti investicije. 

19039002 Glasbeno šolstvo 15.739 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je financiranje materialnih stroškov glasbenih šol, dodatni program v 
glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki pokrivajo to področje so: 
• Zakon o glasbenih šolah 
• Zakon o lokalni samoupravi. 

9.1.1.5 Glasbena šola - materialni stroški 15.739 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena materialnim stroškom glasbene šole. Poleg stroškov ogrevanja, 
elektrike in vode, je občina v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja glasbeni šoli krila tudi stroške prevoza in prehrane za zaposlene delavce. 

1906 Pomoči šolajočim 278.131 € 

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 252.294 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih 
potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v 
osnovno šolo in nazaj. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravne podlage, ki urejajo to področje:  
zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
zakon o osnovni šoli 
zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

9.1.1.7 Prevozi učencev 252.294 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli občina zagotavlja šolske prevoze učencem, ki so od 
šole oddaljeni več kot štiri kilometre ter prevoze učencem, za katere je pristojni organ za 
preventivo v cestnem prometu ugotovil, da je ogrožena njihova varnost na poti v šolo. Za 
izvedbo šolskih prevozov ima občina preko javnega razpisa izbranega prevoznika, nekateri 
učenci iz šolskega okoliša OŠ Preska, OŠ Simona Jenka in OŠ Pirniče pa so z uvedbo nove 
avtobusne linije LPP preusmerjeni na te avtobuse, zato občina krije stroške mesečnih vozovnic. 
Občina je krila tudi stroške prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki na podlagi odločb o 
usmeritvi obiskujejo specializirane osnovne šole tako na območju Mestne občine Ljubljana, kot 
tudi v občinah Škofja Loka, Kamnik in Kranj. 

19069003 Štipendije 25.837 € 

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

8.1.1.13 Nagrade študentom 25.837 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Z Javnim pozivom za dodelitev nagrad študentom Občine Medvode v študijskem letu 2016/17 
smo tudi lani namenili sredstva najbolj uspešnim študentom. V 5. členu pravilnika ter 6. točki 
javnega poziva je bil določen vrstni red dodeljevanja nagrad, in sicer se nagrade dodeljujejo v 
naslednjem vrstnem redu: 
- za doktorat znanosti (raven 8/2); 
- za magisterij znanosti ali specializacijo po prejšnjih univerzitetnih programih (raven 8/1); 
- za magisterij stroke, specializacijo po prejšnjih visokošolskih in diplomo na prejšnjih 
univerzitetnih programih (raven 7); 
- za magisterij stroke na enovitem magistrskem študiju (raven 7); 
- za diplomo na visokošolskih in univerzitetnih programih (raven 6/2); 
- za opravljen letnik dodiplomskega študija. 
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Vrstni red dodeljevanja nagrad vse do porabe proračunskih sredstev je bil enak vrstnemu redu 
po alinejah zgoraj navedene točke. V primeru prevelikega števila vlog za iste nagrade, se v 
skladu z zadnjim odstavkom 6. točke javnega poziva določi vrstni red do porabe sredstev po 
času prejetja vloge, s tem da se magisterij stroke in enoviti magistrski študij štejeta kot 
enakovredna pri razvrščanju, le pri razdeljevanju sredstev sta jima namenjena različna zneska. 
 
Sredstva v letu 2017 smo namenili za 24 nagrad, in sicer za magisterije stroke in magisterije 
stroke na enovitem magistrskem študiju. Za dodelitev nagrad za 22 vlog za diplome in 19 vlog 
za letnike dodiplomskega študija je pošlo proračunskih sredstev, namenjenih v postavki. Šest 
vlog pa je bilo sicer neustreznih in so bile zavrnjene z upravnim aktom občinske uprave. 
Kot zanimivost naj še omenimo, da je bilo vlog študentov 71, kar je skoraj enkrat manj kot 
predlani, ko je za nagrade kandidiralo kar 133 študentov, saj so takrat študenti imeli zadnjo 
možnost zaključiti študije po nekdanjih univerzitetnih in visokošolskih programih. 
 

20 SOCIALNO VARSTVO 565.421 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe 
pomoči, ki so namenjeni družinam, starim, najrevnejšemu sloju prebivalstva, telesno in duševno 
prizadetim osebam in zasvojenim osebam. 

2002 Varstvo otrok in družine 37.021 € 

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini 37.021 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je pomoč staršem ob rojstvu otrok. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Zakon o 
lokalni samoupravi. 

10.1.1.9 Nagrada Občine Medvode novorojenim Medvoščanom
 37.021 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Medvode (Uradni list 
Republike Slovenije, številka Na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v 
občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/04) občina dodeljuje enkratno 
denarno pomoč družinam novorojenega otroka, s katero se družini oziroma staršu zagotovijo 
dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Upravičenec 
je eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine Medvode 
pod pogojem, da to pomoč uveljavlja v šestih mesecih od rojstva otroka. 
 
Od poletja 2017 je v izvajanju nov odlok, po katerem so merila pridobitve nagrade nekoliko 
strožja (tujim rezidenti in priseljenim v občino je na primer kandidiranje za to nagrado po 
novem onemogočeno). Kljub temu je bilo lani več izplačanih nagrad kot leto prej, kar morda 
pomeni, da dodatna merila niso toliko omejila prejemnikov teh nagrad, kot smo pričakovali. Po 
novem je znesek nagrad določen na 220 EUR in se med letom ne spreminja. 
 
Število upravičencev iz leta v leto močno niha. Lani je nagrado prejelo 162 staršev. Predlani 
(2016) je bilo število teh upravičencev 152. V letu 2015 je nagrado prejelo 170 staršev 
novorojencev. V letu 2014 jih je navedeno nagrado prejelo 148, leta 2013 pa je bilo takšnih 
nagrad 180. Leta 2012 jih je bilo izplačanih 209, leta 2011 pa 167. 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 528.400 € 

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

 

20049002 Socialno varstvo invalidov 138.490 € 

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

10.1.1.2 Socialno varstvo invalidov - domska oskrba in družinski 
pomočnik 138.490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva iz te postavke so bila namenjena za doplačilo oskrbovancem v posebnih socialnih 
zavodih. 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. O upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila odloči krajevno 
pristojen Center za socialno delo, občina pa zagotavlja plačilo oz. doplačilo storitve. 
V letu 2017 je občina povprečno mesečno doplačevala za 14 občanov, ki so bili v 7 različnih 
zavodih oz. stanovanjskih skupinah. 
Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo enega družinskega pomočnika, katerega strošek v 
letu 2017 je znašal 10.196 EUR. 

20049003 Socialno varstvo starih 255.661 € 

Opis podprograma 
Socialno varstvo starih zajema financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, 
dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na 
domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o socialnem varstvu. 

10.1.1.3 Socialno varstvo starih - domska oskrba 127.971 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva iz te postavke so bila namenjena za doplačilo oskrbovancem v domovih za starejše. 
Tudi to obveznost občini nalaga Zakon o socialnem varstvu, prispevek občine za posameznega 
oskrbovanca pa je določen z odločbo Centra za socialno delo. 
V letu 2017 je občina povprečno mesečno doplačevala za 25 občanov, ki so bili v 10 različnih 
zavodih. 

10.1.1.4 Pomoč na domu 127.690 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za občino to storitev izvaja koncesionar Comett zavod za pomoč in nego na domu. 
Storitev pomoč na domu, kot ena izmed socialno varstvenih storitev po Zakonu o socialnem 
varstvu, je zelo pomembna in nujno potrebna storitev za starejše občane. Namenjena je 
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem 
okolju, pa se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi 
svojci take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti, socialna oskrba na domu pa 
upravičencem lahko začasno nadomesti institucionalno varstvo.  
Decembra 2017 je bilo v občini 56 uporabnikov te pomoči, od katerih jih je 6 koristilo pomoč 
tudi v nedeljo in 5 na prazničen dan. Povprečno število uporabnikov v letu 2017 je bilo mesečno 
49,5. Čakalnih vrst ni bilo. 
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Cena storitve je bila na efektivno uro 18,54 EUR na delovnik, uporabnik pa je prispeval 4,94 
EUR, 25,28 EUR na nedeljo, od tega plača uporabnik 6,96 EUR, na državni praznik pa 27,24 
EUR, od tega plača uporabnik 7,55 EUR. Subvencija občine je bila od februarja 2013 do maja 
2016 65%, od maja 2016 pa jo je Občinski svet povišal na 70%. 
Te cene so veljale do 1.5.2017, in so bile ponovno povišane s 1.12.2017. Te cene še veljajo in 
sicer je cena efektivne ure na delovnik 20,11 EUR, od tega plača uporabnik 5,38 EUR. Cena na 
uro v nedeljo znaša 27,64 EUR, uporabnik plača 7,64 EUR, cena na praznik pa znaša 29,65 
EUR, od tega plača uporabnik 8,24 EUR. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 98.200 € 

Opis podprograma 
Socialno varstvo materialno ogroženih zajema enkratne socialne pomoči zaradi materialne 
ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje 
najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez 
dedičev. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o socialnem varstvu, stanovanjski zakon. 

10.1.1.1 Občinske socialne pomoči 52.979 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina v skladu z Odlokom o denarni pomoči v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 103/11 in 
56/13) zagotavlja sredstva za denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Upravičenci do 
denarne pomoči so osebe, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom do 50 
% presegajo minimalni dohodek. Znesek pomoči je konec leta znašal 207,40 EUR. 
 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči vodi občinska uprava, ki tudi odloča o 
upravičenosti. Število upravičencev do denarne socialne pomoči se je iz leta v leto povečevalo, 
glavni razlog pa so bile slabe gospodarske razmere v državi in vedno več nezaposlenih občanov. 
Rast nezaposlenih se je k sreči v zadnjem letu ustavila, gospodarske razmere pa se popravljajo. 
 
V letu 2012 občinska uprava dodelila 167 pomoči v namen premostitve materialne ogroženosti 
občanov oziroma njihovih družin, v letu 2013 je bilo takšnih nakazil 243, v letu 2014 pa 315. V 
letu 2015 smo odobrili 233 denarnih pomoči za premostitev materialne ogroženosti občanov, v 
letu poročanja oziroma v 2016 pa je bilo teh pomoči 223. V letu 2017 je bilo izdanih 210 odločb 
teh denarnih pomoči. 

10.1.1.6 Subvencije najemnin 45.222 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Medvode na podlagi Stanovanjskega zakona zagotavlja proračunska sredstva za 
subvencioniranje neprofitne najemnine, do subvencije pa so upravičeni tudi najemniki v tržnih 
stanovanjih, seveda ob predpostavki, da izpolnjujejo dohodkovne cenzuse po predpisih o 
socialnem varstvu. Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se je zvišal 
osnovni znesek denarne pomoči, ki je osnova za izračun višine subvencije, vendar je cenzus za 
pridobitev subvencije najemnine zelo oster. 
 
Poročamo, da je bilo v letu 2017 do subvencije najemnine upravičenih 16 najemnikov s tržno 
najemnino. Predlani je bilo teh upravičencev 15, leta 2015 pa 17 najemnikov s tržno najemnino. 
V letu 2014 je bilo teh upravičencev 28, v letu 2013 pa jih je bilo 39. 
Znesek realizacije v letu 2017 je (kot bo tudi v letu 2018) nižji zaradi izvajanja občinskega 
stanovanjskega razpisa. Ker se nanj večina upravičencev ni prijavila, so za eno leto pri centrih 
za socialno delo izgubili možnost subvencioniranja najemnine. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 36.049 € 

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.). 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje: zakon o Rdečem križu Slovenije, zakon o lokalni samoupravi. 

10.1.1.10 Rdeči križ 7.000 € 

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

10.1.1.8 Sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih 
dejavnosti 29.049 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v 
občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije, številka 67/04) občina sofinancira letne 
programe in projekte ter redno dejavnost izvajalcem socialnih, zdravstvenih in humanitarnih 
dejavnosti, ki jih izvajajo nevladne, neprofitne organizacije in društva ter združenja na območju 
občine oziroma za občane. Na podlagi pravilnika se sredstva izvajalcem socialnih, zdravstvenih 
in humanitarnih dejavnosti razdelijo prek javnega razpisa. 
 
Na javni razpis je 33 vlagateljev prijavilo 48 vlog, v katerih so v namene sofinanciranja prijavili 
svoje potrebe v višini 82.977 EUR, razpoložljiva sredstva, namenjena za področja tega razpisa, 
so znašala 30.000 EUR. Občinska uprava se je odločila za sofinanciranje izbranih prijav v skladu 
s točkovanjem iz pravilnika. Rezultati javnega razpisa so javni in objavljeni na spletni strani 
občine. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 63.725 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. 

2201 Servisiranje javnega dolga 63.725 € 

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 
- domače zadolževanje 63.725 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – 
domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od 
kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisa na tem področju sta Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin. 

1.4.1.15 Stroški zadolževanja 63.725 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen te proračunske postavke je plačilo anuitet kreditov in stroškov ob prevzemu kredita. 
Planirana sredstva so zagotavljala plačilo anuitet in obresti petih dolgoročnih kreditov. V bilanci 
odhodkov sprejetega proračuna je bilo na tej postavki planirano plačilo obresti najetih kreditov 
v višini 105.100 EUR, z prerazporeditvijo sredstev ob koncu leta so bila ta sredstva zmanjšana 
na 64.600 EUR, realiziranih pa je bilo dejansko le 63.725 EUR. Razlog je v negativni obresti 
EURIBORA. Odplačilo glavnice je planirano v računu financiranja v višini 585.357 EUR kar je bilo 
tudi realizirano. Ostala pojasnila so obrazložena v splošnem delu proračuna. 
 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 48.760 € 

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

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

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

 

23029001 Rezerva občine 30.000 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisa, ki urejata to področje sta Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic 
naravnih nesreč. 

1.4.1.18 Rezerve proračuna 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s odlokom o proračunu planiramo rezervna sredstva za ukrepe odprave posledic 
naravnih nesreč. Od skupno doseženih letnih prihodkov proračuna se izloči do 1,5 % prihodkov 
proračuna v letu, v katerem se izvajajo v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V 
letu 2017 je bilo za proračunsko rezervo namenjenih 30.000 EUR. Sredstva so se v skladu s 
planom odvedla v proračunski sklad, ki je na dan 31. 12. 2017 oblikovan v višini 106.349 EUR, 
saj v letu 2017 sredstva niso bila koriščena. 

2303 Splošna proračunska rezervacija 18.760 € 

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

 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 18.760 € 

Opis podprograma 
Vsebina podprograma je tekoča proračunska rezerva. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisa, ki urejata to področje sta Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic 
naravnih nesreč. 
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1.4.1.19 Splošna proračunska rezervacija 18.760 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O 
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Sredstva so bila porabljena v 
višini 18.760 EUR. Poraba po namenih je priložena. 
 

05 Krajevne skupnosti in vaški skupnosti
 2 . 16 0  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.160 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 2.160 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.160 € 

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 za leto 2016 tudi finančni načrti krajevnih skupnosti.  
 
Sredstva za delo 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 za 
leto 2015. 
 
Sredstva za delovanje krajevnih in vaških skupnosti, za redno in komunalno dejavnost, se 
globalno v predlaganem proračunu ne spreminjajo glede na proračun leta 2015. 
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1.5.1.12 Vaška skupnost Studenčice - redna dejavnost 145 € 

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

1.5.1.13 Vaška skupnost Tehovec - redna dejavnost 0 € 

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

4.1.1.12 Vaška skupnost Studenčice - komunalna dejavnost 0 € 

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

4.1.1.13 Vaška skupnost Tehovec - komunalna dejavnost 1.234 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so planirana za redno vzdrževanje na področju komunale v skladu z Odlokom o 
krajevnih in vaških skupnostih. Porabila so se za sanacijo poškodovanega asfalta na Tehovcu. 

4.1.1.14 KS - komunalna dejavnost - rezervna sredstva 781 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so planirana v skladu z Odlokom o v krajevnih in vaških skupnostih v občini Medvode. 
Med letom se razporedijo glede na potrebe KS na komunalni dejavnosti. V letu 2017 so bila 
sredstva v višini 781 EUR porabljena za izdelavo sanacijo ceste Žlebe-Tehovec v VS Tehovec, 
saj vaška skupnost ni imela dovolj sredstev na svoji postavki. 
 

07 Krajevna skupnost Katarina 4 . 46 1  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.461 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 4.461 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.461 € 

1.5.1.1 KS Katarina - redna dejavnost 1.393 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva redne dejavnosti so bila porabljena za pisarniški material, drugi splošni material in 
storitve, za telefon, za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet ter za 
nakup prenosnika ter programske opreme za prenosnik. 

1.5.1.1.01 KS Katarina - odhodki izvirne dejavnosti 881 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva izvirne dejavnosti so se namenila za vzdrževanje cest (kanalete, dobava peska in 
gradbenega materiala) ter za nakup hidroforja in za obnovo kipa Jezusa Kristusa v KS Katarina. 

4.1.1.1 KS Katarina - komunalna dejavnost 2.186 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva komunalne dejavnosti so bila porabljena za odvoz smeti in tekoče vzdrževanje cest in 
sicer za vzdrževalna dela na cesti Brezovica - Topol in na cesti Gute - Topol. 
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08 Krajevna skupnost Medvode Center
 2 1 .1 33  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 21.133 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 21.133 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 21.133 € 

1.5.1.2 KS Medvode Center - redna dejavnost 3.580 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
KS je sredstva porabila za pisarniški in čistilni material, reprezentanco, drugi splošni material in 
storitve, električno energijo, stroške ogrevanja, telefon in elektronsko pošto, vzdrževanje 
poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte in pačilo NUSZ ter za stroške plačilnega 
prometa. 

1.5.1.2.01 KS Medvode Center - odhodki izvirne dejavnosti13.102 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
KS je sredstva izvirne dejavnosti porabila za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za druge 
izdatke tekočega vzdrževanja (3 kom zastav, vzdrž. cest in kanalizacije), za nakup opreme za 
otroško igrišče ter predvsem za tlakovanje potk v Medvodah okoli stanovanjskega bloka. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-16-0025 Tlakovanje potke po poti KS Medvode Center 
OB071-16-0024 Obnova otroškega igrišča 

4.1.1.2 KS Medvode Center - komunalna dejavnost 4.451 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje (ureditev kanalizacije pod stanovanjskim 
objektom Višnarjeva ulica 4, Asfaltiranje dovozne poti pred stanovanjskim objektom Ulica k 
studencu 8, vzdrževanje zelenih površin). 
 

09 Krajevna skupnost Pirniče  3 7 .2 40  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 37.240 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 37.240 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 37.240 € 

1.5.1.3 KS Pirniče - redna dejavnost 7.051 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
KS je sredstva porabila za pisarniški material, čistilni material, reprezentanco, storitve 
informacijske podpore uporabnikom, drugi splošni material in storitve, poštnino, tekoče 
vzdrževanje komunikacijske in druge opreme, plačila po podjemnih pogodbah in študentskega 
dela, druge članarine ter stroške plačilnega prometa. 

1.5.1.3.01 KS Pirniče - odhodki izvirne dejavnosti 21.852 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
KS je sredstva izvirne dejavnosti porabila za obratovalne stroške Doma krajanov Pirniče ter za 
pokopališče (nakup inox drogov za pokopališče), priložnostno študentsko delo. KS Pirniče je 
pristopila k ureditvi prostora KS, pleskanje prostora, nova elektro napeljava v prizidku. KS je 
tudi plačala pregled obstoječe dokumentacije in izdelavo poročila za Dom KS. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-15-0036 
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4.1.1.3 KS Pirniče - komunalna dejavnost 8.337 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so se porabila za splošni material in storitve in za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 
(urejanje zelenih površin, urejanje prepusta v Straži). 
 

10 Krajevna skupnost Preska - Žlebe2 0 . 6 73  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.673 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 20.673 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 20.673 € 

1.5.1.4 KS Preska - Žlebe - redna dejavnost 6.097 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva redne dejavnosti so se porabila za pisarniški material, računalniške storitve, 
reprezentanca (čistilna akcija), elektrika v najemnih prostorih, telefon, fax, poštnina, 
vzdrževanje licenčnih programov, najemnina za poslovne prostore v Lovskem domu, podjemna 
pogodba za tajništvo (Trampuš) s pripadajočim davkom, storitve plačilnega prometa. 

1.5.1.4.01 KS Preska - Žlebe - odhodki izvirne dejavnosti 5.010 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Stroški izvirnih odhodkov so bili porabljeni za stroške v vezi s pokopališčem Preska (pisarniški, 
čistilni in drugi posebni material, voda, odvoz smeti, elektrika, podjemna pogodba za čiščenje - 
Šobat) ter nakup pohištva (Hit Preles). 

4.1.1.4 KS Preska - Žlebe - komunalna dejavnost 9.566 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za komunalno dejavnost so bila porabljena za redno vzdrževanje cest (dobava peska 
in tamponskega peska), za vzdrževanje ceste v Žlebe ter za urejanje zelenih površin. 
 

11 Krajevna skupnost Senica 9 . 43 4  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.434 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 9.434 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 9.434 € 

1.5.1.5 KS Senica - redna dejavnost 3.136 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
KS je sredstva porabila za pisarniški material, reprezentanco, drugi splošni material in storitve, 
električno energijo, vodo in komunalne storitve, poštnino, druge storitve komunikacij, za 
zavarovalne premije za objekte, za storitve plačilnega prometa in za plačilo PID načrtov za klet 
objekta - Dom KS Senica. 

1.5.1.5.01 KS Senica - odhodki izvirne dejavnosti 4.290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
KS je sredstva izvirne dejavnosti porabila za stroške reprezentance, za splošni in posebni 
material in storitve, za električno energijo, ogrevanje, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje 
poslovnih objektov in drugo (pesek za krožišče Senica, zasaditev rastlin v krožišču prane plošče, 
kalorimeter, mikrobiološke preiskave vode ter za geodetski načrt), ter za rekonstrukcije in 
adaptacije (nove cevi za športno igrišče bo KS). 
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4.1.1.5 KS Senica - komunalna dejavnost 2.008 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
KS je sredstva porabila za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (krpanje gramoznih vozišč, 
zasaditev krožišča ter za vzdrževanje zelenih površin) ter za plačila po podjemni pogodbi 
(Dežman). 
 

12 Krajevna skupnost Seničica - Golo 
Brdo 1 . 07 1  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.071 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 1.071 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.071 € 

1.5.1.6 KS Seničica Golo Brdo - redna dejavnost 890 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za redno dejavnost so bila porabljena za drugi splošni material in storitve, stroške 
elektrike, najemnino za poslovne prostore in stroške plačilnega prometa. 

1.5.1.6.01 KS Seničica Golo Brdo - odhodki izvirne dejavnosti182 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izvirni odhodki so bili porabljeni za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Kljub realizirani sanaciji 
ceste Golo Brdo 102 - 130 konec leta 2017, plačilo v letu 2017 ni bilo izvedeno, zato se plačilo 
prenaša v leto 2018. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-16-0026 Golo Brdo 102 - Golo Brdo 130 

4.1.1.6 KS Seničica Golo Brdo - komunalna dejavnost 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za komunalno dejavnost so bila namenjena izključno za izdatke tekočega vzdrževanja 
cest, vendar do porabe ni prišlo. 
 

13 Krajevna skupnost Smlednik 5 1 .2 73  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 51.273 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 51.273 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 51.273 € 

1.5.1.7 KS Smlednik - redna dejavnost 8.609 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru redne dejavnosti so se sredstva porabila za stroške pisarniškega materiala in storitev, 
založniške in tiskarske storitve, drugi splošni material, elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, 
poštne storitve, študentsko delo (Bogataj, Breznik, Stenovec), storitve plačilnega prometa. Ker 
dodeljena sredstva za redno dejavnost niso pokrivala vseh stroškov redne dejavnosti so razliko 
pokrili z izvorno dejavnostjo krajevne skupnosti. 

1.5.1.7.01 KS Smlednik - odhodki izvirne dejavnosti 41.285 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva znotraj postavke Odhodki izvirne dejavnosti so bila v veliki večini porabljena za 
vzdrževanje pokopališča Smlednik in mrliške vežice. V letu 2017 je bilo Pokopališče v Smledniku 
preneseno v upravljanje Občini Medvode. Poleg vseh tekočih stroškov, so se sredstva porabila 
še za: na kontu drugi splošni material in storitve (za nogometne žoge, pokale, javno priobčitev 
fonogramov , žalen šopke, sanitarni material), tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 
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(vračilo varščine ga, Pepevnik ob izselitvi, deloma za prenovo stanovanja), drugi izdatki za 
tekoče vzdrževanje (beljenje mrliške vežice in sanitarij, sanacija ceste v Mošah, obnova lesenih 
skulptur in obnova skulpture v Valburgi), nakup opreme za varovanje (2 kompleta varnostne 
opreme), rekonstrukcije in adaptacije (delno za prenovo stanovanja Smlednik, del ki odpade na 
adaptacijo, ter predelava inštalacije pri peči centralnega ogrevanja v domu KS). 
V okviru investicijskega vzdrževanje je bilo prenovljeno stanovanje v Smledniku. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
OB071-16-0020 Obnova stanovanja v prostorih krajevne skupnosti 

4.1.1.7 KS Smlednik - komunalna dejavnost 1.379 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S postavke Komunalna dejavnost so bila sredstva porabljena za urejanje zelenih površin. 
 

14 Krajevna skupnost Sora 1 1 .7 42  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.742 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 11.742 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 11.742 € 

1.5.1.8 KS Sora - redna dejavnost 2.951 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
KS je sredstva porabila za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, 
za kuriva in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, telefon in elektronsko pošto in za 
stroške plačilnega prometa. 

1.5.1.8.01 KS Sora - odhodki izvirne dejavnosti 6.719 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva izvirne dejavnosti so bila porabljena za električno energijo, drugi spl. material in 
storitve, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije za objekte ter za tekoče 
vzdrževanje (pleskanje stopnišča, cement, slikopleskarska dela). 

4.1.1.8 KS Sora - komunalna dejavnost 2.072 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva komunalne dejavnosti so bila porabljena za tekoče vzdrževanje (vzdrževalna dela na 
pokopališču, sol za posipanje). 
 

15 Krajevna skupnost Trnovec 1 5 .3 18  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.318 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 15.318 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 15.318 € 

1.5.1.9 KS Trnovec - redna dejavnost 3.254 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
KS je sredstva redne dejavnosti porabila za pisarniški in čistilni material, reprezentanco, 
električno energijo, drugi splošni material (božični okraski, plise), za telefon in elektronsko 
pošto, za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (geod. posnetek za vpis v kataster, izdelavo 
opozorilnih tabel, razni potrošni drobni material), članarino za LAS ter za stroške plačilnega 
prometa. 
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1.5.1.9.01 KS Trnovec - odhodki izvirne dejavnosti 12.065 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
KS je sredstva izvirne dejavnosti porabila za tekoče vzdrževanje ( fotografije, rože, darila za 
Dedka Mraza, zamenjavo hladilnika, tesarsko krovska dela, pesek za drenažo), nakup opreme in 
napeljav (dodelava sanitarij in nakup tri prekatne greznice), za investicijsko vzdrževanje 
(priprava DIIP za projekt igrišče, izdelavo PZI zunanje ureditve objekta KS ter za izdelavo 
fasade in za stiropor). 

4.1.1.9 KS Trnovec - komunalna dejavnost 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva komunalne dejavnosti KS ni porabila, saj je delo, ki je odpadlo na to vsebino izvedla s 
prostovoljstvom. 
 

16 Krajevna skupnost Vaše Goričane 2 7 .6 71  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 27.671 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 27.671 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 27.671 € 

1.5.1.10 KS Vaše Goričane - redna dejavnost 4.009 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
KS je sredstva porabila za svetovalne storitve, splošni material in storitve, električno energijo, 
kuriva in stroške ogrevanja, za vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, zavarovalne 
premije za objekte, tekoče vzdrževanje računalniške opreme (tonerji), za nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča ter za članarino LAS. 

1.5.1.10.01 KS Vaše Goričane - odhodki izvirne dejavnosti 22.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva izvirne dejavnosti so bila porabljena za svetovalne storitve, reprezentanco, drugi 
splošni material in storitve, geodetske storitve (cenitev), za posebni material in storitve (vračilo 
sredstev Jerman Snežana), električno energijo, kuriva in stroške ogrevanja, vodo in komunalne 
storitve, odvoz smeti, telefon in elektronsko pošto, za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 
(rastline za igrišče, material za zunanjo ureditev, tiskalnik, vzdrževanje gorilnika), za najemnine 
in zakupnine, za stroške plačilnega prometa in bančnih storitev ter za druge operativne odhodke 
(prometno ogledalo, stroški prireditev TD GV) ter nakup opreme za otroška igrišča (klopi, koš), 
za pripravo zemljišča (gradbena dela za igrišče). 

4.1.1.10 KS Vaše Goričane - komunalna dejavnost 1.462 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva komunalne dejavnosti so bila porabljena za tekoče vzdrževanje (ureditev cest Goričane 
Vaše, zemljo, urejanje okolice). 

17 Krajevna skupnost Zbilje 1 2 .0 83  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.083 € 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 12.083 € 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.083 € 

1.5.1.11 KS Zbilje - redna dejavnost 1.996 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V sklopu redne dejavnosti je KS večino sredstev porabila za pisarniški material, za parcelacijo, 
vodo in komunalne storitve, elektriko, ogrevanje, plačilo stroškov telefona in poštnino, za 
študentsko delo, ter plačilo storitev plačilnega prometa. 
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1.5.1.11.01 KS Zbilje - odhodki izvirne dejavnosti 7.047 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva izvirne dejavnosti so bila porabljena za tekoče vzdrževanje (parcelacija, dobava skal in 
obdelava čolna), za stroške podjemnega dela in pripadajočega davka, stroškov plačilnega 
prometa in nakup otroške opreme - midi vrtiljaka za 8 otrok in podloge. 

4.1.1.11 KS Zbilje - komunalna dejavnost 3.040 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na področju komunalne dejavnosti so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje zelenih 
površin (zasaditev rastlinja na krožišču v Zbiljah). 
 

C. RAČUN FINANCIRANJA - 5 85 .3 57  €  

04 Občinska uprava  5 8 5 . 35 7  €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 585.357 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. 

2201 Servisiranje javnega dolga 585.357 € 

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 
- domače zadolževanje 585.357 € 

Opis podprograma 
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – 
domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od 
kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisa na tem področju sta Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin. 

1.4.1.15 Stroški zadolževanja 585.357 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen te proračunske postavke je plačilo anuitet kreditov in stroškov ob prevzemu kredita. 
Planirana sredstva so zagotavljala plačilo anuitet in obresti petih dolgoročnih kreditov. V bilanci 
odhodkov sprejetega proračuna je bilo na tej postavki planirano plačilo obresti najetih kreditov 
v višini 105.100 EUR, z prerazporeditvijo sredstev ob koncu leta so bila ta sredstva zmanjšana 
na 64.600 EUR, realiziranih pa je bilo dejansko le 63.725 EUR. Razlog je v negativni obresti 
EURIBORA. Odplačilo glavnice je planirano v računu financiranja v višini 585.357 EUR kar je bilo 
tudi realizirano. Ostala pojasnila so obrazložena v splošnem delu proračuna. 
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04 Občinska uprava  3 . 12 1 . 07 3  €  

OB071-08-0001 Projekti ljubljanske urbane regije 3.775 € 

Namen in cilj 
Občina Medvode je ena izmed 26 občin, ki sestavljajo Ljubljansko urbano regijo. 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. 
Z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije je bila 15.5.2017 sklenjena Pogodba o 
sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji za leto 2017 v višini 3.775 
EUR. Sredstva se nakazujejo na podlagi izstavljenih zahtevkov. V letu 2017 sta bila v skladu s 
pogodbo izstavljena dva zahtevka v skupni višini 3.775 EUR, kolikor znaša tudi realizacija na tej 
proračunski postavki. 

OB071-08-0004 Občinska uprava - invest. in invest. vzdr.
 13.667 € 

Namen in cilj 
V letu 2017 sta bili glavni investiciji ureditev sprejemne pisarna in postavitev avtomatskih 
steklenih vrat v pritličju, skupaj v vrednosti 8.000 EUR. Redna vzdrževalna dela pa so bila servis 
klim, popravilo vodovodne instalacije v prostorih CSD na Medvoški cesti, popravilo in pregled 
ogrevalnih naprav, popravilo fasade ter popravilo in dograditev električne napeljave, vse v 
občinski stavbi. Sredstva na projektu niso bila v celoti porabljena, realizacija glede na veljavni 
proračun je bila 59%. 

OB071-08-0005 Občinska uprava - nakup in vzdr. opreme
 53.306 € 

Namen in cilj 
Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno posodabljati računalniško opremo. Za ta 
namen smo v lanskem letu kupili šest računalnikov s pripadajočo opremo in vključeno 
programsko opremo. Sredstva so bila namenjena tudi za obnovitev licenc, izdelave aplikacije za 
vodenje evidenc grobov in za potrebe prehoda iz programa EPP za zajem pošte v program 
ODOS - dekodiranje podatkov in prevzem uporabe sistema ODOS. Ob koncu leta smo za 
posodobitev voznega parka kupili nov električni avto, s katerim zasledujemo naziv Energetsko 
najbolj prodorne občine v letu 2017. Za sejno sobo je bil kupljen novi projektor, nabavljena pa 
je bila tudi nova telekomunikacijska oprema v višini 384 EUR (4 novih mobilnih telefonov). Za 
potrebe pisarn oz. uslužbencev je bilo nabavljeno novo pisarniško pohištvo v vrednosti 3.400 
EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena. 

OB071-08-0006 Ureditev mestnega jedra 60.129 € 

Namen in cilj 
V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI »Ureditev tržnice in 
večnamenske ploščadi v Medvodah«, ki jo je izdelalo podjetje 3biro d.o.o. 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. Projekt med drugim 
predvideva: Na osrednjem delu območja se predvideva ureditev tržnega prostora, ki zajema 
pokrit tržni prostor (nadstrešek) s stojnicami, manjšim gostinskim lokalom z letnim vrtom in 
javnimi sanitarijami ter odkrit tržni prostor, ki bo namenjen postavitvi stalnih in premičnih 
stojnic ter za parkiranje potujočih trgovin – kombijev. 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,… Zahodno od 
tržnice bo umeščen mestni park. Park bo obdan z zelenimi površinami, v osrednjem delu so 
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predvidena posamezna igrala za otroke v sencah obstoječih in novih dreves, ob robu parka 
bodo klopi, koši za smeti, svetilke ter ploskovna fontana. . Projektna dokumentacija je izdelana, 
pridobljena so vsa soglasja. Sama oddaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pa je vezana 
na sprejetje Odloka o OPN občine Medvode, kar je predvideno v aprilu 2018. Vrednost izdelane 
projektne dokumentacije PGD in PZI znaša 27.559 EUR. Preostala sredstva so bila porabljena za 
izdelavo projektne dokumentacije PZI za prestavitev obstoječih elektro vodov za projekt tržnice 
ter za obratovanje obstoječe tržnice – oskrba s komunalno infrastrukturo (1.416 EUR), za 
izvedene zasaditve na območju mestnega jedra v višini 17.350 EUR, za postavitev urbane 
opreme (klopi, klopce, pitnik...), skupna vrednost del je znašala 11.403 EUR, stroški postavitve 
galerije pred knjižnico so znašala 2.932 EUR, preostala sredstva pa so bila porabljena za stroške 
komunalnih storitev na tržnici (električna energija, voda...). 

OB071-08-0007 CZ - inv. in inv. vzdrževanje 4.740 € 

Namen in cilj 
Ob načrtovanju sredstev Civilne zaščite za investicije in investicijsko vzdrževanje za leto 2017 so 
bila sredstva načrtovana za dokup dela opreme CZ, za katero je bilo ob inšpekciji ugotovljeno, 
da je pomanjkljiva oziroma manjka. Ker je bila s strani štaba CZ Občine Medvode sprejeta 
odločitev o izvedbi vaje sil za zaščito, reševanje in pomoč »Potres 2017«, je štab CZ določil tudi, 
da se na vaji preveri katera oprema je preveč izrabljena in iztrošena za nadaljnjo uporabo. 
Zahteva štaba CZ je bila izvedena, pri čemer je bilo v analizi vaje ugotovljeno:  
"Opremljenost sil ZRP je povprečna in neenakomerna. Vzrok takega stanja je:  
- premajhen poudarek na kvalitetnem opremljanju z novejšo osebno zaščitno opremo; 
- skupna zaščitna in reševalna oprema, nabavljena v zadnjih 20 letih, je zastarela, periodično 
nepregledana in v nekaterih primerih celo nevarna za uporabo" 
 
Sredstva na proračunski postavki so zadoščala za prve nujne potrebe opremljanja sil ZRP, pri 
čemer smo zagotovili sredstva za nakup osebnih zaščitnih oblek za gasilske enote, ki so 
popolnoma izrabljene ter jim je pretekla, s strani Gasilske zveze Slovenije ter proizvajalca, 
določena življenjska doba in dvodelna koritasta nosila za potrebe ekipe prve pomoči Krajevne 
organizacije Rdečega križa. Nakup tovrstnih nosil je bil nujen, saj v celotnem sistemu CZ do 
nakupa, nismo imeli nosil, ki so potrebna za transport ponesrečenca iz težjega terena oz. 
ruševin, pri čemer se nosila uporabljajo za prenos poškodovancev iz hribovitih delov. Izkušnje in 
poročila intervencij kažejo, da so sile ZRP CZ Občine Medvode, večkrat aktivirane za pomoč 
Nujni medicinski pomoči pri prenosu ponesrečenca iz zahtevnejših terenov in zato smo se 
odločili, da je nabava nosil nujna.  
Da dodatna sredstva na postavki niso bila potrebna, je bila posledica zagotovitve opreme za 
ekipo prve pomoči Rdečega križa s strani Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana, ter 
izdaje uporabnih materialno – tehničnih sredstev za ekipe prve pomoči iz skladišča CZ Občine 
Medvode, pri čemer smo zagotovili varnostno količinsko rezervo opreme za ekipe prve pomoči.  
Začetni cilji nakupa in opremljanja so bili tako naslednji:  
• nakup 6 torb z opremo za nudenje prve pomoči za ekipe bolničarjev, ki jih organizirajo 
PGD-ji GZ Medvode – zagotovitev iz skladišča CZ; 
Nekatera gasilska društva niso pristopila k opremljanju za bolničarje, saj niso jasno izrazila 
stališča, da želijo to nalogo opravljati. S torbo z opremo za nudenje PP smo tako opremili PGD 
Zgornje Pirniče in to iz naslova sredstev za nabave novega gasilskega vozila. Opremljanje 
bolničarjev se bo nadaljevalo, ko bodo gasilske enote prostovoljno prevzele naloge bolničarjev. 
Opremili smo ekipo prve pomoči Krajevne organizacije Rdečega križa Medvode.  
 
• ureditev manjkajoče opreme za člane štaba CZ in poverjenike CZ v KS; 
Opremljenost smo dopolnili iz skladišča materialno – tehničnih sredstev CZ Občine Medvode.  
 
• dopolnitev opreme za enote CZ; 
Nabavili smo nosila in osebno zaščitno opremo, skladno z ugotovitvami vaje »Potres 2017«. 
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OB071-08-0008 Osebna zašč. oprema za gasilce 15.000 € 

Namen in cilj 
Za operativne gasilce je predpisana osebna zaščitna oprema. Nadaljevalo se je z nakupom 
škornjev, zaščitnih rokavic in čelad. Nekateri operativci, ki so med prvimi prejeli osebno zaščitno 
obleko so potrebovali že zamenjavo z novo. V letu 2017 je bilo tako nabavljeno 5 kosov osebnih 
zaščitnih oblek. Nakupe je izvedla Gasilska zveza Medvode. 

OB071-08-0009 Požarni sklad 57.463 € 

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. Pretežni del sredstev (49.583 EUR) je bil v letu 2017 
namenjen sofinanciranju nakupa gasilskega vozila PGD Zg. Pirniče. Ostala sredstva so bila po 
sklepu občinskega odbora porabljena za nabavo rezalcev betona z rezalnimi ploščami in nakup 
osebnih detektorjev za plin. Ta sredstva so namenska, zato so se v višini 50.754 EUR prenesla v 
leto 2018. 

OB071-08-0010 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil135.000 € 

Namen in cilj 
V letu 2016 je bil planiran nakup novega gasilskega vozila za PGD Zg. Pirniče. Investicija je bila 
v letu 2017 zaključena. Financirana je bila tudi s sredstvi požarne takse, del pa je prispevalo 
tudi društvo samo. Gasilsko vozilo GVC 16/15 je PGD Zg. Pirniče prejelo v uporabo dne 1. 9. 
2017. 

OB071-08-0025 Cesta Golo Brdo - Slavkov dom 71.815 € 

Namen in cilj 
V letu 2016 je bila izvedena prva faza projekta izgradnje meteornega kanala in asfaltiranja 
makadamske poti od P23 do P13 projekta, oziroma 200 m1 od Slavkovega doma v smeri proti 
cerkvi na Golem Brdu. V letu 2017 se je izvedla II. faza projekta od P13 do P1 in še dodatnih 90 
m1 od hišne številke Golo Brdo 75 do cerkve na Golem Brdu za ureditev problematičnega 
meteornega odvodnjavanja ceste, oziroma celotnega območja. Za izvedbo investicije, ki 
obsegala izgradnjo meteornega kanala v dolžini 310 m in sočasno asfaltiranje ceste je bil 
izdelan popis del, na podlagi katerega se je lahko izvedel javni razpis za izbor najugodnejšega 
izvajalca. Odločitev o izbirni izvajalca je bila pravnomočna v sredini meseca maja 2017. Z 
izbranim izvajalcem del Gorenjska gradbena družba d.d. je bila podpisana pogodba v višini 
88.036 EUR. Pričetek del je bil konec meseca maja 2017. Za izvedbo meteornega kanala je bilo 
potrebno prestaviti vaški vodovod, poleg tega je Elektro Gorenjske d.d. izrazil željo, da od 
svojega transformatorja v P15 projekta, pa do cerkve na Golem Brdu, izgradi cevno kabelsko 
kanalizacijo v smislu cenejšega vzdrževanja in manjšega števila prekinitev dobave električne 
energije na območju Golega Brda. Ob izgradnji vzdolž celotne trase smo vgradili tudi v prazno 
kabelsko kanalizacijo, predvideno za morebitnega ponudnika telekomunikacijskih storitev. 
Gradbena dela so bila dokončana v mesecu avgustu 2017. Realizacija celotnega projekta od P1 
do P13 in dodatnih 90 m1 do cerkve je znašala 71.815 EUR. Vzrok za ostanek skoraj 17.000 
EUR finančnih sredstev je v tem, da je del zgornjega ustroja ceste, vključno s asfaltom 
financirala Elektro Gorenjska d.d., zaradi kablitve trase, cenejše in estetsko lepše izvedbe zašite 
brežin, brez raznih armirano betonskih opornih in podpornih zidov in v samem kvalitetnem 
vsakodnevnem nadzoru nad deli. V številkah izraženo, kar je bilo izvedeno: prestavitev vaškega 
vodovoda v dolžini 170 m1, 320 m1 nove meteorne kanalizacije premera 160 do 300 mm, 
vgrajenih preko 350 m3 tampona, 780 m1 elektro cevi-trojna kanalizacija, 310 m1 PVC cevi 
premera 100 mm za bodočo optiko ali javno razsvetljavo, 490 m2 senenega nastilja kot zašita 
kamnite apnenčaste brežine, preko 1.200 m2 dvoslojnega asfalta, dve vertikalni drenaži kot 
razbremenitev nove meteorne kanalizacije… V mesecu septembru 2017 smo celotno novo 
cestno telo od P23 pri odcepu za Slavkov dom do cerkve v celoti zemljiško odmerili in pridobili 
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geodetski elaborat na podlagi katerega je potrebno še izvesti menjave in odkupe zemljišč v novi 
trasi ceste. 

OB071-08-0029 Obč. vodovodi - proj. in dokumentacija12.382 

€ 

Namen in cilj 
V letu 2017 se je naročila in izdelala projektna dokumentacija za izgradnjo manjkajočega 
odseka vodovoda v Sori, ki se bi zgradil sočasno z izgradnjo kanalizacije v letu 2018, prejeta 
dokumentacije je bila plačana le v višini izvedenih del, preostali znesek bo plačan v letu 2018, 
ko bodo pridobljena soglasja z gradbenim dovoljenjem. Naročena je bila tudi projektna 
dokumentacija PGD in PZI za obnovo in izgradnjo vodovodnega omrežja na območju od 
krožišča Zbilje pri Zormanu do obrtne cone Jeprca, ki je bila plačana le v manjšem delu, glede 
na izdelano dokumentacijo, pretežni del pa bo plačan v letu 2018, ko bo dokumentacija tudi 
izdelana. Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija PGD za gradnjo vodohrana in 
povezovalnega cevovoda od vodohrana do obstoječega vodovodnega omrežja na območju 
Stežice, naročena dokumentacija PZI do konca leta še ni bila dokončana, zato bo plačilo za 
njeno izdelavo zapadlo v letu 2018. Izdelana in plačana je bila vodilna mapa in načrt PGD za 
vodovod po Finžgarjevi. 

OB071-08-0030 Obč. kanaliz. - proj. in dokumentacija11.868 € 

Namen in cilj 
V letu 2017 se je izdelal geodetski posnetek in projektna dokumentacija za izgradnjo 
kanalizacije na manjkajočih odsekih v Sori, naročena je bila izdelava projektne dokumentacije 
PGD in PZI za gradnjo kanalizacije na območju od krožišča Zbilje pri Zormanu do obrtne cone 
Jeprca, ki je bila plačana le deloma, preostali del bo plačan po njeni končni izdelavi (pridobitvi 
soglasij in gradbenega dovoljenja v letu 2018). Izdelana je bila tudi sprememba projektne 
dokumentacije na odseku Zbilje – Smlednik, zaradi izgradnje prečnih kanalov, ki so se izvedli ob 
rekonstrukciji ceste. 

OB071-08-0072 Obč. lok. ceste in jav. poti - projekti in 
dokumentacija 23.376 € 

Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za izdelavo projektnih dokumentacij in z njimi povezanimi storitvami za 
izvedbo investicij, ki se bodo v večini izvajale šele v prihodnjem letu. V letu 2017 so bila 
sredstva v višini 10.126 EUR porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove 
obvozne ceste in pločnika do pokopališča v Sori, za plačilo storitev pravnega svetovanja pri 
pripravi ustrezne spremembe Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju občine Medvode v skladu z 
novim Zakonom o javnem naročanju - ZJN-3, za storitev pravnega svetovanja pri spremembi 
koncesijske pogodbe ter pravno svetovanje v postopku izbora "Koncesionarja za izvajanje 
obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju občine 
Medvode", v skupni višini 4.367 EUR. Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija 
ureditve hodnika za pešce ob LC 251091 Sora - Topol v naselju Sora v dolžini 350 m v višini 
3.593 EUR, izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za ureditev javne poti JP 751801 Ladja 
7 - Ladja 7c v višini 2.318 EUR. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo geološko 
geomehanskih preiskav in izdelavo geomehanskega poročila s predlogom stabilizacije plazu pod 
Dolinarjem v Studenčicah za izvedbo sondažnega izkopa globine 4 m in zasutja, potrebnega za 
izdelavo geomehanskega poročila za stabilizacijo plazu in razširitev uvoza v Studenčicah v 
skupni višini 2.972 EUR. 

OB071-08-0075 Cesta in pločnik Žeje - Zbilje 214.389 € 

Namen in cilj 
Investicija je bila izvedena na relaciji od gasilskega doma v Zbiljah do ovinka pred mostom čez 
Savo v dolžini približno 700 metrov. Sočasno sta k investiciji pristopili še upravljavec državne 
ceste - Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) ter Energetika Ljubljana, ki je 
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hkrati zgradila plinovod od krožišča pri trgovini v Zbiljah do križišča »Pr' Jošk« v Valburgi. 
Celotna investicija je zajemala gradnjo manjkajočega pločnika, gradnjo hidrantnega omrežje, 
javno razsvetljavo, avtobusno postajališče, plinovod in obnovo vodovoda, na koncu se je izvedla 
tudi reciklaža cestišča. Občina Medvode je investirala v gradnjo pločnika, javne razsvetljave, 
avtobusnega postajališča, obnovo vodovoda in hidrantnega omrežja. DRSI je financirala 
rekonstrukcijo cestišča, investiciji pa se je pridružilo tudi Javno podjetje Energetika Ljubljana. 
Izgradnja nove infrastrukture v Zbiljah je ena izmed večjih investicij Občine Medvode v letu 
2017. Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec CVP d.o.o. iz Ljubljane, ki je dela opravljal s 
podizvajalci. Nadzor nad deli je prevzelo podjetje EKONA d.o.o.. Za del investicije, ki jo je 
financirala Občina Medvode v letu 2017 je bilo porabljenih 214.990 EUR proračunskih sredstev. 
Dela so bila v celoti zaključena. 

OB071-08-0080 Cesta Senica - Svetje 519.768 € 

Namen in cilj 
Izgradnja krožnega križišča Senica z ureditvijo navezovalnih krakov je bila izvedena na križišču 
med lokalno cesto LC 251061 Jeprca – Goričane, lokalno cesto LC 251152 Dobrava – Ladja in 
javno potjo 751853 Ladja – Sp. Senica 18. Prejšnje cestišče je bilo preozko, vozišče na 
posameznih delih dotrajano, brez urejenih površin za pešce, slabo urejeno in prometno – 
varnostno neustrezno oziroma nevarno. Z investicijo je bil zgrajen nov pločnik in del kolesarske 
steze, ki sedaj povezuje krajevno skupnost Senica s centrom Medvod. Zgrajeno je krožno 
križišče premera 37 m, v sklopu katerega so se uredili tudi navezovalni kraki, ki se nato 
priključijo na obstoječo cesto, rekonstruirana je bila lokalna cesta LC 251152 Dobrava – Ladja 
ter zgrajen hodnik za pešce v smeri od novega krožišča proti Medvode - Svetje, do že 
zgrajenega pločnika pri stanovanjski hiši Ladja 1K, rekonstrukcija javne poti 751853 Ladja – Sp. 
Senica 18 z ureditvijo v enosmerno cesto proti naselju Senica, izgradnja hodnika za pešce ter 
kolesarske steze, vse do naselja Senica. Vsa dela je izvajalo podjetje Gratel d.o.o. iz Kranja. V 
letu 2017 je bilo za investicijo porabljenih 521.631 EUR. Dela so zaključena v celoti in je 
krožišče z navezovalnimi kraki predano v uporabo. 

OB071-08-0085 Cesta Pirniče - do šole 7.021 € 

Namen in cilj 
Sredstva na tej postavki, so bila porabljena za izpolnitev pogodbenih obveznosti - izvedbi 
zaključnih del na zemljiščih ob cesti skozi Pirniče do šole, ki se je rekonstruirala in ob kateri se 
je zagradil pločnik. Izvedla so se zaključna dela v višini 7.021 EUR. 

OB071-08-0099 Občinske lok. ceste in javne poti - nujne 
inv. 42.899 € 

Namen in cilj 
S sredstvi se je postavila ograja pri hiši Cesta v Žlebe 1, kot zaključek del na Bizantovi cesti v 
Preski. Asfaltiral se je makadamski odsek ceste JP751264 Smlednik 4b – Smlednik 1a od hišne 
številke Smlednik 5e do Smlednik 1b, v dolžini 110 m in širini 3,5 m z ureditvijo odvodnjavanja. 
V letu 2017 je bil položen grobi asfalt. Fini asfalt se bo izvedel spomladi 2018. Izvedla se je 
rekonstrukcija odseka ceste LP 751351 most – Dragočajna – Ilovka od konca naselja 
Dragočajna do Ilovke, v dolžini 430 m in širini 3,1 m. V sklopu rekonstrukcije se je odstranil 
obstoječi asfalt, na določenih mestih so se globinsko sanirale poškodbe nevezane nosilne plasti 
ter nato položil dvoslojni asfalt z ureditvijo bankin. Izvedla se je rekonstrukcija odseka ceste 
JP751371 Zbilje – Podreča, od hišne številke Zbilje 58a do Zbilje 58b, v dolžini 140m in širini 3,6 
m. V sklopu rekonstrukcije se je odstranil obstoječi asfalt ter nato položil dvoslojni asfalt z 
ureditvijo bankin. Saniralo se je dotrajano vozišče na odseku ceste LC 251012 Brezovec – 
Trboje – Kranj v dolžini 40m v območju od parkirišča pri vrtcu Smlednik do gostilne Zorman. 
Odstranil se je obstoječi asfalt, na določenih mestih so se globinsko sanirale poškodbe nevezane 
nosilne plasti ter nato položil dvoslojni asfalt. Sanirala sta se dva posedka in sicer na odseku 
ceste JP 751227 Dragočajna 107 – Dragočajna 117 pri hišni številki Dragočajna 111, v dolžini 
20m ter na odseku ceste LZ 252012 Ostrovrharjeva ulica v neposredni bližini vrtca, v dolžini 
20m. 
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OB071-08-0100 CPS - invest. in invest. vzdrževanje 21.816 € 

Namen in cilj 
Iz postavke so se financirale priprave za uvedbo nove LPP linije, ki je podaljšana od Medvod do 
Sore. Na omenjeni liniji so zarisane nove talne oznake BUS postajališča, postavljena vsa 
potrebna vertikalna signalizacija za varno odvijanje prometa. Pred OŠ Medvode in Preska smo 
še dodatno umestili nov prikazovalnik hitrosti. 

OB071-08-0101 JR - invest. in investic. vzdrževanje 6.797 € 

Namen in cilj 
Sredstva so bila porabljena za nujna oziroma investicijska vzdrževanja celotnega sistema 
razsvetljave. Posegi so se izvedli v naselju Valburga, Moše in na Dolu. 

OB071-08-0102 Reforme kmetijstva 46.944 € 

Namen in cilj 
V letu 2015 je bil sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Medvode za programsko obdobje 2015-2020 in v začetku leta 2016 dopolnjen s 
spremembami na področju čebelarstva. Na razpolago je bilo za izvedbo predvidenih ukrepov 
55.000 EUR. Na javni razpis je prispelo petindvajset vlog. Ena vloga je prispela po roku, zato je 
bila s sklepom zavržena. Tri vloge niso izpolnjevale pogojev razpisa, zato jim je bila dodelitev 
finančnih sredstev z odločbo zavrnjena. Dve vlogi sta bili nepopolni ter po pozivu v roku 
dopolnjeni. Nazadnje je bilo v obravnavo podanih enaindvajset popolnih vlog. 
Strokovna komisija je na podlagi ocenitve vlog ter višine razpisanih sredstev (45.000 EUR), 
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Pred tem je, glede na razpoložljiva sredstva, sprejela 
naslednje sklepe: 
a) Dosledno se upošteva alineja dodatnih meril za ocenjevanje javnega razpisa, ki določa, da 
imajo prednost upravičenci, ki v zadnjih treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani Občine 
Medvode za področje kmetijstva. Glede na sredstva so bili upoštevani le upravičenci, ki    
državne pomoči niso prejeli, oziroma so jo prejeli do vključno leta 2014. 
b) Za ukrep 1 se zmanjša delež financiranja glede na najvišjo stopnjo pomoči za 24,84 %, ker 
so bila zaprošena sredstva prijaviteljev iz točke a) višja od razpoložljivih. 
c) Za ukrep 1 znašajo razpoložljiva sredstva 50.000 EUR, za ukrep 5 pa sredstva v višini 0 
EUR. 
Sredstva so bila vsa razdeljena in prejemniki s Sklepom obveščeni. En prejemnik je odstopil od 
pogodbe, eden pa ni poslal zahtevka za plačilo (ni zvedel investicije), zato je iz tega naslova 
ostalo neporabljenih dobrih 8.000 EUR. 

OB071-08-0103 Spodb. razvoja drobnega gospodarstva
 22.750 € 

Namen in cilj 
Sredstva na postavki se namenjajo subvencijam na podlagi pravilnika o dodeljevanju sredstev 
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode. Pravilnik je bil glede na 
spremenjena pravila »de minimis« sprejet v letu 2015.  
Na javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini 
Medvode v letu 2017 je prispelo 22 vlog, po pozivu za dopolnitev se bile vse vloge dopolnjene. 
Strokovna komisija je na podlagi pogojev in meril za dodelitev sredstev ter določb 7. in 23. 
člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini 
Medvode zavrnila 7 vlog, ter na tej podlagi in višini razpisanih sredstev, pripravila predlog 
prejemnikov sredstev. 
Strokovna komisija je upoštevala določilo tretjega odstavka točke V. Ostale določbe, Javnega 
razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Medvode za 
leto 2017, ki določa, da v primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za črpanje celotnega 
zneska, se lahko neporabljena kvota sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma 
je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji. Tako so bila za namen A 
zagotovljena dodatna sredstva v višini 2.931 EUR, za namen D pa dodatna sredstva v višini 69 
EUR, ki so bila prerazporejena iz namena B, C in E, kjer je bilo premalo oziroma ni bilo vlog. 
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Poudariti je treba, da gre pri teh subvencijah za državno pomoč, zato se je treba držati vseh 
določil pravilnika pri dodelitvi sredstev, sicer morajo prejemniki sredstva vrniti v proračun. 
Sredstva so bila v celoti porabljena. 

OB071-08-0106 Zbirni center Jeprca 1.586 € 

Namen in cilj 
V letu 2017 je bila za projekt ureditve zbirnega centra za nenevarne odpadke izdelana idejna 
zasnova, na katero so bile pridobljeni projektnih pogojev. Vrednost del je znašala 1.586 EUR, ki 
jih je izvajalo projektantsko podjetje 1001 projekt d.o.o.. S 15. 7. 2017 je 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. Zemljišča parc. št. 308, 309 in 310 k.o. Senica, kjer je bil predviden zbirni center, se 
nahajajo v območju varstvenega pasu za oskrbo s pitno vodo – III. stopnja varovanja, kjer je 
prepovedana gradnja odlagališč in pretovornih postaj komunalnih in posebnih odpadkov in 
gradnja začasnih skladišč posebnih odpadkov, kamor se med drugim uvršča tudi predvideni 
zbirni center, kjer bi se zbirali tudi zgoraj navedeni nevarni odpadki. Trenutno v okviru projekta 
iščemo novo, primernejšo lokacijo, kamor bi lahko umestili zbirni center. Iz tega razloga se bo 
izdelava projektne dokumentacije nadaljevala, ko bo izbrana primerna lokacija. 

OB071-08-0107 Regijski center - RCERO 8.559 € 

Namen in cilj 
Regijski center za ravnanje z odpadki – RCERO, ki zajema izgradnjo čistilne naprave za izcedne 
vode na odlagališču Barje, objekte za predelavo odpadkov in izgradnjo 3. faze IV. in V. 
odlagalnega polja se sofinancira s sredstvi iz kohezijskega sklada, s sredstvi okoljske dajatve, z 
državnimi sredstvi in sredstvi proračunov občin solastnic. Zaradi izteka finančne perspektive 
2007-2013 so se v letu 2015 vsa sredstva za gradnjo zagotovila iz evropskih sredstev, za leto 
2016 pa je bilo načrtovano, da občine investitorske zagotovijo še preostali lastni delež sredstev. 
Ker vsi zahtevki za plačilo v letu 2016 niso bili izdani in posledično tudi ne plačani, se delež še 
neplačanih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije, prenaša v leto 2017. V letu 2017 je 
bilo na podlagi prejetih zahtevkov plačanih 8.559 EUR. 

OB071-08-0109 Male komunalne čistilne naprave 5.148 € 

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, se sredstva 
namenijo za sofinanciranje izgradnje in nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, 
kjer po Operativnem programu ni predvidena izgradnja javne kanalizacije. Na podlagi pravilnika 
se sredstva dodelijo s postopkom javnega razpisa. 

OB071-08-0113 Najem., odškodnine za odstop zemlj.137.755 € 

Namen in cilj 
S plačilom še drugega (zadnjega) dela kupnine po pogodbi za dosego javne koristi z Mojco 
Cvetkovič, je občina postala lastnica zemljišč na Golem Brdu, ki bodo namenjena menjavi z 
zemljišči po katerih poteka javna cesta. Geodetska odmera je bila izvedena in je pravnomočna, 
v pripravi je pogodba za prenos delov zemljišč.  
Občina je sklenila pravni posel z lastnico zemljišča v Preski, na katerem se nahaja vodno zajetje, 
zemljišče, na katerem se nahaja vodohran Preska 2, prav tako je v svojo last pridobila dve 
zemljišči v Preski, ki v naravi predstavljata dostop do preurejenega otroškega igrišča v Preski ter 
zemljišče, na katerem se v naravi nahaja del parkirišča in objekt gospodarske javne 
infrastrukture za potrebe meteorne kanalizacije. Poleg tega smo zemljiškoknjižno stanje uredili 
za del pločnika na Verju. 
S sodno poravnavo v zadevi Kovačič smo pridobili zemljišča ob Čarmanovi in Gorenjski cesti, 
uspeli pa smo se izogniti plačilu uporabnine za večletno uporabo teh zemljišč. Z lastnico smo za 
obdobje enega leta sklenili zakupno pogodbo za igrišče med stanovanjskimi hišami in prostori 
Kegljaškega društva Medvode in Kegljaškega kluba Hidro Medvode, po tem obdobju pa je 
predvideno, da se nepremičnina vrne v uporabo lastnici. Zakupnino smo izplačali tudi lastniku 
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zemljišča, na katerem je parkirišče ob Osnovni šoli Preska. Na občini smo sklenili še nekaj 
manjših pravnih poslov, in sicer je občina pred začetim postopkom razlastitve uspela doseči 
dogovor z lastnikoma za odstop zemljišča za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika v Zbiljah, 
v svojo last je prevzela del javne poti v Pirničah in Vikrčah, ki je potekal po zasebnem zemljišču, 
v dveh postopkih smo bili uspešni pri nakupu kmetijskih zemljišč z oglasne deske. 

OB071-08-0119 Športna igrišča (nogomet. tekaške proge, 
ostala igrišča) 126.817 € 

Namen in cilj 
Sredstva so bila namenjena za ureditev Športnega parka pri Osnovni šoli Pirniče. Izvedeno je 
bilo javno naročilo za obnovo igrišča za mali nogomet in košarko. Izvedla se je preplastitev 
igrišč, zgradila se je nova kanalizacija za odvajanje meteorne vode. Postavila se je nova športna 
oprema. Zgradil se je prvi asfaltirani grbinasti poligon v Medvodah dolžine približno 200m. 
Postavile so se naprave za Street workout telovadbo ter plezalni balvan. Obstoječa atletska 
steza se je skrajšala, vgradili so se robniki ter se na celotnem območju vgradil nov material za 
tekaške proge (tenesit). Izdelala se je tudi nova jama za skok v daljino. Za ureditev okolice se 
je med objekti položilo 1.800m2 travne ruše. Postavljen je bil tudi nov pitnik za vodo. Vrednost 
celotne investicije bila 123.514 EUR z DDV. V športnem parku Smlednik smo za zaščito 
košarkarskega igrišča postavili stebre in kupili zaščitno mrežo v skupni vrednosti 3.302 EUR z 
DDV. 

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

vzdrževanje 29.979 € 

Namen in cilj 
Občina je tudi Vrtcu Medvode dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje. Vrtec je 
proračunska sredstva porabil za ureditev nadstreška nad kuhinjo, nakup gugalnice, polivaletnih 
blazin, blazin za najmlajše, menjavo pip in nakup igralnega kotička. 

OB071-08-0127 Otroška igrišča 12.536 € 

Namen in cilj 
Igrala na otroških igriščih, igriščih vrtca in igriščih šol je potrebno vseskozi obnavljati, zamenjati 
izrabljena igrali z novimi, nameščati dodatna igrala, vzdrževati zaščitne ograje. Na pobudo 
Krajevne skupnosti Vaše – Goričane so se na zelenici ob prostorih Krajevne skupnosti postavila 
otroška igrala. Postavil se je stolp s plezalom in toboganom, dvojna gugalnica, igralo na vzmet, 
plezalo in večji tobogan, ki poteka po brežini igrišča. Krajevna skupnost je izvedla vsa gradbena 
dela in uredila zasaditev. Vrednost igral je bila 6.266 EUR z DDV. Na pobudo in v sodelovanju s 
Krajevno skupnost Senica, je občina kupila 7 naprav za fitnes na prostem v znesku 6.100 EUR z 
DDV. Naprave bo Krajevna skupnost postavila pred hišo krajevne skupnosti spomladi 2018. 
Nekaj sredstev je bilo porabljenih še za postavitev info table in zamenjavo ventila na pitniku na 
otroškem igrišču v Preski. Skupaj je bilo na postavki porabljenih 12.612 EUR. 

OB071-09-0002 Avtomatizacija omrežja 535 € 

Namen in cilj 
Sredstva so namenjena za avtomatizacijo obstoječih vodovodnih omrežjih s postavitvijo nove 
telemetrije. Porabljena so bila v višini 535 EUR za vzpostavitev daljinskega nadzora na 
vodovodu Osolnik. 

OB071-11-0014 Vodovod Studenčice 32.739 € 

Namen in cilj 
V letu 2017 je bila izvedena obnova vodohranov Studenčice spodaj in Studenčice zgoraj. Izvedla 
so se popravila starih betonov, izvedla se je nova hidroizolacija in toplotna izolacija, menjava 
inoks elementov (vrata, zračniki) in ureditev okolice, s čimer se je izboljšala kvaliteta pitne vode 
na tem območju. Na podlagi zbiranja ponudbe je dela izvedlo podjetje HIS d.o.o iz Ljubljane. 
Vrednost vseh del je znašala 34.005 EUR. V sklopu teh del se je pokazala potreba tudi po 
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izdelavi novega armiranobetonskega vodovodnega jaška pred vodohranom Studenčice zgoraj. 
Dela je izvedla Komunala Kranj v znesku 4.300 EUR. 

OB071-11-0016 Cesta Spodnje Pirniče - Zavrh 212.345 € 

Namen in cilj 
V letu 2017 se je dokončala (začeta konec leta 2016) investicija na lokalni cesti na relaciji 
Spodnje Pirniče – Zavrh v dolžini slabih 800 metrov. Cesta je bila pred izvedeno investicijo na 
nekaterih odsekih v zelo slabem stanju, brez pločnika, ravno tako je bil dotrajan star vodovod. V 
sklopu investicije se je obnovil vodovod, vgradila se je cev za telekomunikacijske vode in 
zgradili nov pločnik. Sprememba trase ceste pod hlevom Kmetije Mis je omogočila tudi ureditev 
površine za kasnejšo ureditev parkirišča, za približno 25 osebnih vozil uporabnikov oziroma 
obiskovalcev Rojstne hiše Jakoba Aljaža. Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec del podjetje 
Komunalne gradnje d.o.o. iz Grosuplja. S porabljenimi sredstvi v višini 212.345 EUR (173.025 
EUR je že bilo plačanih v letu 2016) so bili plačani prispeli računi za izvedena dela na trasi ceste, 
računi strokovnega nadzora, računi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter račun za 
kontrolo kakovosti vgrajenega asfalta. Dela na cesti so zaključena. 

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

Medvode 8.531 € 

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. V letu 2017 so bila sredstva v višini 1.403 EUR porabljena za 
izdelavo cenitvenega poročila ter sredstva v višini 8.531 EUR za izdelavo projektne 
dokumentacije – sprememba zaradi novih pogojev v novi finančni perspektivi. 

OB071-13-0005 Investicijsko vzdrževanje kanaliz. infr.53.495 

€ 

Namen in cilj 
Pretežni del sredstev je bil namenjen za izvedbo investicijsko vzdrževanje kanalizacijske 
infrastrukture, manjši del sredstev v višini 3.550 EUR pa je bil porabljen tudi za plačilo stroškov 
vodenja katastra javne infrastrukture v skladu s pogodbo o najemu infrastrukture, sklenjeno z 
upravljavcem JP Vodovodom – Kanalizacijo (VO-KA). V letu 2017 se je izvedla rekonstrukcija 
fekalne kanalizacije na Donovi cesti – Izvajalec HNG d.o.o v znesku 23.685 EUR. Občina je 
sofinancirala poglobitev kanalizacije na območju iztoka MHE Goričane Savskim elektrarnam v 
znesku 25.060 EUR. Sredstva v višini 2.724 EUR so bila porabljena tudi za izvajanje 
kvalitativnega nadzora pri izvedbi investicije s strani upravljavca kanalizacijskega omrežja JP 
VO-KA d.o.o.. Sredstva v višini 2.026 EUR so bila porabljena tudi za izvedbo popravilo črpališča 
Brezovec. Dela je izvajalo podjetje Ekoling d.o.o.. 

OB071-13-0006 Investicijsko vzdrževanje - odpadki 9.173 € 

Namen in cilj 
Sredstva v višini 9.173 EUR so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije za izvedbo 
projekta v sklopu projekta RCERO in sicer za tisti del, ki ni bil sofinanciran s strani evropske 
unije. 
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OB071-13-0007 Investicijsko vzdrževanje vodovod. infr.
 16.886 € 

Namen in cilj 
S sredstvi iz te proračunske postavke se pokrivajo stroški, ki so dogovorjeni po sklenjeni 
pogodbi o najemu infrastrukture z upravljavcem Komunalo Kranj, in sicer so to stroški vodenja 
katastra, analitične evidence ter za subvencije omrežnine. Ti stroški znašajo 11.743 EUR. Preko 
celega leta se je v sklopu tekočega vzdrževanja s strani Komunale Kranj izvajalo črpanje vode 
na Stari grad, izvajalo se je tudi nekaj nujno potrebnih popravil na vodovodnih sistemih Osolnik, 
Studenčice in Golo Brdo. Skupna vrednost del je znašala 5.548 EUR. V sklopu investicijskega 
vzdrževanja se je izvedla prestavitev vodovoda na Ostrovrharjevi, montaža dozirne naprave za 
vodohran Osolnik ter vgradnja filtrov za filtriranje pitne vode. Skupna vrednost del je znašala 
10.375 EUR. Na zahtevo inšpektorja je bilo potrebno izvesti ograditev zajetja Studenčice in 
vrtine Preska. Ograditve je izvedlo podjetje Palisada d.o.o v skupnem znesku 2.410 EUR. 

OB071-13-0010 Turistično informacijski center Medvode
 30.299 € 

Namen in cilj 
V letu 2016 smo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in Javnim zavodom Sotočje začeli z 
ureditvijo turističnega informacijskega centra v prostorih železniške postaje v Medvodah. 
Izvedena je bila sanacija zunanjega ovoja stavbe železniške postaje in notranjih prostorov. Dela 
so bila zaključena konec leta 2016, zato so računi zapadli v plačilo v letu 2017. V letu 2017 se je 
uredila okolica postaje. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami so železnice financirale v 
asfaltiranje postaje ter nakup nove urbane opreme, občina pa je postavila novo kolesarnico, pri 
čemer je en del zaprt in namenjen izposoji koles za potrebe TIC-a. Postavil se je pitnik za vodo 
in uredila zasaditev na novo nastalih zelenih površinah. Porabljenih je bilo 32.806 EUR sredstev. 

OB071-15-0002 Obnova vodovoda Zavrh 17.830 € 

Namen in cilj 
S porabljenimi sredstvi so bili plačani prispeli računi za zgrajen dodaten nov vodovod od križišča 
pri kapelici pod kmetijo Mis, Zavrh 2/a do križišča pri domačiji Jakoba Aljaža, Zavrh 2, v sklopu 
rekonstrukcije ceste Spodnje Pirniče – Zavrh. Izvedbo tega vodovoda je zahteval upravljavec 
javnih vodovodnih sistemov, podjetje Komunala Kranj d.o.o., zaradi ureditve javnega 
vodovodnega sistema na tej lokaciji. 

OB071-15-0003 Zemljiške operacije - komasacije in 

melioracije 23.741 € 

Namen in cilj 
Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na 
določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim 
bolj zaokrožena zemljišča. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja objavi javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo 
komasacijskega postopka, na katerega se prijavi občina, za kar je potrebno priložiti potrebno 
dokumentacijo. Komasacija je za lastnike zemljišč brezplačna, saj je denar za izvedbo 
zagotovljen iz sredstev Evropske skupnosti v višini 75% in proračuna Republike Slovenije v 
višini 25%. Občina kot investitor mora pokriti strošek davka na dodano vrednost v višini 22%. 
Sredstva v višini 23.741 EUR so bila porabljena za izdelavo dokumentacije za pridobitev odločbe 
o uvedbi komasacije na komasacijskem območju Smlednik. Vloga je bila oddana na Upravno 
enoto Ljubljana, Izpostava Šiška. O vlogi do konca leta še ni bilo odločeno. 

OB071-15-0007 Sora - Most čez Ločnico 207.707 € 

Namen in cilj 
V letu 2017 se je zgradil nov most čez potok Ločnica pri naselju Sora na lokalni cesti LC 251071 
Medvode – Sora – Puštal v km 3+779. Stari most je bil neustrezne širine 4,7m in ni omogočal 
normalnega srečevanja dveh vozil. Pred rušitvijo mostu se je poleg obstoječega postavil 
nadomestni most širine 4m po katerem je potekal promet v času gradnje. Novi most je 
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zasnovan kot monoliten armiranobetonski okvir in prečka potok Ločnica z enim razponom 
dolžine 11,10m med osmi opornikov in svetlim razponom 10,50m. Svetla širina objekta je 
10,10m. Vozna pasova sta širine 3,25m. Zgrajen je bil tudi hodnik za pešce in kolesarje svetle 
širine 2,50m. Na obeh straneh je postavljena ograja višine 1,20m. Hkrati se je zgradili 
manjkajoči odsek pločnika med Rakovnikom in Soro ter se postavila dodatna svetilka javne 
razsvetljave. Končna vrednost investicije je znašala 220.717 EUR, v katero je vključena sama 
gradnja mostu, izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč ter nadzor. Končna 
pogodbena vrednost investicije je bila nižja, saj je bila izvajalcu zaradi zamude pri pogodbenih 
rokih obračunana pogodbena kazen v višini 19.406 EUR. 

OB071-15-0008 Celostna prometna strategija 37.766 € 

Namen in cilj 
Stroški postavke, ki so bili namenjeni organizaciji prireditev Evropskega tedna mobilnosti, so bili 
povezani z izvajanjem: 
- prevozov s Cabriobusom, s katerim smo v štirih vožnjah v enem samem dnevu prevažali pešce 
po opravkih po občini, hkrati pa jim s turističnim vodnikom približali lokalne znamenitosti, 
- obnove sten podvoza in njegove grafitarske poslikave na Medvoški cesti (podvoz pod 
Gorenjsko cesto) – naročili smo storitve ene najboljših grafitarskih skupin v Evropi, Šiškarjev 
1107 Klan, da je z grafitarskimi umetninami opremila adaptirano podvozje z motivom tedna 
mobilnosti 2017, 
- nakupa nagradnih bonov za najboljše osnovnošolce, ki so sodelovali v akciji V šolo grem peš 
ali delim prevoz, 
- nekaj stroškov se je pojavilo tudi s postavitvijo signalizacije ob zaprtju Medvoške ceste (od 
mostu pa vse do prvega izvoza za parkirišče pri Mercator centru). 
 
Evropski teden mobilnosti se je izvedel tudi s pomočjo prostovoljcev in javnih zavodov, ki pa 
niso bremenili proračuna. 

OB071-15-0012 Energetska sanacija javnih objektov - 
javnih zavodov 19.935 € 

Namen in cilj 
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. Sanirali se bodo trije objekti, ki so v javni lasti: OŠ Simona Jenka s 
telovadnico, Vrtec Medvode – enota Ostržek in Podružnična osnovna šola Topol. V mesecu 
oktobru 2017 je bil na podlagi javnega naročila izbran koncesionar, to je podjetje Petrol, d.d.. 
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. Vlogi Občine je bilo ugodeno. V mesecu decembru 2017 je bil s strani 
Ministrstva za infrastrukturo izdan sklep Občini Medvode o uspešni kandidaturi in dodelitvi 
nepovratnih sredstev v višini do 350.283 EUR, kar predstavlja 40% celotne vrednosti operacije, 
ki znaša 875.707 EUR. Delež v višini 51% je strošek zasebnega partnerja, ki bo sanacijo javnih 
objektov tudi izvedel. Delež v višini 9% bo zagotovila Občina. Za pripravo in uspešno izvedbo 
javnega naročila za izbor zasebnega partnerja, pripravo projektne dokumentacije in pripravo 
vloge za uspešno kandidiranje za nepovratna sredstva je bilo porabljenih 19.935 EUR sredstev, 
ki bodo na podlagi izstavljenega zahtevka v določeni višini tudi povrnjena nazaj. 

OB071-15-0013 Osnovne šole - investicijsko vzdrževanje
 87.522 € 

Namen in cilj 
Sredstva so namenjena interventnim ukrepom investicijskega značaja v medvoških šolah in 
financiranje investicijskega vzdrževanja po inšpekcijskih odločbah. 
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OB071-15-0021 Vodovod Žeje - Zbilje 139.773 € 

Namen in cilj 
Izvedena je bila investicija, ki poteka na državni cesti na relaciji od gasilskega doma v Zbiljah do 
ovinka pred mostom čez Savo v dolžini približno 700 metrov. Kot pobudniki projekta smo 
dosegli dogovor z upravljavcem državne ceste - Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo 
(DRSI) za skupen nastop v veliki investiciji, ki je izboljšala pogoje za vse udeležence v prometu 
na tem odseku. Hkrati z gradnjo manjkajočega pločnika smo zgradili tudi hidrantno omrežje, 
javno razsvetljavo, avtobusno postajališče, plinovod in obnovili vodovod, na koncu se je izvedla 
tudi reciklaža cestišča. Občina Medvode je med drugim investirala v obnovo vodovoda in 
gradnjo hidrantnega omrežja. Investicija obnova vodovoda je bila v celoti zaključena meseca 
maja 2017. V ta namen so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 140.000 EUR. Izvedbo 
vodovodnih hišnih priključkov je v skladu z dogovorom prevzela in izvedla Komunala Kranj 
d.o.o., ki je tudi upravljavec javnega vodovoda na tem območju. 

OB071-15-0022 Obnova vodovoda na območju kohezije9.155 

€ 

Namen in cilj 
Občina Medvode je 16.8.2017 s strani Evropske komisije prejela sklep o odobrenih sredstvih iz 
kohezijskega sklada za sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja. Projekt 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. Zaradi racionalne porabe sredstev, se bo sočasno z izgradnjo 22 
km kanalizacijskega omrežja obnovilo tudi dobrih 12 km vodovodnega omrežja in zgradila 
meteorna kanalizacija. Skupna vrednost projekta znaša 16,7 mio EUR in se bo izvajala v letih 
2018-2019. Pogodba z izbranim izvajalcem za izgradnjo fekalne kanalizacije je bila podpisana 
23.11.2017. Do konca leta izvajalec še ni predal bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, prav tako pa še niso bile zaključene vse aktivnosti, ki so potrebne za podpis 
pogodbe o sofinanciranju z Republiko Slovenijo, zato se dela v letu 2017 še niso začela. Iz tega 
razloga se tudi obnova vodovodnega omrežja še ni začela, zato so bila sredstva na tej 
proračunski postavki porabljena le za izdelavo projektne dokumentacije. 

OB071-15-0031 Meteorna kanalizacija na območju kohezije
 8.292 € 

Namen in cilj 
Občina Medvode je 16.8.2017 s strani Evropske komisije prejela sklep o odobrenih sredstvih iz 
kohezijskega sklada za sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja. Projekt 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. Zaradi racionalne porabe sredstev, se bo sočasno z izgradnjo 22 
km kanalizacijskega omrežja obnovilo tudi dobrih 12 km vodovodnega omrežja in zgradila 
meteorna kanalizacija. Skupna vrednost projekta znaša 16,7 mio EUR in se bo izvajala v letih 
2018-2019. Pogodba z izbranim izvajalcem za izgradnjo fekalne kanalizacije je bila podpisana 
23.11.2017. Do konca leta izvajalec še ni predal bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, prav tako pa še niso bile zaključene vse aktivnosti, ki so potrebne za podpis 
pogodbe o sofinanciranju z Republiko Slovenijo, zato se dela v letu 2017 še niso začela. Iz tega 
razloga se tudi izgradnja meteorne kanalizacije še ni začela, zato so bila sredstva na tej 
proračunski postavki porabljena le za izdelavo projektne dokumentacije. 

OB071-15-0033 Javni zavod Sotočje Medvode - investicije 
in investicijsko vzdrževanje 60.000 € 

Namen in cilj 
V postavki je zagotovljenih 61.600 EUR, ki jih bo zavod poleg rednega vzdrževanja namenil za:  
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-prireditveni oder s streho za prireditve na prostem; 
-nakup projektorja, platna, dveh zvočnikov, mikrofona in male mešalne mize za zvok, za 
potrebe konferenčne dejavnosti v športni dvorani, rojstni hiši Jakoba Aljaža in na drugih 
lokacijah; 
- sanacija ropotarnice za shranjevanje večjih kosov gledaliških rekvizitov ter namestitev ograje 
in vrat med kulturnim domom in Kmetijsko zadrugo; 
-sanacija oz. zamenjava stolov na balkonskih in teleskopskih tribunah v športni dvorani; 
-sanacija garderob v I. in II. nadstropju športne dvorane; 
- izolacija oz. zamenjava strehe na športni dvorani; 
- optična podatkovna povezava do in znotraj športne dvorane; 
- nakup programske opreme Adobe; 
- športni semafor za prikazovanje priimkov igralcev; 
- prenova avle kulturnega doma v gledališko kavarno; 
- nakup projektorja za potrebe kulturnega doma Medvode; 
- nakup digitalne audio mešalne mize Behringer; 
- nakup zvočnikov in reflektorjev za svetlobne učinke za Klub jedro in občinske prireditve. 
Sredstva za investicijsko vzdrževanje se bodo zagotavljala tudi v prihodnih letih. 

OB071-15-0039 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na 

območju vodonosnikov Ljubljanskega polja 4.250 € 

Namen in cilj 
Občina Medvode je 16.8.2017 s strani Evropske komisije prejela sklep o odobrenih sredstvih iz 
kohezijskega sklada za sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 23.11.2017. 
Do konca leta izvajalec še ni predal bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
prav tako pa še niso bile zaključene vse aktivnosti, ki so potrebne za podpis pogodbe o 
sofinanciranju z Republiko Slovenijo, zato se dela v letu 2017 še niso začela. Iz tega razloga so 
bila sredstva na tej proračunski postavki porabljena le za izdelavo projektne dokumentacije. 
Projekt izgradnje fekalne kanalizacije na območju dveh aglomeracij (Pirniče in Medvode) je 
vreden 12.717.697 EUR in bo s sredstvi iz kohezijskega sklada EU sofinanciran v višini 
8.126.990 EUR (63,903%), iz državnega proračuna v višini 1.434.175 EUR (11,277%), Občina 
Medvode pa mora zagotoviti lastna sredstva v višini 3.156.532 EUR (24,82%). V teh dveh 
aglomeracijah, ki obsegata naselja Medvode, Vaše, Goričane, Rakovnik in del Ladje ter naselja 
Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in del Vikrč bo po izgradnji kanalizacije zagotovljena 
95% priključenost objektov na kanalizacijski sistem. Dolžina načrtovane kanalizacije znaša 22 
km. 

OB071-15-0042 Avtobusna postajališča 17.602 € 

Namen in cilj 
V sklopu dograditve hodnika za pešce, obnove vodovoda, rekonstrukcije cestišča ter izgradnje 
plinovodnega omrežja sta bila na avtobusnih postajališč LPP linije števila 30 v Zbiljah, 
postavljena dva informacijska stebra po vzoru ljubljanskih. Na končni postaji LPP linije številka 
15 v Sori se je uredilo obračališče. Na končni postaji LPP linije številka 15 in 30 v centru 
Medvod, kjer je prestopna postaja za na LPP linijo 25 sta bili postavljeni dve dodatni pokriti 
čakalnici, ki bosta olajšali čakanje avtobusa v poletnih in zimskih mesecih. Določena sredstva so 
se porabile za popravilo ene nadstrešnice ter popravilo in namestitev klopi ter za zavarovanje 
nadstrešnic. Porabljenih je bilo 18.025 EUR sredstev. 

OB071-15-0043 Urejanje vodotokov 60.184 € 

Namen in cilj 
Konec leta 2016 je bila izvedena sanacija zacevitve potoka od ceste v Žlebe do Bonovca. Račun 
za plačilo izvedbe del ni bil plačan v letu 2016, saj je datumsko zapadel v plačilo v letu 2017. 
Vrednost del je znašala 8.121 EUR. Dela je izvajalo podjetje Prenova – Gradbenik d.o.o.. V letu 
2017 je bila izvedena sanacija brežin Vašanskega grabna skupne dolžine 25m pri objektu Vaše 
45a, ki preprečuje poplavljanje in erozijo. Dela je izvedel Gradkop Jožica Trampuš s.p. v 
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vrednosti 3.431 EUR. V sklopu ureditve jezu na Sori, ki ga je v približni višini 500.000 EUR 
financiralo Ministrstvo za okolje in prostor je občina Medvode v višini 33.190 EUR sofinancirala 
ureditev leve in desne brežine s skalno zložbo v suho in piloti. Z investicijo so obnovili in 
nekoliko znižali prag na reki Sori, sanirala se je ribja steza in izvedla obrežna zavarovanja. 
Izvedba tega projekta je pripomogla k zmanjšanju poplavne ogroženosti v samem centru 
Medvod, s čimer bo možna izvedba ureditve mestnega jedra. Namesto praga s stopnjo se je 
zgradila drča s podslapjem. V letu 2017 se je izvedla tudi poglobitev dna kinete vodotoka 
Prešnica, s čimer se je preprečilo pogosto poplavljanje bližnjega objekta. Na odseku od vtoka 
Prešnice v kineto se je obstoječi tlak v dolžini 25m poglobili in izvedel nov, iz kamna v betonu. S 
tem posegom se je povečal prerez in pretočnost kinete. Dela, ki so potekala v zaprti kineti izven 
javnih površin je izvedlo podjetje HIS d.o.o v vrednosti 15.442 EUR. 

OB071-16-0002 Varovanje naravne in kulturne dediščine - 
investicije in investicijsko vzdrževanje 27.207 € 

OB071-16-0018 Otroško igrišče Svetje 6.772 € 

Namen in cilj 
Za potrebe izdelave projektne dokumentacije, ki je bila naročena v letu 2017 za načrtovanje 
novega šolskega igrišča pri Osnovni šoli Medvode na Svetju, so se izvedle predhodne 
arheološke raziskave. Z izvedbo georadarske in magnetne metode je bilo pregledano območje v 
skupni površini približno 6.500 m2. Vrednost raziskave z izdanim poročilom je bila 6.772 EUR z 
DDV. V letu 2018 se bo izvedla I. faza projekta, ki obsega izvedbo naslednjih del: 
- izgradnja igrišča za mali nogomet, 
- izgradnja igrišča za košarko, 
- izgradnja tri stezne 150 m dolge atletske steze z ureditvijo proge za tek na 60 m, 
- izgradnja steze za skok v daljino.  
Celoten park se bo tudi ogradil. 

OB071-16-0022 Osnovna šola Medvode - dvigalo 46.469 € 

Namen in cilj 
V letu 2017 se je izvedla investicija vgradnje osebnega dvigala v Osnovni šoli Medvode, s 
katerim smo funkcionalno oviranim učenkam in učencem na invalidskih vozičkih omogočili 
dostop do učilnic v prvem nadstropju. Dvigalo je vgrajeno v delu vhodne avle ob glavnem 
vhodu. V sklopu gradnje je bilo potrebno prestaviti določene strojne in elektro inštalacije, izvesti 
preboj obstoječe armirano betonske plošče med pritličjem in nadstropjem, zaradi ozkega 
hodnika v zgornji etaži se je prestavila montažna stena ene izmed učilnic. Dimenzija kabine je 
120 cm x 150 cm, nosilnosti dvigala 450 kg, s čimer je omogočen prevoz 5 oseb oziroma osebe 
na invalidskem vozičku s spremljevalcem. Ker je šola kot objekt klasificirana kot stavba za 
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje ter 
uporabno dovoljenje. Vrednost investicije, ki je vključevala gradbeno-obrtniška in inštalacijska 
dela, dobavo in montažo osebnega dvigala, projektno dokumentacijo in nadzor je bila 46.469 
EUR z DDV. 

OB071-16-0028 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in 
drugih poti 1.473 € 

Namen in cilj 
Projekt je namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na 
območju LAS Za mesto in vas. Projekt temeljil na integriranem načrtovalskem procesu, ki na 
podlagi poglobljene analize posamezne občine podal rešitve za vzpostavitev celovite mreže 
rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas.   
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.  
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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.  
Projekt obsega inventarizacijo obstoječih poti, označevanja in opreme; analizo stanja obstoječih 
poti označevanja in opreme; celostno projektno študijo mreže kolesarskih, pohodnih in drugih 
rekreativnih poti; predlog enotnega konceptualnega označevanja in opreme; enovit sistem 
izposoje koles na območju LAS Za mesto in vas ter promocijo – priprava brošure in karte. 
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.  
V letu 2017 so bile izvedene naslednje aktivnosti: 
- Projekt smo 15.5.2917 prijavili na Javni poziv RRA LUR in dne 6.7.2017 prejeli sklep, da je bila 
operacija s strani RRA LUR izbrana, da se ji dodeli podpora iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. O dejanski dodelitvi sredstev bo predvidoma v mesecu aprilu odločala še 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
Za potrebe priprave vloge za razpis smo v letu 2017 izdelali projektno dokumentacijo IDZ in 
DIIP za načrtovanje in povezovanje kolesarskih poti. 
S projektom bomo lahko pričeli, ko pridobimo uradno informacijo o potrditvi tega projekta. 

OB071-16-0037 Obnova Medvoške ceste - II. faza 207.541 € 

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 
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. 

OB071-17-0001 Urejanje mestnih parkov in zelenic 26.464 € 

OB071-17-0002 Osnovna šola Simona Jenka - telovadnica
 80.102 € 

Namen in cilj 
Občina Medvode je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 
sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje 
investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018. Na pobudo Krajevne skupnosti 
Smlednik in Osnovne šole Simona Jenka Smlednik smo pripravili vlogo za prenovo športnega 
poda v telovadnici šole. Prenova poda s športnim parketom je bila nujno potrebna za izboljšanje 
varnosti v telovadnici osnovne šole, saj je bil obstoječi pod izjemno dotrajan, nevaren in 
zahteven za vzdrževanje. Zamenjal se športni pod v glavni telovadnici kot tudi v dveh pomožnih 
prostorih. Vrednost investicije je bila 80.102 EUR z DDV, pri čemer smo dobili s strani 
Ministrstva 41.934 EUR, kar znaša sofinanciranje v višini 52% celotne vrednosti investicije. 
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08 Krajevna skupnost Medvode Center 1 . 17 0  

€  

OB071-16-0024 Obnova otroškega igrišča 1.170 € 

Namen in cilj 
KS Medvode Center je v letu 2017 porabila sredstva za nakup otroških igral za otroško igrišče. 

13 Krajevna skupnost Smlednik 1 7 .8 78  €  

OB071-16-0020 Prenova stanovanja v prostorih doma 
krajevne skupnosti Smlednik 17.878 € 

Namen in cilj 
KS Smlednik je v letu 2017 v času po izselitvi najemnice prenovila stanovanje v domu krajevne 
skupnosti v okviru NRP, kot načrtovano, deloma so stroški odpadli na investicijsko vzdrževanje, 
nekaj pa na rekonstrukcije in adaptacije. Natančne delitve stroškov ob načrtovanju NRP ni bilo 
možno predvideti, ker se to izkaže šele po izvedenih aktivnostih. Stanovanje je bilo kmalu po 
obnovi ponovno dano v najem, tokrat z višjo najemnino. 
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5. RAČUNOVODSKO POROČILO 
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 5.1. POJASNILA K BILANCI STANJA 
  

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 
2017 in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja 31. 12. 2016. Tako nam bilanca stanja 
kaže na dan 31. 12. 2017 premoženjsko sliko občine v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta. 
Gre za uravnoteženo mirujoče poročilo o sredstvih in obveznostih do virov sredstev občine, pri 
čemer se upošteva temeljno načelo gospodarjenja, da lahko občina razpolaga le s tolikšnimi 
sredstvi, kolikor znašajo obveznosti zanje. 
 
Aktivna stran bilance stanja predstavlja sredstva s sledečimi kontnimi razredi, po kontnem planu za 
druge uporabnike EKN : 

 razred 0: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, 
 razred 1: kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve in 
 razred 3: zaloge 

 
Pasivna stran bilance stanja predstavlja obveznosti do virov sredstev s sledečimi kontnimi razredi: 

 razred 2: kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve in  
 razred 9: lastni viri in dolgoročne obveznosti. 
 Razredi se podrobneje razčlenjujejo na skupine (dvomestni nivo) in podskupine (trimestni 

nivo) kontov ter nadalje na konte (štirimestni nivo) in podkonte (šestmestni nivo). 
 
5.1.1. SREDSTVA 
 
Pri sredstvih so na dan 31. 12 .2017 na nekaterih kontih naslednje večje spremembe glede na leto 
31. 12. 2016: 
  
02 Nepremičnine  
Stanje nepremičnin se je zmanjšalo za 301.730 EUR. 
Gibanje vrednosti nepremičnin je predvsem posledica: 

- nakupa zemljišč za potrebe novih infrastrukturnih gradenj v občini Medvode (179.235 EUR), 
- nizkih gradenj – predvsem investicije v ceste (hodnik za pešce – cesta Zbilje, krožišče 

Senica, cesta Slavkov dom - Golo Brdo, del Medvoške ceste, most čez Ločnico, cesta 
Spodnje Pirniče- Zavrh) v skupni vrednosti 1.699.237 EUR. 

- zmanjšanje skupnega stanja nepremičnin je posledica predvsem prenosa investicije v 
RCERO (2.442.893 EUR) iz kontov nepremičnine v gradnji na konte nepremičnin (845.846 
EUR) ter na konte opreme (1.647.186 EUR). 

 
04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva  
Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečala za 1.691.141 EUR 
predvsem zaradi prenosa dela investicije RCERO na konte opreme (1.647.187 EU), povečala pa se 
je tudi oprema na področju javne razsvetljava, pisarniške in računalniške opreme, vozil – električni 
avto ter vozila za režijski obrat).  
09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom so se zmanjšale za 
371.885 EUR v neto vrednosti (znesek zajema povečanja za nove investicije in zmanjšanja iz 
naslova rednega in izrednega odpisa osnovnih sredstev).  
V javnih zavodih so bile izvedene naslednje investicije: 

 dvigalo v OŠ Medvode (44.982 EUR), 
 vlaganja v športno igrišče pri OŠ Pirniče (109.923 EUR), 
 vlaganja v športno igrišče pri OŠ Simona Jenka (101.854 EUR) ter prenova poda v 

telovadnici v OŠ Simona Jenka (80.102 EUR), 

 kolesarnica pri turistično informacijskem centru (TIS) za Zavod Sotočje (8.906 EUR). 
 

11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
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Vrednost denarnih sredstev na transakcijskem računu se je povečala za 955.450 EUR glede na 
pretekli konec leta. Višina denarnih sredstev se je med letom spreminjala in je posledica zmanjšanj 
in povečanj dobroimetja.  
 
12 Kratkoročne terjatve do kupcev 
Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za 18.989 EUR. Povečanje je predvsem posledica 
izdanih položnic za najemnine grobov za pokopališče Smlednik konec decembra 2017. 
 
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) 

Skupina predstavlja ločeno evidentiranje terjatev do neposrednih in posrednih uporabnikov EKN 
na občinski in državni ravni. Podskupina kontov 141 predstavlja kratkoročne terjatve do 
neposrednih uporabnikov EKN občine, kamor spadajo krajevne skupnosti v občini. Ker je 
zakonsko obvezno, da so krajevne skupnosti v celoti vključene v občinski proračun in posledično 
v bilanco stanja občine, podkonto 141000 predstavlja denarna sredstva na računih krajevnih 
skupnosti v višini 219.879 EUR, ki je enako stanju na TRR vsek krajevnih skupnosti skupaj. 

 
17 Druge kratkoročne terjatve 
Druge kratkoročne terjatve so se zmanjšale (85.210 EUR). Konti te skupine predstavljajo gibanje 
denarnih terjatev. Terjatve zajemajo predvsem: 

- terjatve za komunalne prispevke (604.418 EUR), ki jih sicer vodimo v ločeni evidenci saj se 
nakazujejo na ločen podračun. Terjatve za komunalne prispevke so evidentirane na podlagi 
izdane Odločbe o plačilu komunalnega prispevka in posebnost teh terjatev je, da prejemnik 
odločbe ni zavezan k plačilu komunalnega prispevka dokler ne pridobi gradbenega 
dovoljenja. 

- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (318.518 EUR) katerih nadzornik je Finančna 
uprava RS (FURS). 

Sredstva so se zmanjšala predvsem zaradi zmanjšanja terjatev do zavezancev za davčne prihodke 
(68.819 EUR). 
 
18 Neplačani odhodki 
Vrednost sredstev v tej skupini kontov se je glede na leto 2016 povečala za 79.515 EUR. 
Zmanjšanje je posledica plačil iz naslova tekočih in investicijskih transferov ter investicijskih 
odhodkov. Neplačani odhodki imajo kratkoročni značaj in bodo plačani v začetku leta 2018. 
 
5.1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Pri obveznostih do virov sredstev je prišlo na nekaterih skupinah kontov do naslednjih večjih 
sprememb glede na stanje 31. 12. 2016: 
 
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 167.597 EUR.  
 
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti drugih pravnih 
subjektov, ki spadajo pod javni sektor (predvsem ministrstva, šole, vrtci, zdravstveni domovi in 
drugi javni zavodi). Obveznosti so se glede na leto 2016 povečale za 46.640 EUR.  
 
 
28 Neplačani prihodki 
Neplačani prihodki predstavljajo seštevek terjatev na aktivni strani bilance stanja in so se povečali 
predvsem zaradi več odprtih terjatev do fizičnih in pravnih oseb iz naslova javnofinančnih 
prihodkov ter komunalnega prispevka.  
 
90 Splošni sklad 
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Povečanje splošnega sklada za 170.776 EUR je posledica nakupov zemljišč, gradnje meteornih 
kanalizacij, cest in druge komunalne infrastrukture v občini v letu 2017. Neto povečanje sicer 
predstavlja le 1% vseh sredstev splošnega sklada. Gibanje splošnega sklada predstavlja povečanja 
zaradi novih investicij in zmanjšanja zaradi rednih in izrednih odpisov osnovnih sredstev. 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o računovodstvu so bile po stanju na dan 31. 12. 2017 usklajene 
terjatve za sredstva dana v upravljanje z javnimi zavodi v občini Medvode (šole, vrtec, zdravstveni 
dom, knjižnica, Sotočje). 
 
91 Rezervni sklad 
Predstavlja stalno proračunsko rezervo, ki je na dan 31. 12. 2017 znašala 106.349 EUR. 
 
96 Dolgoročne finančne obveznosti  
Ta skupina skontov predstavlja stanje neodplačanih glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah 
in povratnih sredstev MGRT, ki na dan 31. 12. 2017 znaša 3.664.470 EUR. Med letom se je stanje 
zmanjšalo za odplačila glavnic kreditov v višini 585.357 EUR, dolg pa se je povečal za 99.933 EUR 
(povratna sredstva MGRT). 
 
99 Izvenbilančna evidenca 
V izvenbilančni evidenci vodimo evidence prejetih, veljavnih garancij in menic za zavarovanje 
pogodbenih obveznosti oz. za odpravo napak v garancijskem roku za nove investicije. Vrednost 
vseh prejetih garancij in menic na dan 31. 12. 2017 je bila 402.455 EUR. 

 

5.2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN 
ODHODKOV 

  
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v 
tekočem letu in predhodnem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z EKN za proračunske 
uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok od 1. 1. 
2017 do 31. 12. 2017. Po tretjem odstavku 15. člena zakona o računovodstvu se prihodki in 
odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka 
(plačane realizacije).  
 

5.2.1. PRIHODKI 
 
Prihodke po skupinah delimo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, 
prejete donacije in transferne prihodke.  
 
Glede na preteklo leto so se celotni prihodki proračuna Občine Medvode prihodki povečali za 
4,66% oz. za 580.900 EUR in so bili doseženi v višini 13.059.210 EUR.  
 
Davčni prihodki so se povečali za 4% oziroma za 476.658 EUR. Tu gre predvsem za povečanje 
prihodkov iz naslova dohodnine (206.500 EUR), davkov na premoženje (266.118 EUR), domačih 
davkov na blago in storitve (51.720 EUR). 
Nedavčni prihodki so bili glede na preteklo leto višji za 16% oz. za 292.360 EUR. Realizacija 
večine nedavčnih prihodkov je bila sicer nižja kot leto prej, višja realizacija je bila predvsem 
posledica višje realizacije drugih nedavčnih prihodkov (večinski del predstavljalo komunalni 
prispevki – 915.079 EUR). 
 
Kapitalski prihodki so imeli nižjo realizacijo kot leto prej in sicer le 17.073 EUR. Prihodki 
predstavljajo realizacijo prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč. 
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Transferni prihodki so bili glede na preteklo leto višji za 45.006 EUR in sicer so bili realizirani v 
višini 237.504 EUR. Prejeli smo sredstva iz državnega proračuna (198.827 EUR), sredstva iz 
javnih skladov za investicije (24.551 EUR) ter sredstva iz proračuna Evropske unije (14.126 
EUR). 
 
V letu 2017 je bil ustanovljen režijski obrat, katerega prihodki se izkazujejo z evidenčnimi 
knjižbami na kontih podskupine 760 v dobro in 797 v breme. Knjižbe se izvajajo po načelu 
fakturirane realizacije. Občina Medvode je v letu 2017 izkazala prihodke iz naslova režijskega 
obrata v višini 36.591 EUR. 
 

5.2.2. ODHODKI 
 
Odhodki se po skupinah delijo na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in 
investicijske transfere. 
Skupni odhodki so bili v letu 2017 realizirani v višini 11.652.044 EUR in so bili glede na leto 
2016 nižji za 6%.  

 
Tekoči odhodki predstavljajo 29% vseh odhodkov občinskega proračuna. Glede na preteklo leto 
so višji za 8%. Višji odhodki so predvsem posledica višjih izdatkov za blago in storitve (222.055 
EUR več). 
 
Druga večja skupina odhodkov so tekoči transferi. Ti so glede na preteklo leto bili realizirani v 
podobni višini. Spremembe so sledeče: 
- subvencije so se povečale za 23% in sicer skupno za 50.174 EUR,  
- transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 2,8 mio EUR in so bili 

nižji za 1%, 
- transferi v nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 452.053 EUR 

(2% več kot leto prej), 
- drugi tekoči domači transferi so se zmanjšali za 2% (realizacija v višini 1,53 mio EUR). 

 
Investicijski odhodki predstavljajo 23,4% vseh odhodkov občinskega proračuna. Njihova 
realizacija je bila glede na preteklo leto nižja za 30%. Realizirani so bili v višini 2,7 mio EUR. 
Večina odhodkov je nastala zaradi novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij. 
 
Investicijski transferi so bili realizirani v višini 404.099 EUR in so za 164.637 EUR višji kot konec 
leta 2016. Največji delež investicijskih transferov je bil namenjen kulturnim, turističnim in 
gasilskim društvom v občini (219.964 EUR). Največji del predstavljajo sredstva za nakup 
gasilskega vozila (184.582 EUR). 
 
V letu 2017 je bil ustanovljen režijski obrat, katerega odhodki se izkazujejo z evidenčnimi 
knjižbami na kontih podskupine 460, 461, 462 in 464 v dobro in 497 v breme. Knjižbe se 
izvajajo po načelu fakturirane realizacije. Občina Medvode je v letu 2017 izkazala odhodke iz 
naslova režijskega obrata v višini 195.692 EUR. Največji delež odhodkov je bil izkazan na 
podkontih stroškov plač in sicer v višini 99.989 EUR. 
 
 

5.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 
 
V izkazu računa financiranja izkazujemo zadolževanje pri poslovnih bankah in odplačila dolga ter 
posledično stanje finančnega dolga v občini.  
 
Glede na lansko leto se je neto dolg zmanjšal za 485.424 EUR, ker se je občina zadolžila za 
99.933 EUR, odplačila glavnic obstoječih dolgoročnih kreditov pa je bilo za 585.357 EUR. Skupaj 
ima Občina Medvode dolgoročnih kreditov v višini 3.664.470 EUR. 
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Proračun Občine Medvode v letu 2017, izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 
1.407.165 EUR. Ker so bila neto odplačila dolga realizirana v višini 485.424 EUR, proračun 
Občine Medvode za leto 2017 izkazuje povečanje sredstev na računih v višini 921.741 EUR. 
 
 

5.4. DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE   

 
5.4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno  po 
posameznih računih) in kratkoročnih finančnih naložbah  

 
Skupno stanje denarnih sredstev na računih Občine Medvode na dan 31. 12. 2017, je bilo 
3.296.359 EUR (stanje na transakcijskem računu odprtem pri Banki Slovenije). Od tega 
3.190.010 EUR predstavljajo denarna sredstva (konto 1100) in 106.349 EUR (konto 1101) 
denarna sredstva rezerv, ki se prenesejo v rezervni sklad. 
 
Skupno stanje denarnih sredstev na računih krajevnih skupnosti v občini Medvode na dan 31. 
12. 2017 je evidentirano na podkontu 141000 v višini 219.879 EUR.  
Občina v letu 2017 kratkoročnih finančnih naložb (depoziti v banke ali kratkoročni vrednostni 
papirji) ni imela. 
 

5.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z 
navedbo večjih prejemnikov sredstev  

 
Občina ima na dan 31. 12. 2017 dolgoročne kapitalske naložbe v državi. Stanje ostaja 
nespremenjeno glede na leto prej in predstavlja lastniške deleže v naslednjih javnih podjetjih:  
- Komunala Kranj d.o.o. v višini 382.102 EUR, 
- Holding mesta Ljubljane d.o.o. v višini 5.815.559 EUR. 

 
5.4.3 .  Podatki  o  povečanju  a l i  zmanjšanju  lastn ih  opredmetenih  
osnovnih  sredstev  

 
Neodpisana vrednost osnovnih sredstev se je glede na stanje 1. 1. 2017 iz 20.740.961 EUR na 
dan 31. 12. 2017 povečala na 24.572.206 EUR.  
 
Od tega se je neodpisana vrednost: 
- zemljišč iz 5.160.179 EUR povečala na 5.339.413 EUR, 
- zgradb in opreme iz 2.505.711 EUR zmanjšala na 2.378.521 EUR, 
- cest iz 6.477.755 EUR povečala na 7.897.663 EUR, 
- gospodarske javne infrastrukture dane v poslovni najem iz 6.597.317 EUR povečala na 

8.956.607 EUR (infrastruktura zajema zemljišča, opremo in nepremičnine). 
 
Viri sredstev, ki so bili uporabljeni za vlaganja v osnovna sredstva so bila: 
- lastna proračunska sredstva, 
- sredstva iz državnega proračuna, 
- sredstva iz strukturnih skladov. 

 
Pomembnejša osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo so 
predvsem posamezni vodovodi, kanalizacije in črpališča ter ostala osnovna sredstva za 
opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. 
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5.4.4. Podatki o povečanju ali  zmanjšanju terjatev za sredstva dana v 
upravljanje z navedbo večjih prejemnikov ter njihovo povečanje in 
zmanjšanje  

 
Neodpisana vrednost sredstev danih v upravljanje javnim zavodom v lasti Občine Medvode, se 
je zmanjšala za 371.885 EUR. Neodpisana vrednost vseh sredstev na dan 31. 12. 2017 je 
21.053.396 EUR.  
 
Sredstva v upravljanju so se predvsem povečala za prenos v upravljanje posrednim 
proračunskim uporabnikom občine: 
- zaradi višjega presežka prihodkov nad odhodki v neto višini 48.516 EUR (ZD Medvode), 
- sredstev za investicije oz. investicijsko vzdrževanje v neto višini 1.594 EUR (OŠ Pirniče), 
- sredstev za investicije oz. investicijsko vzdrževanje v neto višini 36.383 EUR (OŠ Simona 

Jenka). 
 
Sredstva v upravljanju so se predvsem zmanjšala za redni odpis osnovnih sredstev oz. 
amortizacijo posrednih proračunskih uporabnikov. 
 

5.4.5. Podatki o neplačanih zapadlih terjatvah iz preteklega leta  
 
Večje neplačane zapadle terjatve na dan 31. 12. 2017 so prikazane v spodnji tabeli: 

 

Z. 
št. 

Kupec Zapadle 
terjatve v EUR 

Obrazložitev  

1 AMICUS PODJETJE 
ZA MARKETING 
D.O.O., PLANINA 3 

9.484 EUR Večina terjatev v izvršbi. 

2 MOVID D.O.O. 1.095 EUR Najemnina za kiosk. 

3 KOTA d.o.o. 1.600 EUR Odkup agregata za led. 

4 IBT BIRO 
PROJEKTIVA D.O.O. 

1.010 EUR Kazen za odstop od pogodbe. 

5 GRATEL D.O.O. 4.758 EUR Sofinanciranje elektronskega 
komunikacijskega omrežja 

 
 

5.4.6 .  Podatki  o  neplačanih  obveznost i  i z  p reteklega  leta  

 
Obveznosti do dobaviteljev plačujemo v rednih rokih v skladu z veljavno zakonodajo, zato večjih 
zapadlih obveznosti, razen naštetih v spodnji tabeli, na dan 31. 12. 2017 ni bilo. 

 

Z. št. Dobavitelj Zapadle 
obveznosti v EUR 

Obrazložitev  

1 G.P. KOMGRAD D.O.O. 9.980 Zadržujemo sredstva do zneska ne 
prejete bančne garancije do leta 
2019. 

 
5.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o 
blagovnih kreditih  

 
Tovrstnih najemov in blagovnih kreditov ni. 
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6. POROČILO O UPRAVLJANJU 

DENARNIH SREDSTEV SISTEMA 
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA 
PODRAČUNA (EZR) OBČINE 

MEDVODE V LETU 2017 
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6.1.UVOD 
 

Denarna sredstva sistema EZR občine upravlja občinska uprava (v nadaljnjem besedilu: 
upravljavec sredstev sistema EZR) prek zakladniškega podračuna EZR. Zakladniški podračun (v 
nadaljnjem besedilu: ZP) se ne uporablja za izvrševanje proračunov subjektov, vključenih v 
sistem EZR, zato se upravljavec sredstev sistema EZR registrira pri Agenciji Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) s svojo matično številko kot 
del ministrstva, pristojnega za finance, oziroma kot del občinske uprave. Hkrati pa Uprava 
Republike Slovenije za javna plačila vodi podatke upravljavca sredstev sistema EZR pod šifro 
zakladnice v registru proračunskih uporabnikov. Upravljavec sredstev sistema EZR upravlja 
denarna sredstva sistema EZR, ki so denarna sredstva podračunov subjektov, vključenih v 
sistem EZR, in ZP. 
 

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR je nalaganje denarnih sredstev EZR v in zunaj 
sistema EZR, sprejemanje vlog v sistem EZR in zadolževanje zunaj sistema EZR, na način kot ga 
predpiše minister, pristojen za finance. Zadolževanje izven sistema EZR evidentira upravljavec 
sredstev sistema EZR kot zadolževanje pri poslovnih bankah. Nalaganje denarnih sredstev 
sistema EZR v sistemu EZR evidentira upravljavec sredstev sistema EZR kot dano likvidnostno 
posojilo subjektom, ki so vključeni v enotno upravljanje sredstev. Subjekti, ki ta posojila dobijo, 
pa jih evidentirajo kot zadolževanje. Nalaganje denarnih sredstev sistema EZR izven sistema 
EZR evidentira upravljavec sredstev sistema EZR kot terjatev iz naslova depozitov. 

 

6.2. PRAVNE PODLAGE 
 
Pravne podlage za pripravo in vodenje EZR v občini so: 
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),  
 Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 

zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09), 
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE), 
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07,112/09, 58/10, 
97/12, 100/15 in 75/17),  

 Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) in 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 
100/15, 84/16 in 75/17). 
 

 

6.3. UPRAVLJANJE 
 

Upravljanje proračuna Občine Medvode je ločeno od upravljanja denarnih sredstev sistema EZR 
Občine Medvode, saj zadnje poleg denarnih sredstev občine vključuje tudi denarna sredstva 
njenih neposrednih in posrednih uporabnikov. 
 
Upravljavec EZR v občini je Občina Medvode. Občina Medvode je tako vpisana v Poslovnem 
registru Republike Slovenije pri AJPES kot upravljavec EZR. Tako vodi ločene poslovne knjige in 
izdela računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPES in je priloga zaključnemu računu 
proračuna Občine Medvode.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5842
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1537
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0390
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5142
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3242
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3710
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3960
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3240
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4530
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3956
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3658
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Občina Medvode, kot upravljavka EZR, je imela do 26. 6. 2017 sklenjeno pogodbo za nočni 
depozit z UniCredit Banko Slovenija d. d. in sicer vse od 12. 3. 2012. Banka je nočni depozit 
obrestovala. Višina obrestne mere, po kateri se vezana sredstva obrestujejo, je bila od 1. 1. 
2015 0,50% letno, 21. 1. 2015 se je višina obrestne mere znižala na 0,35% letno, 14. 2. 2015 
se je znižala na 0,05% letno in 15. 9. 2015 na 0,01%. Slednja je ostala na tej ravni tudi v celem 
letu 2016 in vse do 26. 6. 2017. Znižanja so posledica politike negativnih kratkoročnih obrestnih 
mer, deflacije v evro območju in visoke presežne likvidnosti denarnih sredstev na trgu. Obresti 
se obračunavajo po linearni metodi in se mesečno pripisujejo glavnici.  
 
Zaradi tako nizke obrestne mere je UniCredit Banka Slovenija d. d. prekinila pogodbo za nočni 
depozit, tako je bilo na podračun EZR do 26. 6. 2017 nakazanih le 250,28 EUR obresti, ki se 
tudi niso prerazporejale proračunskim uporabnikom Občine Medvode, temveč so ostale na 
podračunu EZR in tako na dan 31. 12. 2017 tvorile presežek EZR. 
 
Obresti so trenutno izredno nizke sploh glede na pretekla leta, npr.: 
- v letu 2016 in 2016 na podračun EZR ni bilo nakazanih obresti; 
- v letu 2015 je bilo na podračun EZR nakazanih 6.133,73 EUR obresti; 
- v letu 2014 je bilo na podračun EZR nakazanih 12.936 EUR obresti. 

 
 

6.4. GIBANJE IN KONČNO STANJE DENARNIH 
SREDSTEV 

 
Gibanje denarnih sredstev na EZR v letu 2017 je prikazano v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Gibanje denarnih sredstev na EZR v letu 2017 v EUR 

Opis Sredstva v EUR 

Začetno stanje 1. 1. 2017 3.780.020,76 

Sprememba sredstev v letu 2017 (povečanje)   969.232,05 

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2017 4.749.252,81 

 
Gibanje denarnih sredstev na podračunu Občine Medvode v letu 2017 je prikazano v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Gibanje v denarnih sredstev na podračunu Občine Medvode v letu 2017 v EUR 

Opis Sredstva v EUR 

Začetno stanje 1. 1. 2017 2.340.909,54 

Sprememba sredstev v letu 2017 (povečanje)   955.449,67 

Končno stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2017 3.296.359,21 

 
Višina sredstev krajevnih skupnosti in občinskih javnih zavodov, ki so vključeni v sistem EZR, na 
dan 31. 12. 2017, je prikazana v tabeli 3. 
Tabela 3: Višina sredstev krajevnih skupnosti in občinskih javnih zavodov, ki so vključeni v 
sistem EZR, na dan 31. 12. 2017 
 

 
Naziv 
 

Stanje v EUR 

KS MEDVODE CENTER 12.393,10 

KS SORA 45.563,90 

KS SENICA 10.297,88 

KS PRESKA - ŽLEBE 57.519,72 

KS VAŠE GORIČANE 13.106,09 
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KS PIRNIČE 12.957,26 

KS SMLEDNIK 2.693,29 

KS ZBILJE 9.991,41 

KS KATARINA 13.086,34 

KS TRNOVEC 14.677,68 

KS SENIČICA - GOLO BRDO 27.592,48 

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE 210.159,35 

KNJIŽNICA MEDVODE 65.833,07 

VRTEC MEDVODE 165.858,78 

OŠ PRESKA MEDVODE 98.253,88 

OŠ PIRNIČE 59.125,35 

OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA 16.692,69 

OSNOVNA ŠOLA MEDVODE 39.169,96 

ZD MEDVODE 577.671,09 

SKUPAJ 1.452.643,32 

 
 
Obresti iz nočnega depozita se prenašajo na podračune proračunskih uporabnikov, ki so 
vključeni v sistem EZR, na začetku meseca za pretekli mesec. Zaradi izredno nizke obrestne 
mere se v letu 2017 obresti niso prenašale, tako so v celoti (250,28 EUR) ostale na podračunu 
EZR v obliki presežka. Presežek je prihodek proračuna Občine Medvode in se, glede na Pravilnik 
o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, nakaže v 
proračun Občine Medvode do 15. 3. 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
  Ž u p a n  

 
Nejc SMOLE 
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Priloge:  
- Odlok o zaključnem računu proračuna občine Medvode za leto 2017 
- Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2017 – splošni del 
- Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2017 – posebni del 
- Prerazporeditve proračuna Občine Medvode za leto 2017 na dan 5. 12. 2017 
- Prerazporeditve proračuna Občine Medvode za leto 2017 na dan 29. 12. 2017 
- Poročilo o porabi splošne proračunske rezervacije v letu 2017 
- Poslovno poročilo za leto 2017 – KS Katarina 
- Računovodsko poročilo za leto 2017 - KS Katarina 
- Letno poročilo za leto 2017 – KS Medvode Center 
- Poslovno poročilo za leto 2017 – KS Pirniče 
- Računovodsko poročilo za leto 2017 - KS Pirniče 
- Poslovno poročilo za leto 2017 – KS Preska - Žlebe 
- Računovodsko poročilo za leto 2017 - KS Preska - Žlebe 
- Letno poročilo za leto 2017 - KS Senica 
- Poslovno poročilo za leto 2017 - KS Seničica – Golo Brdo 
- Računovodsko poročilo za leto 2017 - KS Seničica – Golo Brdo 
- Letno poročilo za leto 2017 - KS Smlednik 
- Poslovno poročilo za leto 2017 - KS Sora 
- Poslovno poročilo za leto 2017 – KS Tnovec 
- Računovodsko poročilo za leto 2017 - KS Trnovec 
- Poslovno poročilo za leto 2017 – KS Vaše Goričane 
- Računovodsko poročilo za leto 2017 - KS Vaše Goričane 
- Poslovno poročilo za leto 2017 – KS Zbilje 
- Računovodsko poročilo za leto 2017 - KS Zbilje 

 
 


