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I. UVOD 
 

Občinski svet je na 4. seji, dne 27. 03. 2019 sprejel proračun Občine Medvode za leto 2020.  
Predlagane spremembe so vezane predvsem na prenose nekaterih investicij iz leta 2019, 
predlagane nove investicije in nižjega prenosa sredstev iz leta 2019. 
 
V proračunsko leto 2020 skupaj s krajevnimi skupnostmi prenašamo sredstva v okvirni višini 
650.000 EUR. V presežku je 53.600 EUR namenskih prihodkov – požarne takse, 250.000 EUR 
sredstev krajevnih skupnosti in 346.400 EUR čistega proračunskega presežka, kar je kar za 
1.673.500 EUR manj od prvotnega plana. Navedena sredstva so upoštevana v predloženih 
spremembah proračuna za leto 2020.  
 
Po pogajanjih vseh treh združenj občin s predstavniki vlade o višini povprečnine je vlada 
predlagala povprečnino v višini 589,11 EUR, kar je tudi v predlogu ZIPRS2021. Iz tega 
naslova so se sredstva iz naslova dohodnine v našem proračunu povečala za dobrih 55.000 
EUR.  
 
Druge prihodke smo planirali na podlagi letošnje realizacije. Izjema so prihodki iz naslova 
komunalnega prispevka in prihodki od prodaje zemljišč. Višino teh dveh prihodkov še vedno 
optimistično planiramo, vendar nižje kot v sprejetem proračunu.   
Kljub navedenemu se skupni prihodki povečujejo za cca 248.000 EUR, predvsem na račun 
prihodkov iz naslova »kohezije«. Ta projekt se bo nadaljeval še v letu 2020. Povišanje iz tega 
naslova pa je planirano tako na prihodkovni kot odhodkovni strani proračuna.  
 
V sprejetem proračunu smo v računu financiranja planirali tudi povratna sredstva MGRT za 
sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin. V predlaganih spremembah 
je ta znesek nižji, saj nam pripada le 2% povratnih sredstev glede na skupno primerno 
porabo občin ter 4% nepovratnih.  
 
Planirani odhodki so za dobrih 1.474.000 EUR nižji od sprejetega proračuna. Ker pa 
planiramo v letu 2020 za OŠ Preska le 500.000 EUR za izgradnjo prizidka namesto 4.500.000 
EUR za začetek gradnje šole, smo v proračun lahko uvrstili še nove projekte. 
 
V spremembo proračuna uvrščamo tako nove postavke in sicer: 

 Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi – LAS projekt, 
 Vodovod Zbilje – Žeje II. faza (sekundarno omrežje), 
 Komunalna infrastruktura Senica, 
 Prizidek ZD Medvode, 
 Obnova (restavriranje) Hafnerjeve kapelice, 

 Vrtec Medvode – prizidek Sora. 
 
Na področju družbenih dejavnosti pa zaradi višjih cen v vrtcih za ta namen dodajamo 
sredstva v višini 50.000 EUR. 
 
Ob omenjenih spremembah smo uskladili tudi druge postavke na področju lokalne 
samouprave, kmetijstva, cestnega prometa in infrastrukture, gospodarstva, kanalizacije ter 
oskrbe z vodo, kulture, izobraževanja in socialnega varstva. Upoštevali smo predvsem 
predvideno realizacijo v letu 2019, ter prenose nekaterih investicij.  
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Postavke so podrobneje obrazložene v posebnem delu proračuna. Obrazložitve posameznih 
postavk sprememb proračuna so glede na sprejeti proračun. Obrazložene so samo tiste 
postavke, ki se spreminjajo. 
 
Z rebalansom usklajujemo tudi Načrt razvojnih programov 2020 – 2023. Tudi tu so 
obrazloženi le projekti, ki se glede na sprejete NRP spreminjajo. 
 
V Odloku o spremembah proračuna Občine Medvode za leto 2020  poleg sprememb 
številčnega dela proračuna, v 3. členu Odloka določamo zadolžitev občine in dodatno 
zadolževanje podjetij, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana in sicer Javnega 
podjetja Energetika d.o.o., Javnega podjetja LPP, d.o.o. in Javnega podjetja Vodovod 
Kanalizacija Snaga d.o.o.. 
 
 
SPREMEMBE PRORAČUNA PREDLAGAMO ZARADI URAVNOTEŽENJA PRORAČUNA 
MED PREJEMKI IN IZDATKI.  
 
Sprememba proračuna se v skladu z 93. členom Poslovnika občinskega sveta Občine 
Medvode sprejema po skrajšanem postopku. 
 
Amandmaji se vlagajo samo na postavke v spremembah proračuna, ki so spremenjene. 
Predlagatelj amandmaja k spremembam proračuna občine, ki mora biti predložen v pisni 
obliki in mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi 
prejemki in izdatki. 
  



3 
 

 

II. SPLOŠNI DEL 
 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 

Obrazložitev razreda 

Prihodkovna stran proračuna za leto 2020 je pripravljena na podlagi ocenjenih prihodkov, 
gospodarske situacije v državi in upoštevaje realizacijo proračuna za leto 2019.V 
proračunu za leto 2020 planiramo tudi precejšen del transfernih prihodkov. Glavnina teh 
prihodkov je iz naslova kohezijskih sredstev za kanalizacijo, saj v leto 2020 prenašamo 
precejšen del investicije in posledično tudi prihodke iz tega naslova. V veljavnem 
proračunu smo za gradnjo nove OŠ Preska na prihodkovni strani predvidevali sredstva iz 
državnega proračuna za investicije v višini cca 2.000.000 EUR. Tega prihodka ne bo, saj 
tudi ni primernega razpisa. Manjše prihodke, cca 1 mio EUR, glede na veljavni proračun 
planiramo sredstva tudi iz naslova komunalnega prispevka, saj za namen izgradnje 
kanalizacije še ne bodo izdane odločbe za plačilo le-tega. Precej manjši bo tudi prenos 
sredstev iz leta 2019. Planiramo le namenska sredstva požarne takse, sredstva, ki jih bodo 
imela na računih ob koncu leta krajevne skupnosti in mogoče manjši prenos proračunskih 
sredstev. Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se prihodki v proračunu Občine 
Medvode za leto 2020 povečujejo glede na veljavni proračun za cca 248.000 EUR. 

70 DAVČNI PRIHODKI 
700 Davki na dohodek in dobiček 

Obrazložitev podskupine kontov 

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini pričakovani prihodek v bilanci 
prihodkov Občine Medvode za leto 2020 dohodnina v višini 9.355.412 EUR, ki je vezana 
na povprečnino v višini 589,11 EUR in je za dobrih 55.000 EUR višja od sprejetega 
proračuna. Ta predstavlja tudi največji delež v predlaganem proračunu za leto 2020. 

703 Davki na premoženje 
Obrazložitev podskupine kontov 

Davke na premoženje smo planirali za cca 290.000 EUR več kot v sprejetem proračunu. 
Povečanje je vezano na sprejem novega odloka za uporabo stavbnega zemljišča, višji pa 
pričakujemo tudi davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb. 

704 Domači davki na blago in storitve 
Obrazložitev podskupine kontov 

Domači davki na blago in storitve so glede na sprejeti proračun malenkostno višji na 
račun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Drugi 
prihodki pri tej skupini prihodkov se ne spreminjajo. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Obrazložitev podskupine kontov 

Pri tej skupini prihodkov planiramo višje prihodke iz naslova podeljenih koncesij za vodno 
pravico in prihodke krajevnih skupnosti. 

711 Takse in pristojbine 
Obrazložitev podskupine kontov 

Takse in pristojbine planiramo v višini 33.000 EUR in so nespremenjene glede na sprejeti 
proračun. 
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712 Globe in druge denarne kazni 
Obrazložitev podskupine kontov 

Globe in denarne kazni planiramo v višini 56.000 EUR in sicer 35.000 EUR od glob za 
prekrške (zaradi umiritve prometa planiramo najem radarja), 20.000 EUR iz naslova 
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in 1.000 EUR drugih prihodkov na 
podlagi zakona o prekrških. Glede na sprejeti proračun ostaja ta skupina prihodkov 
nespremenjena. 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Obrazložitev podskupine kontov 

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 8.500 EUR. V tem znesku so 
delno planirana tudi sredstva krajevnih skupnosti in se ne spreminjajo. 

714 Drugi nedavčni prihodki 
Obrazložitev podskupine kontov 

Med nedavčnimi prihodki drugi največji delež predstavlja komunalni prispevek. Glede na 
veljavni proračun se ta prihodek znižuje za 1 mio EUR, več pa planiramo drugih nedavčnih 
prihodkov in sicer iz naslova sočasne gradnje Energetike pri kohezijskem projektu in 
sofinanciranja JP VOKA SNAGA pri gradnji kanalizacije v Vikrčah. 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

Obrazložitev podskupine kontov 

Kapitalski prihodki zajemajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od 
prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev. 800 EUR planiramo od prodaje 
druge opreme, poleg tega nameravamo ob menjavi starega voznega parka prodati eno 
službeno vozilo. Prihodki ostajajo nespremenjeni. 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Obrazložitev podskupine kontov 

Prihodke od prodaje zemljišč planiramo v višini 1.650.000 EUR, v skladu s spremembo 
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Medvode za leto 2020. Plan je še 
vedno optimističen, vendar se ob sprejetju OPN predvidevajo možnosti večje prodaje 
zemljišč za potrebe gospodarstva. Glede na sprejeti proračun so prihodki znižani za 
150.000 EUR. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Obrazložitev podskupine kontov 

Transferni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega 
financiranja prejema iz drugih javno finančnih blagajn državnega proračuna ali državnih 
skladov. Sredstva so odvisna od uspešnosti pridobivanja sredstev na javnih razpisih. Z 
gotovostjo lahko planiramo namenska sredstva požarne takse v višini 26.000 EUR, ter 
sredstva 21. in 23. člena ZFO-1 v višini cca 131.515 EUR. V letu 2020 še vedno planiramo 
tudi sredstva za "kohezijski" projekt iz državnega proračuna, ki so delno prenesena iz leta 
2019. Planiran je bil začetek gradnje OŠ Preska, zato smo iz naslova sofinanciranja države 
planirali sofinanciranje v višini 2.000.000 EUR, do česar pa ne bo prišlo. To je tudi glavni 
razlog, da so ti prihodki manjši za cca 1.680.000 EUR. Glede na uspešnost črpanja 
sredstev iz javnih skladov, tudi v letu 2020 planiramo sredstva iz Eko sklada (Galerija 
Sora) in Fundacije za šport. 
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

Obrazložitev podskupine kontov 

V proračunu za leto 2020 planiramo tudi zelo velik del prihodkov iz sredstev proračuna 
Evropske unije, predvsem zaradi zamika izvedbe "kohezije" v leto 2020 in s tem tudi 
zamika plačil iz kohezijskega sklada. To je glavni razlog, da to skupino prihodkov 
planiramo za cca 2.400.000 EUR več od sprejetega proračuna. Projekt Kolesarska pot 
Preska-Medvode-Pirniče-Vikrče se je začel v letu 2019, v letu 2020 pa pričakujemo tudi 
sredstva iz strukturnega sklada v višini 100.000 EUR, prihodke pa planiramo tudi iz 
sredstev za izvajanje skupne kmetijske politike v višini cca 170.000 EUR (projekt 
komasacije in projekti LAS). 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 
Obrazložitev razreda 

Odhodki so planirani v višini 22.208.792 EUR. Investicijski odhodki predstavljajo največji 
delež vseh odhodkov proračuna Občine Medvode za leto 2020 in sicer je delež teh 
odhodkov 55%. Druga največja skupina so tekoči transferi, katerih delež je 26%, tekoči 
odhodki pa predstavljajo 17% celotnega proračuna, ostalo so investicijski transferi. 
Odhodki so za dobrih 1.470.000 EUR nižji od sprejetega proračuna. 

40 TEKOČI ODHODKI 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Obrazložitev podskupine kontov 

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se glede na sprejeti proračun povečujejo za 
cca 25.000 EUR, zaradi dodatne zaposlitve v režijskem obratu ter posledice dogovora med 
vlado in sindikati javnega sektorja o plačah in drugih stroških dela, ki je stopil v veljavo s 
01 .01. 2019, ter sprostitvi napredovanj in določitvi regresa v višini minimalne plače. 
Druge postavke vezane na plače se ne spreminjajo. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Obrazložitev podskupine kontov 

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

402 Izdatki za blago in storitve 
Obrazložitev podskupine kontov 

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

403 Plačila domačih obresti 
Obrazložitev podskupine kontov 

V letu 2020 bomo plačevali obresti za najetih pet kreditov, ki so vse vezane na EURIBOR. 

409 Rezerve 
Obrazložitev podskupine kontov 

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

41 TEKOČI TRANSFERI 
410 Subvencije 

Obrazložitev podskupine kontov 

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

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Obrazložitev podskupine kontov 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni regresiranju prevozov otrok v 
šole, regresiranju oskrbe starejših občanov naše občine, socialnim pomočem, največji 
delež pa predstavljajo plačila vrtcem za predšolsko vzgojo, v skladu z zakonodajo. Glede 
na sprejeti proračun se sredstva zvišujejo zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za Vrtec 
Medvode. 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Obrazložitev podskupine kontov 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so transferi društvom na področju 
športa, kulture, mladine, humanitarnim društvom, zajemajo pa tudi financiranje političnih 
strank. Transferi se ne spreminjajo, razlike so v uporabi drugačne ekonomske klasifikacije 
- kontov. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Obrazložitev podskupine kontov 

Drugi tekoči domači transferi so namenjeni v glavnem za javne zavode za pokrivanje 
materialnih stroškov in izplačilu plač ter prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje 
nezavarovanih oseb. Odhodki se glede na sprejeti proračun znižujejo predvsem zaradi 
zagotavljanja nižjih sredstev Javnemu zavodu Sotočje. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Obrazložitev podskupine kontov 

Investicijski odhodki so planirani za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, 
investicijsko vzdrževanje in obnove, nakupe zemljišč ter razne študije, ki vključujejo 
projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Manjši del teh odhodkov je 
namenjen tudi nakupu opreme v občinski upravi (pisarniško pohištvo in oprema, 
računalniška oprema in programi). Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega 
premoženja občine.  
Investicijski odhodki predstavljajo največji delež odhodkov v predlogu proračuna. 
Podrobno so investicije prikazane in razčlenjene v posebnem delu proračuna. 

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

Obrazložitev podskupine kontov 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so 
namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev. Planirana sredstva 
pomenijo nakup opreme prostovoljnim gasilskim društvom. V letih 2019 in 2020 je 
predviden nakup novega gasilskega vozila za PGD Preska - Medvode. Plačilo iz požarnega 
sklada za nakup gasilskega vozila bo izvedeno v letu 2020, zato se ti transferi povečujejo. 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Obrazložitev podskupine kontov 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so 
namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev. Planirana sredstva 
pomenijo investicijske transferje javnim zavodom za investicije. S predlaganimi 
sprememba proračuna se ti znižujejo. Manj investicijskih transferjev namenjamo Vrtcu 
Medvode in Javnemu zavodu Sotočje. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 
5 RAČUN FINANCIRANJA 

Obrazložitev razreda 

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s 
servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita. Občine se 
lahko zadolžujejo na podlagi Zakona o financiranju občin. Zadolžitev je urejena tako, da 
se lahko občina v tekočem proračunskem letu zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova 
posojil (glavnice in obresti), v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom 
zadolževanja. 

50 ZADOLŽEVANJE 
500 Domače zadolževanje 

Obrazložitev podskupine kontov 

V letu 2020 imamo skladno z 23. členom Zakona o financiranju občin v zadolževanju 
dodatno predvidena povratna (kreditna) sredstva MGRT v višini 65.757 EUR, ki pa se 
vštevajo v največji obseg zadolževanja. V letu 2020 je planiranih 2% povratnih in 4% 
nepovratnih sredstev skupne primerne porabe občin, zato je planiran nižji znesek kot v 
sprejetem proračunu. 

5 RAČUN FINANCIRANJA 
Obrazložitev razreda 

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s 
servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita. Občine se 
lahko zadolžujejo na podlagi Zakona o financiranju občin. Zadolžitev je urejena tako, da 
se lahko občina v tekočem proračunskem letu zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova 
posojil (glavnice in obresti), v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom 
zadolževanja. 

55 ODPLAČILA DOLGA 
550 Odplačila domačega dolga 

Obrazložitev podskupine kontov 

V proračunu za leto 2020 je planirano odplačila dolga v višini 577.367 EUR. Popravljen je 
obrok SID banki in sicer je nižji za 2.000 EUR. Odplačevali bomo pet kreditov: 

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

višini 26.510 EUR. 
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III. POSEBNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

04 Občinska uprava 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Strategija razvoja Slovenije, 
Program državnih razvojnih prioritet in investicij, 
Programski dokumenti na državni ravni. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020, 
Dogovor za razvoj regij. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0603 Dejavnost občinske uprave 
Opis glavnega programa 

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

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

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

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

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

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

lasti Občine Medvode. 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

06039001 Administracija občinske uprave 
Opis podprograma 

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

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

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

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večje zasedenosti delovnih mest kot je bilo 
sprva načrtovano. Prvotno je bilo načrtovano zaposlenih pet javnih uslužbencev, s 
premestitvijo enega javnega uslužbenca pa ima režijski obrat sedaj zaposlenih šest javnih 
uslužbencev, štiri za nedoločen čas in dva za določen čas. 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
Zakon o varstvu pred požarom, 
Zakon o gasilstvu. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 

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

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

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

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

Gasilska služba je javna služba za zaščito, reševanje in pomoč, ki jo opravljajo gasilske 
enote, organizirane kot prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih. 
Gasilske enote opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih ter tudi druge, predvsem 
preventivne naloge varstva pred požarom ter določene naloge zaščite in reševanja ljudi 
ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah (tehnično reševanje ob nesrečah, zaščita 
in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanje na tekočih in stoječih vodah ...). 
Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno 
izvajanje zagotavljajo občine. 
Vsebina podprograma je protipožarna varnost in sicer dejavnost gasilskih društev, 
dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme 
(financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in 
opremo. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,  
Zakon o varstvu pred požarom ter  
Zakon o gasilstvu. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

3.1.2.2 Požarni sklad 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva požarnega sklada se nabirajo skladno z Zakonom o varstvu pred požari od 
zavarovalnih premij, v okviri proračuna Republike Slovenije. Občinam dodeli mesečne 
akontacije Republiški odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Občinski odbor 
za razpolaganje sredstev požarnega sklada pa ta sredstva namenja za pomembnejše 
gasilske investicije ter za sofinanciranje ostale gasilske opreme. V letu 2019 je bil večji del 
teh sredstev namenjen novemu gasilskemu vozilu PGD Preska - Medvode. Sredstva se 
prenašajo v leto 2020, ko se bo vozilo plačalo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0009 

3.1.2.4 Gasilski dom v KS Pirniče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po izdelavi projektne dokumentacije v letu 2019 je v nadaljevanju leta 2020 načrtovana 
pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo gasilskega doma v Pirničah. Po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja in pod pogojem, da bo finančna konstrukcija za izvedbo projekta 
zaprta, se bo izvedel javni razpis za izbor izvajalca del in začetek gradnje, ki bo 
predvidoma zaključen s pridobitvijo uporabnega dovoljenja v letu 2022. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0135 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Zakon o kmetijstvu, 
Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Zakon o gozdovih, 
Zakon o zaščiti živali, 
Zakon o spremljanju državnih pomoči in 
Zakon o lokalni samoupravi. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
Opis glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Opis podprograma 

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

Zakonodaja s področja evropske regionalne politike. 

4.4.1.13 Ureditev vrtičkov v Preski 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode ima v načrtu, po vzoru vrtičkov na Svetju, tudi ureditev vrtičkov Preski. K 
projektu bo lahko pristopila, ko bodo pridobljena vsa zemljišča. Predvidevamo, da bo v 
letu 2020 prišla do ustreznega dogovora s solastniki zemljišč in bo tako postopoma v 
svojo last pridobila zemljišča na tem območju, nato pa bomo pristopili k urejanju tega 
območja na način kot je bilo v letu 2018 in 2019 urejeno območje vrtičkov na Svetju.    
S projektom želimo občane še dodatno spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa, 
druženju in povezovanju ter večji samooskrbi s hrano ter urediti območje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0034 

4.4.1.15 Stara hišna imena III 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora 
z ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij. Imena se zbirajo s 
pregledom zgodovinskih virov, terenskim zbiranjem podatkov in intervjuji z domačini. Na 
podlagi izdelanega popolnega seznama starih hišnih imen, se nato označijo domačije z 
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enotnimi tablami, izda knjižica s hišnimi imeni, imena pa se dodajo v bazo portala 
www.hisnaimena.si. Projekt je razdeljen na tri faze - na 3 geografsko povezane enote 
glede na volilne enote. Po uspešno izvedenem projektu Stara hišna imena 1 in projektu, ki 
je trenutno teku Stara hišna imena 2, se bo pristopilo še k izvedbi projekta Stara hišna 
imena 3. Projekt stara hišna imena 3 bo obdelal naselja Belo, Brezovica pri Medvodah, 
Golo Brdo, Osolnik, Seničica, Setnica – del, Studenčice, Tehovec, Topol pri Medvodah, 
Trnovec, Žlebe. V projektu sodeluje Občina Medvode kot vodilni partner in Občina Mengeš 
kot partner 1. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0020 

4.4.1.6 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti / 
mreža poti LAS 

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 Mreža poti LAS temelji na integriranem 
načrtovalskem procesu, ki bo na podlagi poglobljene analize posamezne občine podal 
rešitve za vzpostavitev celovite mreže rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas. 
Na analitični ravni bo projekt obravnaval območja posameznih območij LAS. Pregled 
obstoječega stanja bo podal obstoječo mrežo poti, označevanja in opreme ter bo hkrati 
izhodišče za navezavo novo načrtovanih poti. Celostna projektna študija pa bo prešla 
občinske meje. Poiskala bo povezave med posamezni odseki 6 občin ter navezavo 
območja LAS v širši regionalni prostor.  
Poti 6 občin bodo združene v funkcionalno mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih 
rekreativnih poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega konceptualnega označevanja poti in 
informiranja uporabnikov, kar predstavlja prijazen prostorski pristop in podlago za 
turistično promocijo območja LAS.  
Rezultat projekta bo študija Celostna projektna študija mreže kolesarskih, pohodnih in 
drugih rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas, ki bo služila kot ključen 
dokument pri urejanju poti v občinah LAS. Javnosti bodo rezultati projekta predstavljeni v 
brošuri in karti.  
Aktivnosti: 

- inventarizacija obstoječih poti, označevanja in opreme; 
- analiza stanja obstoječih poti označevanja in opreme; 
- celostna projektna študija mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti; 
- predlog enotnega konceptualnega označevanja in opreme;  
- enovit sistem izposoje koles na območju LAS Za mesto in vas; 
- promocija – priprava brošure in karte. 

Občina Medvode je v letu 2018 uspešno prijavila projekt LAS Mreža poti LAS in zanj 
pridobila sredstva Evropskega kmetijski sklad za razvoj podeželja. Projekt, ki se je začel 
izvajati v drugi polovici leta 2019 bo zaključen v letu 2020, saj je bil rok za dokončanje 
projekta podaljšan do 30.6.2020. Iz tega razloga se del sredstva iz leta 2019 prenaša v 
leto 2020. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0028 

4.4.1.9 Zgodbe naših mokrišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je obnovitev in ohranitev naravovarstveno pomembnih mokrišč v občinah 
Trzin, Medvode, Mengeš, Domžale in Vodice. Mokrišča so ogrožena zaradi pritiskov 
urbanizacije, opuščanja ekstenzivnega kmetijstva in neprimernih praks gospodarjenja z 
gozdovi, zaradi česar so se ohranili le še njihovi ostanki. Cilj projekta je izboljšati in 
ohraniti stanje izbranih naravovarstveno pomembnih mokrišč, njihovih habitatnih tipov in 
habitatov vrst, dvigniti ozaveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu mokrišč in 
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usposobiti lokalne vodnike za vodenje po mokriščih. Projekt bo obsegal konkretne 
terenske aktivnosti za obnovitev in ohranitev mokrišč (odstranjevanje zarasti, 
odstranjevanje invazivnih vrst) ter ureditev infrastrukture za obiskovalce (opazovalnica 
Hraše). Prav tako bo obsegal zasnovo in pripravo interpretacijskega načrta za lokalne 
vodnike (za vrtce, OŠ in občane) ter ureditev informativnih točk na štirih izbranih 
območjih z naravovarstvenimi vsebinami kot primere "učilnice v naravi". Vzpostavljeno bo 
vodenje po tematskih poteh s terapevtsko vsebino (preko zgodb, pravljic, domišljijskega 
sveta). Interpretativno naravovarstveno vodenje je tudi priložnost za vzpostavitev 
dopolnilnih zaposlitev. V okviru izbirnega predmeta ali krožka bo v lokalnih osnovnih šolah 
(in/ali društvih) vzpostavljen izobraževalni program »Mladi naravovarstvenik«, katerega 
namen bo spodbujati k opazovanju in razumevanju lokalne narave (različnih življenjskih 
okolij, rastlinskih in živalskih vrst, naravnih procesov, posledic človekovih ravnanj na 
naravo) ter posledično k spontanemu učenju in razumevanju prepletenosti in 
uravnoteženosti vseh delov narave preko čutil.  
Tekom projekta bo v vseh občinah v sodelovanju z lokalnimi organizacijami potekalo 
ozaveščanje o pomenu mokrišč za vse občane (delavnice, predavanja, akcije, natečaji, 
razstave, zgibanke, brošure, objave v medijih), ki bo temeljilo po načelu aktivnega in 
vključenega občana. Po zaključku operacije se bo vzpostavila pogodba o skrbništvu za vsa 
mokrišča z izbranimi deležniki za vzdrževanje njihovega ugodnega stanja. 
V občini Medvode sta območji mokrišč z naravovarstvenim statusom (naravne vrednote, 
območja Natura 2000, ekološko pomembna območja) Hraški ribniki in Skaručenska ravan, 
ki deloma sega tudi še v občino Vodice.  
Občina Medvode je v letu 2018 uspešno prijavila projekt LAS Zgodbe naših mokrišč in zanj 
pridobila sredstva Evropskega kmetijski sklad za razvoj podeželja. Z aktivnostmi smo 
pričeli v letu 2019, ko smo izvedli akciji odstranjevanja invazivnih vrst rastlin ob hraških 
mlakah. Projekt se bo nadaljeval v letu 2020 in zaključil v letu 2021. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0031 

11029003 Zemljiške operacije 
Opis podprograma 

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

Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč, 
Zakon o evidentiranju nepremičnin. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

- uspešno zaključene posamezne faze komasacijskega postopka 

4.4.1.2 Zemljiške operacije - komasacije, melioracije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na pobudo lastnikov kmetijskih zemljišč je občina Medvode v letu 2016 začela aktivnosti 
za uvedbo komasacijskega in agromelioracijskega postopka na območju dela katastrskih 
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občin Smlednik, Hraše in Moše. Projekt bo prijavljen na razpis Ministrstva za kmetijstva in 
okolje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za dodelitev nepovratnih 
sredstev za izvedbo komasacijskega postopka iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. Prijavo na razpis bo podala Občina Medvode. Komasacija je za 
lastnike zemljišč brezplačna, saj je denar za izvedbo zagotovljen iz sredstev Evropske 
skupnosti v višini 75% in proračuna Republike Slovenije v višini 25%. Občina kot 
investitor mora pokriti strošek davka na dodano vrednost v višini 22%. Koristi, ki jih 
lastniki zemljišč vidijo v izvedbi komasacijskega postopka so med drugim: ureditev 
neskladja med stanjem na terenu in uradnimi evidencami kot sta Zemljiška knjiga in 
Geodetska uprava RS; manjše število parcel (združevanje parcel) in s tem večje parcele, 
kar pomeni znižanje stroškov obdelave zemljišč; večja možnost oddaje zemljišč v najem 
ali prodaje zemljišč, ki jih lastniki ne obdelujejo sami ali pa jih ne potrebujejo; dostop do 
parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo: urejeno lastniško 
stanje; urejeno stanje v geodetskih evidencah in s tem odpravljeni problemi v zvezi z 
določitvami GERK-ov; meje parcel so točno določene z mejnimi znamenji in jih je v 
vsakem trenutku možno ponovno vzpostaviti; manj neobdelane zemlje zaradi večjih 
zemljišč in manjše širjenje zarasti oziroma gozdov na kmetijska zemljišča. Občina kot 
lastnik zemljišč v komasaciji in kot investitor komasacije lahko s komasacijo uveljavi svoje 
interese, kot so predvideni koridorji za poti in ceste, kolesarske steze, koridorji za 
vodovod, kanalizacijo, širitev pokopališč, parkirnih prostorov ob pokopališčih, gasilskih 
domovih, rezervirane površine za športne objekte in podobno. Zaradi vsega naštetega, se 
parcelam s komasacijo poveča tudi tržna vrednost. 
Do sedaj so bile izvedene naslednje aktivnosti oz. faze: 
1. faza - pridobljene so bile izjave lastnikov o strinjanju s komasacijo, v kolikor ne bi bilo 
pridobljenih dovolj izjav, se v postopek komasacije ne bi pristopilo; pridobili smo zadostno 
število izjav 
2. faza - pripravljena je bila dokumentacija za izdajo odločbe o uvedbi komasacije in 
agromelioracije ter pridobljena odločba s strani Upravne enote, ki pa še ni pravnomočna, 
saj je nekaj lastnikov zemljišč v komasacijskem območju podalo pritožbo. Upravna enota 
je na podlagi zapisnikov usklajevalnih sestankov in na novo začrtanega območja 
komasacije izdala sklepe o ustavitvi pritožbe na izdano odločbo. Postopek je trenutno v 
fazi izdaje dopolnilne odločbe s strani Upravne enote Ljubljana. 
Razpis za pridobitev nepovratnih sredstev s strani ministrstva bo razpisan v začetku leta 
2020, ko se bo izvedla 3. faza – priprava dokumentacije za pridobitev nepovratnih 
sredstev. Po pridobitvi sredstev nato sledi faza izvedbe komasacije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0003 

1104 Gozdarstvo 
Opis glavnega programa 

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

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh 
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, 

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti 
(vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste, gozdnih vlak). 

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

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in 
gozdnih vlak). 
Kazalci: 

- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak, 
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- dolžina vzdrževanih gozdnih cest, 
- stopnja odprtosti gozdov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Opis podprograma 

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

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

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

Cilji:  
- letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti 

cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti 
gozda. 

Kazalci: 
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak, 
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest, 
- stopnja odprtosti gozdov. 

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

V proračunu za leto 2020 ohranjamo postavko in zagotavljamo le sredstva v višini 1.000 
EUR, če se bo izkazala možnost, da lahko kakšen projekt prijavimo na razpis iz naslova 
podukrepa Podpora za naložbe v infrastruktur, povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

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

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

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

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

Zakon o cestah, 
Zakon o pravilih cestnega prometa, 
Zakon o prevozih v cestnem prometu, 
Zakon o graditvi objektov, 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 
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Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih 
cest, 
Pravilnik o avtobusnih postajališčih, 
Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 
javnih cestah, 
Pravilnik o projektiranju cest, 
Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, 
Odlok o gospodarskih javnih službah, 
Odlok o občinskih cestah. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so posodobitev prometa, prometne infrastrukture in komunikacije v lokalni 
skupnosti za večjo pretočnost in varnost udeležencev v prometu. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

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

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

- zagotavljanje notranje povezanost občine s cestnim omrežjem, 
- razvoj prometne infrastrukture,  
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, 
- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje 

prometne varnosti, 
- boljša dostopnost do posameznih naselij, 
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. 

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

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

4.1.2.1.027 KS program: Cesta Pristava - Žlebe III. faza 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V kolikor bodo pridobljena zemljišča, je predvidena rekonstrukcija enega odseka 
makadamske ceste z oznako JP 751675 z ureditvijo odvodnjavanja in asfaltiranja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-14-0013 

4.3.2.1.013 Cesta Vikrče - Tacen 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sočasno z izvajanje projekta Odvajanja in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja – Čisto zate, se bo rekonstruirala še cesta Vikrče – 
Tacen. V letu 2014 je bila na tej trasi izvedena obnova vodovodnega omrežja, izgradnja 
pločnika in rekonstrukcija ceste se še nista mogli izvesti, saj je zaradi racionalne porabe 
proračunskih sredstev potrebno predhodno zgraditi fekalno kanalizacijo. Po trenutno 
veljavnem terminskem planu se bo gradnja fekalne kanalizacije začela v letu 2020, ko bo 
tudi zaključena, zato zagotavljamo večji del sredstev v letu 2020. Odločitev o tem, da bo 
to ena izmed zadnjih tras, ki bo šla v izvedbo je bila sprejeta na podlagi dejstva, da bo 
takrat večina tras kanalizacije v okviru projekta Čisto zate že zgrajena, s čimer se bo 
zmanjšalo število tovornih vozil na tem območju. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0074 

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

Občina Medvode je v letu 2019 naročila izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo 
krožišča pri Osnovni šoli Simona Jenka in za rekonstrukcijo ceste Smlednik Nova 
Dragočajna ter v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Smlednik že začela pridobivati 
zemljišča za izgradnjo krožišča in rekonstrukcijo ceste. Izgradnjo krožišča bo financirala 
Direkcija RS za infrastrukturo. Projektna dokumentacija bo izdelana in predana v začetku 
leta 2020, ko bodo nastali tudi stroški. V letu 2020 se bo izvedel tudi javni razpis za izbor 
izvajalca del. Gradnja se bo začela izvajati v letu 2020 in bo zaključena v letu 2021. Po 
rekonstrukciji ceste bo cesta široka 6,40 m brez sredinske črte, na kateri bo posebej 
vrisan kolesarski pas v obe smeri v širni 1,2 m. Pločnik, širine 1,45 m bo grajen po desni 
strani gledano v smeri Nove Dragočajne. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-13-0003 
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4.3.2.1.047 Cesta ob Bošnici 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cesta ob Bošnici v Pirničah se bo zgradila z namenom razbremenitve cest znotraj Pirnič, 
preko katerih poteka sedaj promet do šole, novega vrtca in bodočega gasilskega doma. 
Dolžina nove ceste znaša cca 650 m. Predvidena je širina ceste 2x3 m z izgradnjo 
enostranskega pločnika v širini 1,5 m in kolesarske steze širine 2x1 m. Za izgradnjo ceste 
je potrebno pridobiti zemljišča in gradbeno dovoljenje. V letu 2019 je bilo načrtovano, da 
se bo izdelala projektna dokumentacija, pridobila zemljišča in gradbeno dovoljenje. Ker 
zemljišča in posledično tudi gradbeno dovoljenje niso bila pridobljena, se gradnja v letu 
2020 ne more začeti. Iz tega razloga se sredstva na proračunski postavki v letu 2020 
znižujejo in se zagotavljalo za nakup dela zemljišč, v kolikor bodo lastniki zemljišč podali 
svoje soglasje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0018 

4.3.2.1.052 Sanacija LC Medvode - Goričane - Rakovnik - Sora - 
jaški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 je po zaključku projekta Čist zate predvidena sanacija LC Medvode - Goričane 
- Rakovnik - Sora. Projekt obsega popravilo asfalta in nižanje jaškov na ustrezno višino. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0006 

4.3.2.1.053 Rekonstrukcija ceste Seničica - Medno 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste LC 251141 Seničica Medno. Rekonstrukcija 
obsega ureditev odvodnjavanja in razširitev vozišča za normalno srečevanje dveh vozil, to 
je dva vozna pasova širine 2,25 m, na vsaki strani 0,5 m asfaltirane bankine in 0,5 m 
peščene bankine. Za investicijo je bil izdelan izvedbeni načrt s popisom del. Ocenjena 
vrednost del znaša 195.000 EUR. projekt se bo začel izvajati v letu 2020 in bo zaključen v 
letu 2021. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0007 

4.3.2.1.054 Rekonstrukcija ceste Spodnje Pirniče - Kobivar 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 251011 Tacen - Brezovec, odsek 
Spodnje Pirniče - Kobivar, od hišne številke Spodnje Pirniče 59 skozi gozd, v približni 
dolžini 590 m. Prehodno se bo izvedla analiza tal, ki bo pokazala, ali je možno 
rekonstrukcijo izvesti z reciklažo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0008 

4.3.2.1.062 Sanacija plazu Topol 5 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo sanacije plazu pod hišo Topol 5, na odseku ceste LC 
251131 (Topol – Toško čelo), od hiše Topol 4 do križišča z nekategorizirano potjo pri hiši 
Topol 33. Ob tem se bo rekonstruiralo tudi odsek ceste. 
Sanacija plazu predvideva izvedbo konzolne pilotne stene iz armirano betonskih pilotov fi 
80cm, ki bodo na vrhu povezani z armirano betonsko vezno gredo, v kateri bodo vgrajeni 
tudi tulci za sidra, v kolikor bi se s časom pokazala potreba po dodatnem sidranju te 
varovalne konstrukcije. 
Na tej lokaciji je bil pred več leti odstranjen asfalt, ker se teren poseda in je bilo to 
potrebno zaradi preprečevanja poškodb na vozilih uporabnikov te ceste. Zaradi tega je 
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treba ta odsek pogosteje vzdrževati. S sanacijo plazu in rekonstrukcijo ceste bo ta 
problem odpravljen. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ob071-16-0033 

4.3.2.1.066 Cesta in pločnik krožišče Zbilje - Žeje - poslovna 
cona 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu komunalnega opremljanja poslovne cone Jeprca s kanalizacijskim in vodovodnim 
omrežjem, plinovodnim omrežjem in optiko, rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika, se 
izvaja rekonstrukcija obstoječega vodovoda v cesti LC 251041, v skupni dolžini cca. 
626,70 m, izgradnja priključka za črpališče Zbilje 1 ter priključka za novo obrtno cono 
Jeprca v dolžini cca. 95,3 m. Dimenzije načrtovanega vodovoda znašajo od DN 80-150 
mm iz nodularne litine. Za zagotavljanje požarne varnosti se izvaja vgradnja nadzemnih 
hidrantov. Z izvedbo tega projekta zagotavljamo boljšo vodo oskrbo na tem območju, 
hkrati pa komunalno opremljamo tudi bodočo poslovno cono. Izgradnja fekalne 
kanalizacije bo financirana s strani JP VOKA Snaga, izgradnja plinovodnega omrežja s 
strani Energetike Ljubljana in optičnega omrežja s strani Telekoma Slovenije d.d. Izvajalec 
del Prenova Gradbenik, d.o.o. je z deli pričel šele v mesecu juniju 2019, prav tako je bilo 
nekaj problematike v zvezi s postavitvijo ponikovalnice za meteorne vode, zato dela v letu 
2019 ne bodo dokončana in se bodo nadaljevala še v letu 2020, ko bodo tudi zaključena. 
Iz tega razloga sredstva na proračunski postavki zvišujemo za del, ki je namenjen za 
plačilo pogodbenih obveznosti za dela, ki niso bila izvedena v letu 2019 in bodo izvedena 
v letu 2020. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0022 

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

V letu 2019 se je začel izvajati projekt za asfaltiranje makadamskega odseka javnih poti v 
dolžini ca 550m. Projekt je bil razdeljen v tri odseke. Glede na pridobljena zemljišča, sta 
se začela izvajati le dva odseka. Dela obsegajo menjavo spodnjega ustroja (grobi 
drobljenec in tampon) ter izvedbo asfaltne prevleke (grobi in fini asfalt). Na podlagi 
zbiranja ponudb je bil izbran izvajalec del Gorenjska gradbena družba, d.d., ki je z 
izvajanjem del pričel v mesecu novembru 2019 in jih bo zaključil v letu 2020. Iz tega 
razloga sredstva zagotavljamo tudi v letu 2020. Projekt bodo deloma sofinancirali KS 
Preska Žlebe in lastniki objektov ob trasi. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0024 

4.3.2.1.071 Ureditev prehodov za pešce 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za urejanje in izgradnjo prehodov za 
pešce s postavitvijo cestne razsvetljave in prometne signalizacije. V letu 2020 so sredstva 
namenjena za osvetlitev prehoda za pešce pri Gostilni Gustl. Glede na trenutne 
ponudbene cene, je za izvedbo projekta potrebno zagotoviti več sredstev, zato se 
sredstva na proračunski postavki zvišujejo za 5.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0027 

4.3.2.1.072 Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar II. faza 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt obsega rekonstrukcijo ceste, ki bo po izvedbi imela dva vozna pasova v skupni 
širini 5m in 0,5m bankine, zgradil se bo tudi pločnik širine 1,2m. Dolžina trase – druge 
faze izvedbe projekta od Hit Preles do Malenška znaša cca 1100m. Projekt se je začel v 
letu 2019 usklajevati z lastniki zemljišč, od katerih bo potrebno odkupiti zemljišča. 
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Usklajevanje vodi gradbeni odbor. Po uskladitvi projekta (načrtujemo, da se bo to izvedlo 
v letu 2020), bo izdelana projekta dokumentacija PZI rekonstrukcijo ceste in izgradnjo 
pločnika, ter projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
vodovoda ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po pridobitvi vseh zemljišč in gradbenega 
dovoljenja se bo predvidoma v drugi polovici leta 2020 izvedel javni razpis za izbor 
izvajalca del, nato pa začetek izvedbe del, ki se bo zaključila v letu 2022. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0028 
 

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

Sredstva na tej postavki so namenjena za reševanje nujnih zadev s področja cestnega 
programa. S sredstvi na proračunski postavki saniramo ceste, ki niso vključene v kateri od 
proračunskih postavk, njihova realizacija pa je nujna oz. njihova sanacija tudi pomeni 
zniževanje stroškov rednega vzdrževanja. Na proračunski postavki zagotavljamo toliko 
sredstev, kolikor jih je na razpolago in glede na obseg načrtovanih projektov. V letu 2020 
se sredstva na postavki nekoliko znižujejo glede na načrtovana sredstva ob sprejemu 
proračuna za leto 2020. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0099 

4.6.1.10 Gorenjsko kolesarsko omrežje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt »Gorenjsko kolesarko omrežje« obsega 18 občin gorenjske statistične regije in 6 
občin osrednjeslovenske statistične regije. Omrežje je razdeljeno v 10 kolesarskih povezav 
z oznakami GK01 – GK10. Na območju občine Medvode poteka kolesarska povezava z 
oznako GK05, ki poteka po trasi Vodice – Hraše – Zbilje – Ladja – Goričane – Rakovnik – 
Sora – Škofja Loka. Pri naselju Sora se odcepi kolesarska povezava z oznako GK03, ki 
poteka od naselja Sora, po dolini Ločnice v smeri Topola pri Medvodah in Polhovega 
Gradca.  
Namen projekta je ureditev lokalnih kolesarsko – turističnih povezav regije v enotno 
omrežje s sistemom označevanja. Z enotnim označevanjem kolesarju ponudimo 
razumljivo in pregledno označeno kolesarsko omrežje na katerem so izbrane trase 
speljane po cestah z majhnim obsegom javnega prometa. Cilj vzpostavitve omrežja je, da 
se trasa naveže na pomembnejše turistične in kulturne zanimivosti in posledično 
spodbujajo razvoj lokalnega gospodarstva (servisi koles, najem opreme, turizem).  
V okviru projekta se bo v začetku leta 2020 izvedlo javno naročilo za nakup usmerjevalnih 
tabel in drogov. V mesecu aprilu 2020 pa se bo na preverjene lokacije začelo umeščati 
usmerjevalne table, ki bodo usmerjale kolesarje po trasi. Vse naravne in kulturne 
zanimivosti ob trasi bodo predstavljene na spletni strani, hkrati bo pripravljena tudi 
mobilna aplikacija (povezave bodo možne preko QR kode). V okviru projekta se bo 
postavilo tudi merila za pridobitev statusa »kolesarju prijazno postajališče« za gostinske 
subjekte ob trasi. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0014 

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

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

OB071-18-0032 

4.6.1.9 Loške kolesarske poti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Loške kolesarske poti obsega kolesarsko pot Medvode – Goričane – Sora in se 
prične v centru Medvod (pred občinsko stavbo), kjer se na območju Svetja (pri 
obstoječem nogometnem igrišču) spusti na spodnjo teraso ob reki Sori in jo prečka preko 
brvi čez Soro. Kolesarska pot se na drugem bregu reke Sore nadaljuje preko športnega 
parka Medvode, mimo križišča Goričane – Rakovnik do naravnega kopališča Sora, kjer 
zavije na obstoječo makadamsko pot, čez Ločnico, mimo POŠ Sora do Dola in do občinske 
meje s Škofjo Loko. 
V letu 2019 je bil objavljen razpis za izbor izvajalca del za izdelavo projektne 
dokumentacije. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, je z izbranim izvajalcem 
del, to je podjetjem LUZ d,d. že podpisana. Projektna dokumentacija je že v izdelavi. 
Projekt se pripravlja z namenom, da bo možno projekt prijaviti na razpis za Dogovor regij, 
v kolikor se bo v prihodnjem letu izkazalo, da vsa sredstva iz Dogovora regij ne bodo 
porabljena in bodo objavili nov razpis. Druga možnost pa je prijava projekta na Eko sklad 
za pridobitev sredstev iz podnebnega sklada. V letu 2020-2021 bo izdelana projektna 



22 
 

dokumentacija, pridobljena bodo potrebna zemljišča in gradbeno dovoljenje za brv čez 
Soro. Izvedba projekta je, v kolikor bodo pridobljena nepovratna sredstva na katerem od 
razpisov, predvidena v letih 2022-2023. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0033 

13029003 Urejanje cestnega prometa 
Opis podprograma 

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

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

Dolgoročni cilji in kazalci: 
- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje 

prometne varnosti, 
- izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje 

prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in 
druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in 
zavarovanje prometa na cesti; 

- zamenjava ali obnova delov in naprav neprometnih znakov, 
- ohranjanje parkirišč z ukrepi obnov in preplastitvijo, 
- vzdrževanje avtobusnih postajališč in obračališč, 
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. 

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje obratovanja linije 15, 25 
in 30 Ljubljanskega potniškega prometa. Cilj je zagotoviti mobilnost in povezavo krajanov 
z mestnim potniškim prometom z Ljubljano in njeno okolico. Stroški iz leta v leto 
naraščajo, zato smo zagotovili dodatna sredstva v višini 30.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0039 

4.3.2.1.050 Avtobusna postajališča 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena urejanju obstoječih (posodabljanje, 
postavitev nadstreškov, urbane opreme,...) in izgradnji novih avtobusnih postajališč. 
Zaradi uvedbe novih avtobusnih prog LPP št. 15 in 30 se postopoma glede na razpoložljiva 
sredstva urejajo nova avtobusna postajališča, saj so trenutna postajališča le začasna, s 
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talnimi označbami na vozišču. Poleg talne signalizacije, se bo na mestu postajališč 
postavila tudi vertikalna prometna signalizacija. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0042 

4.3.2.1.057 Parkirišče Topol pri Medvodah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt predvideva na degradiranem območju, ob neposredni bližini Podružnične osnovne 
šole Topol v krajevni skupnosti Katarina, ureditev cca 1300 m2 velikega parkirišče za 
motorna vozila. Parkirišče bi služilo kot izhodiščna točka za pohode po okoliških hribovjih. 
Hkrati bi z ureditvijo omogočili varen vstop in izstop učencev iz šolskega avtobusa. V 
sodelovanju s Krajevno skupnostjo Katarina ter Turističnim društvom Katarina se je v letu 
2019 začela pripravljati idejna zasnova, ki bo podlaga za izdelavo Projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Ker se načrtovana investicija ni začela izvajati v letu 2019 se za 
njeno izvedbo sredstva prenašajo v leto 2020, ko naj bi se projekt tudi izvedel. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0012 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
Pravilnik o odlaganju odpadkov. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje 
kakovosti okolja 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 

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

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

- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,  
- ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,  
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- odpravljanje posledic obremenjevanja okolja 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Opis podprograma 

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

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe 
odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

5.1.2.3 Zbirni center Jeprca 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 bo dokončana projektna dokumentacija. Pridobitev gradbenega dovoljenja za 
izgradnjo zbirnega centra na lokaciji »Jeprška jama« in sam začetek gradnje zbirnega 
centra je planirano v letu 2020. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0106 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Opis podprograma 

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

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

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

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

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

4.2.1.3 Vzdrževanje meteornih kanalizacij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje meteorne kanalizacije. 
Glede na realizacijo v letu 2019 in vse večje potrebo po sredstvih za vzdrževanje ali 
rekonstrukcijo meteorne kanalizacije, sredstva zvišujemo iz 80.000 EUR na 100.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0019 
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4.2.1.5 Občinske kanalizacije - projekti in dokumentacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo ali 
rekonstrukcijo obstoječega kanalizacijskega sistema. Glede na to, da Uredba o odvajanju 
in čiščenju odpadne vode omogoča, da za aglomeracije, ki bi morale biti opremljene z 
javno kanalizacijo, so pa velikosti pod 500 PE, se lahko na podlagi izdelane ekonomske 
analize sprejme odločitev o izboru in pristopu urejanja komunalne infrastrukture, ali javni 
kanalizacijski sistem ali urejanje z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Iz tega 
razloga se bodo sredstva namenila tudi za izdelavo te analize, se pa te aglomeracije 
nahajajo na območju Polhograjskih Dolomitov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0030 

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

Sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije za komunalne odpadne vode v sklopu projekta 
"Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja" oz. 
Čisto zate, se je zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev, saj bodo ceste zaradi 
gradnje fekalne kanalizacije že razkopane, sočasno pristopilo tudi k izgradnji meteorne 
kanalizacije na odsekih, kjer je to potrebno. Izgradnja meteorne kanalizacije se je začela v 
letu 2018 in se nadaljuje tudi v letu 2019, zaključena pa bo v letu 2020. Izgradnja 
meteorne kanalizacije sledi izgradnji fekalne kanalizacije. Ker je bila v letu 2019 višja 
realizacija zgrajenih metrov meteorne kanalizacije, se lahko v letu 2020 za ta del višje 
realizacije sredstva na proračunski postavki znižajo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0031 

4.2.2.2.036 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnikov Ljubljanskega polja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode je skupaj z Mestno občino Ljubljana in Občino Vodice pristopila k 
projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega 
polja« oz. »Čisto zate«. Projekt obsega izgradnjo kanalizacije v dveh aglomeracijah, ki 
imata več kot 2000 PE in ki sta v Občini Medvode edini upravičeni do sofinanciranja. Ti 
dve aglomeraciji sta Medvode in Pirniče in obsegata naselja Medvode, Vaše, Goričane, 
Rakovnik in del Ladje ter naselja Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in del Vikrč. Po 
izgradnji kanalizacije bo na predmetnih naseljih zagotovljena 95% priključenost objektov 
na kanalizacijski sistem. Projekt se je začel izvajati maja 2018 in bo zaključen v občini 
Medvode v letu 2020, celoten projekt (ki obsega tudi gradnjo v Mestni občini Ljubljana in 
občini Vodice) pa bo zaključen v letu 2021. Zaradi sočasne gradnje, ki obsega obnovo 
vodovodnega omrežja, izgradnjo meteorne kanalizacije, izgradnjo plinovodnega omrežja s 
strani Energetike Ljubljana ter optičnega omrežja s strani Telekoma Slovenije, se je rok za 
dokončanje projekta podaljšal do novembra 2020. Sama gradnja bo predvideno 
zaključena do začetka poletja, preostali čas pa je namenjen, da izvajalec pridobi vsa 
uporabna dovoljenja in ostala dokazila. Izgradnja povezovalnega kanala C0, ki se gradi na 
območju Mestne občine Ljubljana do čistilne naprave v Zalogu, pa bo zaključena 
predvidoma do konca leta 2021. Občina njegovo gradnjo sofinancira v deležu glede na 
količino odpadne vode, ki se bo odvajala po njem do čistilne naprave v Zalogu. Ker je 
investitorka rok za njegovo izgradnjo podaljšala do konca leta 2021, zagotavljamo tudi mi 
sredstva na projektu do leta 2021.  
Glede na to, da projekt ne bo zaključen v letu 2019, neporabljena sredstva prenašamo v 
leto 2020, ko bo projekt na območju občine Medvode tudi zaključen, gradnja na 
povezovalnem kanalu C0 po območju MOL pa se bo nadaljevala še v leto 2021.  
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Na območju občine Medvode se bo v letu 2020 gradnja nadaljevala in zaključila na Verju 
in v Spodnjih Pirničah, v Zgornjih Pirničah in v Goričanah se bosta zgradila še manjkajoča 
kanala, izvedla pa se bo tudi gradnja fekalne kanalizacije na glavni cesti Vikrče - Tacen, ko 
se bo sočasno z izgradnjo pločnika, cesta še rekonstruirala. Poleg stroškov gradnje, 
izvajanje nadzora in obveščanja javnosti, nastajajo stroški še za arheološke raziskave, 
pridobivanje zemljišč ter za izdelavo projektne dokumentacije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0039 

4.2.2.2.037 Komunalna infrastruktura Zbilje - Smlednik - Hraše 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 bomo izvedli razpis za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za 
izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zbilj. Ker se ta naselja 
nahajajo znotraj aglomeracije med 500 PE in 2000 PE in niso upravičena do financiranja iz 
kohezijskega sklada, kanalizacijo pa je po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode potrebno zgraditi, bomo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja poskušali 
pridobiti sredstva iz Holdinga Ljubljana. Za pridobitev sredstev pa mora biti izpolnjen 
pogoj, da je izdelana projektna dokumentacija, pridobljena pravica graditi in gradbeno 
dovoljenje. Glede na obseg projektiranja in glede na gibanje cen za projektiranje v 
zadnjem letu, sredstva na postavki zvišujemo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0013 

4.2.2.2.038 Komunalna infrastruktura Senica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 bomo izvedli razpis za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za 
izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Spodnje in Zgornje 
Senice. Ker se ti dve naselji nahajata znotraj aglomeracije med 500 PE in 2000 PE, nista 
upravičeni do financiranja iz kohezijskega sklada, kanalizacijo pa je po Uredbi o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode potrebno zgraditi, bomo za izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja poskušali pridobiti sredstva iz Holdinga Ljubljana. Za pridobitev 
sredstev pa mora biti izpolnjen pogoj, da je izdelana projektna dokumentacija, pridobljena 
pravica graditi in gradbeno dovoljenje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0009 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija 

Opis glavnega programa 

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

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

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029003 Prostorsko načrtovanje 
Opis podprograma 

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

Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07,70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – 
Skl. US, 76/14 – odločba US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt)  
Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 –odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – 
odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 
57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odločba US in 19/15; v nadaljevanju: ZGO),  
Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), 
Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14),  
Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 
30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13),  
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 
in 57/12) in  
na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Sprejem OPN Občine Medvode in drugih prostorskih aktov. 
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6.1.1.2 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih aktov, njihovih sprememb in dopolnitev s 
potrebnimi strokovnimi podlagami ter za vzdrževanje in nadgrajevanje geografskega 
informacijskega sistema – GIS. V letu 2019 smo na podlagi ZUReP-2 pričeli z izdelavo 
izhodišč za pripravo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN Občine Medvode. 
Aktivnosti za izdelavo odloka se bodo nadaljevale v letu 2020. 
Načrtuje se tudi začetek izdelave OPPN za poslovno cono Vaše. 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Medvode. 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

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

16039001 Oskrba z vodo 
Opis podprograma 

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

Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o gospodarskih javnih službah, 
Zakon o vodah, 
Zakon o varstvu pred požarom, 
Zakon o graditvi objektov, 
Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, 
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

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

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

4.2.1.4 Občinski vodovodi - projekti in dokumentacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo ali obnovo 
vodovoda na območjih, kjer je obnova vodovoda potrebna oz. kjer je sočasna izvedba 
sanacije vodovodnega sistema skupaj z gradnjo kanalizacijskega sistema racionalna 
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vezano na porabo proračunskih sredstev. V letu 2020 je predvidena izdelava projektne 
dokumentacije za komunalno opremljanje naselij Zgornja in Spodnja Senica ter naselja 
Zbilje, vendar ta sredstva za izdelavo projektne dokumentacije zagotavljamo v sklopu 
posameznih projektov s svojo proračunsko postavko. Sredstva na tej proračunski postavki 
pa so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ostale za manjše odseke. Iz 
tega razloga se sredstva na proračunski postavki znižujejo in prenašajo na proračunske 
postavke projektov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0029 

4.2.2.1.009 Vodovod Steška planina - Žlebe 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za gradnjo 100 m3 vodohrana in povezovalnega vodovoda DN 
150 mm med vodohranom in obstoječim vodovodnim omrežjem. Ker s strani lastnika 
zemljišča nismo pridobili pravice graditi, posledično pa tudi ne gradbenega dovoljenja, se 
projekt v letu 2020 ne bo izvedel, zato se sredstva na proračunski postavki, ki so bila 
namenjena za gradnjo, znižujemo in do pridobitve zemljišča ohranjamo le minimalno 
višino. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0036 

4.2.2.1.026 Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

OB071-13-0007 

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

V sklopu komunalnega opremljanja poslovne cone Jeprca s kanalizacijskim in vodovodnim 
omrežjem, plinovodnim omrežjem in optiko, rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika, se 
izvaja rekonstrukcija obstoječega vodovoda v cesti LC 251041, v skupni dolžini cca. 
626,70 m, izgradnja priključka za črpališče Zbilje 1 ter priključka za novo obrtno cono 
Jeprca v dolžini cca. 95,3 m. Dimenzije načrtovanega vodovoda znašajo od DN 80-150 
mm iz nodularne litine. Za zagotavljanje požarne varnosti se izvaja vgradnja nadzemnih 
hidrantov. Z izvedbo tega projekta zagotavljamo boljšo vodo oskrbo na tem območju, 
hkrati pa komunalno opremljamo tudi bodočo poslovno cono. Izgradnja fekalne 
kanalizacije bo financirana s strani JP Vodovod – Kanalizacija, izgradnja plinovodnega 
omrežja s strani Energetike Ljubljana in optičnega omrežja s strani Telekoma Slovenije 
d.d. Izvajalec del Prenova Gradbenik, d.o.o. je z deli pričel šele v mesecu juniju 2019, 
prav tako je bilo nekaj problematike v zvezi s postavitvijo ponikovalnice za meteorne 
vode, zato dela v letu 2019 ne bodo dokončana in se bodo nadaljevala še v letu 2020, ko 
bodo tudi zaključena. Iz tega razloga sredstva na proračunski postavki zvišujemo za del, ki 
je namenjen za plačilo pogodbenih obveznosti za dela, ki niso bila izvedena v letu 2019 in 
bodo izvedena v letu 2020.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-11-0013 
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4.2.2.1.040 Obnova vodovoda na območju kohezije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije za komunalne odpadne vode v sklopu projekta 
"Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja" oz. 
Čisto zate, se je zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev, saj bodo ceste zaradi 
gradnje fekalne kanalizacije že razkopane, sočasno pristopilo tudi k obnovi vodovodnega 
omrežja na odsekih, kjer je to nujno potrebno. Obnova vodovoda se je začela v letu 2018 
in se nadaljuje tudi v letu 2019, zaključena pa bo v letu 2020. Obnova vodovoda sledi 
izgradnji fekalne kanalizacije. Ker je bila v letu 2019 višja realizacija zgrajenih metrov 
vodovodnega sistema, se lahko v letu 2020 za ta del višje realizacije sredstva na 
proračunski postavki znižajo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0022 

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

Do predvidene realizacije projekta še ni prišlo. Sredstva na postavki ostajajo namenjena 
odkupu zemljišč pod vodovodnimi objekti, ter rednega vzdrževanja v letu 2020. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0028 

4.2.2.1.046 Vodovod Žontarjeva ulica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu izgradnje kanalizacije za komunalne odpadne vode na Žontarjevi ulici, ki bo 
financirana s sredstvi Javnega podjetja VOKA Snaga, se bo sočasno zgradil nov vodovod v 
skupni dolžini 235m (nodularna litina DN 150). Projektna dokumentacije je že izdelana. 
Dimenzija novozgrajenega vodovod bo omogočal tudi eventuelno nadaljnjo širitev 
vodovoda proti Mednem. V letu 2019 je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca del, na 
katerem je bilo izbrano podjetje Komunalne gradnje, d.o.o. Ker je bila na gradbeno 
dovoljenje vložena pritožba, se dela v leti 2019 ne bodo začela izvajati, zato sredstva na 
postavki za izvedbo projekta zagotavljamo v letu 2020. Na podlagi javnega razpisa je bil 
izbran izvajalec del Komunalne gradnje, d.o.o. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0012 

4.2.2.1.047 Vodovod Zbilje - Žeje - II. faza (sekundarno 
omrežje) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se je začela gradnja primarnega vodovodnega omrežja po glavni cesti in bo 
zaključena spomladi 2020. Sočasno se gradi tudi fekalna kanalizacija, ki jo financira Javno 
podjetje VOKA Snaga, plinovodno omrežje, ki ga financira Energetika Ljubljana in optično 
omrežje, ki ga financira Telekom Slovenije. V letu 2020 je predvideno nadaljevanje 
projekta in sicer gradnja sekundarnega omrežja v vse stranske ulice gradnja v vse 
stranske ulice znotraj naselja Žeje, tako, da bo vsem omogočen priklop na novo zgrajeno 
komunalno infrastrukturo. Tudi na teh trasah se bo sočasno z gradnjo sekundarnega 
vodovoda zgradila fekalna kanalizacija, ki se bo financirala iz sredstev Javnega podjetja 
VOKA Snaga. Ocenjena vrednost izgradnje fekalne kanalizacije znaša 411.000 EUR. Na 
podlagi zbiranja ponudb za izdelavo projektne dokumentacije DGD, PZI je bil izbran 
projektant, ki je že začel s postopki njene izdelave, prav tako so pridobljena že vsa 
soglasja s strani lastnikov zemljišč za sklenitev služnostih pogodb. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0008 
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

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

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

4.2.2.3.010 Pokopališče Smlednik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 bodo potekala gradbena dela širitve pokopališča. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0070 

4.2.2.3.017 Urejanje pokopališč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 bomo izvajali redna vzdrževalna dela na vseh petih občinskih pokopališčih, to 
so predvsem košnja trave, obrez grmičevja in drevja, skrb za urejenost mrliških vežic, 
urejenost pokopališč ter zimska služba na pokopališčih. Na pokopališču Pirniče se bo uredil 
prostor za raztros pepela.  
S sredstvi redno vzdržujemo kataster grobnih mest in vodimo vse evidence v zvezi s 
pogrebi ter krijemo tudi tekoče stroške na pokopališčih (voda, elektrika, odvoz smeti ..). 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis glavnega programa 

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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
Opis podprograma 

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

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

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

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

6.1.1.1 Občinska stanovanja - upravljanje in vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujemo glede na predvideno realizacijo v letu 
2019. Občina je kot lastnica petnajstih stanovanj dolžna ta stanovanja vzdrževati in 
ohranjati njihovo vrednost. V preteklosti smo v celoti obnovili dve stanovanji na 
Škofjeloški cesti, v preostalih stanovanjih pa vzdrževalna dela opravljamo po potrebi in v 
skladu s planom vzdrževanja upravnika, ki ga potrdi občina. Sredstva so namenjena tudi 
kritju stroškov upravljanja in vzdrževanja, zavarovanja ter vodenja rezervnega sklada. 
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 

dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
Opis podprograma 

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

Zakon o prostorskem načrtovanju, 
Zakon o graditvi objektov, 
Zakon o javnem naročanju, 
Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 
Zakon o urejanju prostora, 
Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
Zakon o ohranjanju narave, 
Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Zakon o javnih financah, 
Zakon o splošnem upravnem postopku, 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, 
Zakon o davku na dodano vrednost, 
Zakon o zemljiški knjigi, 
Zakon o davku na promet nepremičnin, 
Zakon o evidentiranju nepremičnin, 
Zakon o računovodstvu, 
Statut Občine Medvode. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. 

6.1.2.4 Nakup poslovnih prostorov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planiramo 5.000 EUR za ohranitev postavke. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0016 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Čim boljša in za prebivalce naše občine enakomerna dostopnost do kakovostno 
primerljivih zdravstvenih storitev ter ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1702 Primarno zdravstvo 
Opis glavnega programa 

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

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
Opis podprograma 

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

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

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

7.1.2.2 Prizidek ZD Medvode 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode namerava v letu 2020 izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka k Zdravstvenem domu Medvode. V kleti prizidka 
bo Občina Medvode pridobila prostore za arhiv, v pritličju bodo urejeni prostori za lekarno, 
v nadstropju pa se bodo pridobili prostori za nove ordinacije. Iz tega razloga se v 
proračun za leto 2020 uvršča nova proračunska postavka, na kateri zagotavljamo sredstva 
za izdelavo projektne dokumentacije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0010 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 
Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, 
Zakon o vojnih grobiščih, 
Zakon o knjižničarstvu, 
Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
Zakon o medijih, 
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Zakon o društvih, 
Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti in 
Zakon o športu. 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

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

1803 Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
Opis podprograma 

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

Zakon o medijih. 

1.4.1.6 Druga sredstva obveščanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Oktobra 2019 smo objavili javno naročilo za izdajanje glasila Sotočje v obdobju 2020 - 
2023. Do roka smo prejeli eno ponudbo. Glede na ponudbeni strošek za posamezno 
številko, ki je nekoliko višji od dosedanjega, predvidevamo, da bodo stroški nekoliko 
narasli, zato zvišujemo sredstva na tej proračunski postavki. 

18039005 Drugi programi v kulturi 
Opis podprograma 

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

8.1.2.21 Obnova (restavriranje) Hafnerejeve kapelice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Hafnerjeva kapelica v Preski pri Medvodah je bila zgrajena po načrtih arhitekta Jožeta 
Plečnika. Vzdrževalna dela na kapelici se niso izvajala že dlje časa, zaradi česar so 
nekateri materiali oziroma njihova površinska obdelava načeti (barva na kovini, zaščita 
lesa,...), na jih se je nabralo veliko površinskih nečistoč, prav tako je nekaj posegov v 
preteklosti delno spremenilo spomenik (barva kamna fasade, zvonik, novi žlebovi...). Iz 
tega razloga je bil v letu 2019 izdelan konservatorko - restavratorski projekt s popisi del, 
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ki je podlaga za obnovo kapelice. Na podlagi zbiranja ponudb za izvedbo konservatorsko - 
restavratorskih del, je bilo izbrano podjetje Restavratorstvo Kavčič, d.o.o. Sočasno z 
obnovo kapelice se bo uredila tudi zunanja ureditev. Investicija se bo v celoti izvedla v 
letu 2020. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0011 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 

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

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

Letni izvedbeni cilji: 
- sofinanciranje programov športa ter sofinanciranje otroških in mladinskih 

programov 
- opremljenost igrišč, ki bi pritegnila k športnim aktivnostim kar največ krajanov. 

 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

- izvedba programov 
- število otrok in mladih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059001 Programi športa 
Opis podprograma 

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

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

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

Cilji so enaki dolgoročnim. 

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

Občina Medvode Javnemu zavodu Sotočje zagotavlja sredstva za delovanje (del stroškov 
izvajanja programov, stroške prostora in poslovanja ter sredstva za plače in prispevke). 
Zavod vsako leto dodatno pridobi finančna sredstva tudi iz drugih virov, ki jih nameni 
pokrivanju programskih ter infrastrukturnih stroškov. Pričakujemo, da bo zavod v letu 
2020 še bolj aktiven pri pridobivanju dodatnih finančnih sredstev (razpisi…). Poleg tega je 
notranja revizija ob pregledu poslovanja javnih zavodov izpostavila, da so določeni javni 
zavodi v občini prefinancirani, med drugim tudi Javni zavod Sotočje. 

8.1.1.24 Javni zavod Sotočje Medvode - investicije in 
investicijsko vzdrževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki zagotovljena sredstva za leto 2020 bo zavod namenil za 
investicije, ki jih je opredelil v dvoletnem finančnem načrtu in se bodo izvajale po 
prioritetnem vrstnem redu. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0033 

8.1.2.17 Športni park Medvode 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V športnem parku je predvidena ureditev atletskega stadiona s 6 atletskimi stezami ter 
poligoni za vse atletske panoge, nogometnim igriščem v sredini in tribunami za 1000 
gledalcev, poleg tega pa je predvidena še ureditev manjšega nogometnega igrišča z 
umetno travo, 4 teniških igrišč z manjšo tribuno za gledalce, 2 igrišč za odbojko na mivki, 
3 stez za balinanje, večnamenskega športnega igrišča, otroškega igrišča, spremljajočih 
objektov in površin za uporabnike, obiskovalce, gledalce in upravo parka (parkirna mesta, 
preoblačilnice, sanitarije, klubski prostori, gostinska ponudba, pisarne, shrambe,...) ter 
umestitev brvi čez reko Soro. 
Za projekt je bila izdelana idejna zasnova IDZ Športni park Medvode, na podlagi katere je 
bila izdelana natečajna naloga, ki ju je izdelalo podjetje Celovito d.o.o., Medvode. V letu 
2019 se je pristopilo k pridobitvi zemljišč, postopki so še v teku. V letu 2020 zagotavljamo 
sredstva za odkup zemljišč. Izvedba javnega natečaja se bo, v kolikor bodo pridobljena 
zemljišča, izvedla v letu 2021, zato se sredstva na proračunski postavki v letu 2020 
znižujejo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0017 

19 IZOBRAŽEVANJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji , 
Konvencija o otrokovih pravicah ter  
drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja. 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Opis glavnega programa 

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

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

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

zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu;  
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- programi v vrtcu so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z 
zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih 
sposobnosti in interesov;  

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

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

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

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

19029001 Vrtci 

19029001 Vrtci 
Opis podprograma 

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
Zakon o vrtcih in 
Zakon o lokalni samoupravi. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

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

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

8.1.2.37 Vrtec Medvode - prizidek Sora 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi prostorske stiske je potrebno v vrtcu Sora zgraditi prizidek, s katerim se bosta 
pridobili dve novi igralnici. Za izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI in PID je 
bilo na podlagi zbiranja ponudb izbrano podjetje BWC, d.o.o., Ljubljana. Sredstva v letu 
2020 so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0012 

9.1.1.8 Vrtec Medvode - dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu občine namenjajo za doplačilo storitev 
vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Medvode, in sicer v višini razlike med 
ekonomsko ceno in plačilom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v 
vrtcih z odločbo določi staršem. Občina vsakemu vključenemu otroku, kateremu je po 
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa krije vsaj 23 % cene programa, 
dodatno pa še razliko med odstotkom, ki je z odločbo določen za plačilo staršev, do polne 
cene programa.  
Občina vrtcu krije tudi stroške dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa 
predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa in nastajajo iz naslova izpolnjevanja 
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obveznosti iz drugih veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov: delo sindikalnih 
zaupnikov, stroški sodnih postopkov, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, 
stroške, ki nastanejo kot razlika med dejanskim številom otrok v oddelku in normativom, 
izpadi v dohodku vrtca zaradi poletnih izpisov otrok ter sofinanciranje daljših upravičenih 
odsotnosti otrok. Občina krije dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami, ki so 
vključeni v redni oddelek vrtca na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški 
dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za 
pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. 
Sredstva za leto 2020 so opredeljena glede na porabo sredstev v letu 2019. 

9.1.2.9 Vrtec Medvode - investicijsko vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Medvode je Vrtcu Medvode dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko 
vzdrževanje. Vrtec Medvode bo dodeljena sredstva porabil za izvedbo del po prioriteti, ki 
jo dogovori na svetu zavoda. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0126 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
Opis glavnega programa 

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

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

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

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

19039001 Osnovno šolstvo 
19039002 Glasbeno šolstvo 

19039001 Osnovno šolstvo 
Opis podprograma 

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
Zakon o osnovni šoli, 
Zakon o lokalni samoupravi. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

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

Občina bo zagotavljala sredstva za osnovne šole in glasbeno šolo v občini za plačilo 
stroškov za uporabo prostora in opreme, za materialne stroške (elektrika, ogrevanje, 
komunalne storitve, varovanje objektov, tekoče vzdrževanje, zdravstveni nadzor, varstvo 
osebnih podatkov), glasbeni šoli bomo zagotavljali sredstva za nadomestila stroškov 
delavcem v skladu s kolektivno pogodbo prav tako bomo zavarovali premoženje in 
odgovornost za povzročeno škodo. Sredstva te proračunske postavke bomo namenili tudi 
izvajanju pogodb o energetskem pogodbeništvu pri objektih, ki so bili v preteklosti 
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energetsko sanirani. Glede na število vključenih učencev s posebnimi potrebami iz naše 
občine bomo, v ustreznem deležu vpisanih otrok, financirali tudi materialne stroške 
Osnovne šole Helene Puhar (MOL Kranj) ter OŠ Jela Janežiča Škofja Loka. V osnovni šoli 
Jela Janežiča je v šolskem letu 2019/20 vpisanih 29 otrok iz naše občine, zato se bo v letu 
2020 temu primerno povečal delež financiranja materialnih stroškov. 

9.1.2.11 Izobraževanje - projekti in dokumentacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave projektne dokumentacije, povezanih z 
investicijskim vzdrževanjem oz. funkcionalnim dopolnitvam vrtcev ali šol. Ker smo 
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane investicije: prizidek vrtca v 
Sori, prizidek k OŠ Simona Jenka v Sledniku in prizidek k OŠ Preska predvideli na 
proračunski postavki samega projekta, se lahko sredstva na tej proračunski postavki 
znižajo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-08-0128 

9.1.2.28 Rekonstrukcija OŠ Simona Jenka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 se v skladu z dogovorom z OŠ Simona Jenka in po preveritvi prostora v sami 
šoli, prične z izdelavo projektne dokumentacije prizidka na vzhodni strani in sicer 
neposredno ob telovadnici. Zaradi pomanjkanja učilnic je tako predvidena izgradnja 
prizidka, v katerem bodo urejene tri dodatne učilnice. V letu 2020 je na podlagi izdelane 
projektne dokumentacije, predvidena še pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba del pa 
je predvidena v letih 2021-2022. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0014 

9.1.2.29 Osnovna šola Preska 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 je potrebno do začetka novega šolskega leta zaradi prostorske stiske Osnovno 
šolo Preska razširiti za 4 nove učilnice, saj se zaenkrat k izgradnji nove šole ne bo 
pristopilo, saj občina Medvod nima dovolj lastnih sredstev, razpisa, na katerem bi lahko 
občina pridobila ustrezna sredstva, pa ni in ga po napovedih tudi še ne bo. Iz tega razloga 
se bo zaradi hitrega reševanja prostorske stiske izvedla le prizidava štirih novih učilnic. 
Prizidava se bo izvedla z modularno gradnjo, tako da bo možno novi del objekta po 
izgradnji nove šole prestaviti na drugo lokacijo. Ena izmed možnih lokacij za kasnejšo 
prestavitev enot je tudi POŠ Topol. V sklopu učilnic se predvidi tudi povezovalni hodnik z 
obstoječo šolo ter po potrebi stopnišče in sanitarije. Že v letu 2019 se bo pripravila 
razpisna naloga ter izvedla preveritev lokacije, kar bo podlaga za izdelavo projektne 
dokumentacije IZP, DGD ter PZI ter za samo izvedbo del. Izvedba del je predvidena v letu 
2020. Iz tega razloga se sredstva na tej proračunski postavki znižujejo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-15-0038 

1906 Pomoči šolajočim 
Opis glavnega programa 

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

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

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
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19069003 Štipendije 

19069003 Štipendije 
Opis podprograma 

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

8.1.1.13 Nagrade študentom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki dodajamo. Kot smo že navedli, je v postopku 
sprejema na občinskem svetu nov pravilnik o dodeljevanju nagrad študentom v občini 
Medvode, ki bo predvidoma sprejet konec meseca novembra 2019. Ker se bo postopek 
javnega poziva k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Medvode že vodil po 
novem pravilniku, javni poziv v letu 2019 ne bo objavljen. S pravilnikom, ki se sprejema, 
je nagrajevanje študentov po novem vezano na koledarsko leto in ne več na študijsko 
leto, kot to določa sedaj še veljavni pravilnik.  
Javni poziv bo skladno z določbami novega pravilnika tako objavljen v začetku leta 2020; 
pravico do kandidiranja za nagrade pa bodo imeli študenti, ki so svoje študijske 
obveznosti zaključili od 1.1.2019 do 31.12.2019, zaradi zagotovitve enakih pogojev pa v 
letu 2020 izjemoma tudi študenti, ki so svoje obveznosti izpolnili v obdobju od 1.10.2018 
do 31.12.2018. Predlagamo torej sorazmerno povečanje sredstev za tri mesece, kar glede 
na že zagotovljena proračunska sredstva za leto 2020, znese 7.000 EUR. 

20 SOCIALNO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

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

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

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

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

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

2002 Varstvo otrok in družine 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
Opis glavnega programa 

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji:  
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- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati 
finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati 
kakovost življenja uporabnikom teh storitev.  

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

20049002 Socialno varstvo invalidov 
Opis podprograma 

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

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

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

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

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

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

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

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

10.1.1.2 Socialno varstvo invalidov - domska oskrba in družinski 
pomočnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke dvigujemo glede na porabo sredstev v letu 2019, glede na trenutno 
število oskrbovancev in glede na število družinskih pomočnikov v letu 2019. Število 
oskrbovancev se preko leta spreminja. V novembru 2019 sofinanciramo oskrbo petnajstim 
oskrbovancem. Prav tako se preko leta spreminja število družinskih pomočnikov. V 
začetku leta 2019 smo financirali dva družinska pomočnika, od 18. avgusta do 31. oktobra 
2019 tri, trenutno financiramo dva družinska pomočnika. 

20049003 Socialno varstvo starih 
Opis podprograma 

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

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

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

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

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

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

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

10.1.1.3 Socialno varstvo starih - domska oskrba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke znižujemo glede na porabo sredstev v letu 2019 in glede na 
trenutno število oskrbovancev. Število oskrbovancev se preko leta spreminja. V novembru 
2019 sofinanciramo oskrbo 19 oskrbovancem. 

10.1.1.4 Pomoč na domu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te postavke prilagajamo realizaciji financiranja izvajanja pomoči na domu v letu 
2019. Višina sredstev se spreminja zaradi spremenjenih stroškov, ki nastajajo zaradi 
spremenjenega števila oskrbovancev oziroma zaradi spremenjenih opravljenih efektivnih 
ur za nove oskrbovance. V letu 2019 se je pomoč na domu izvajala za 49 do 57 
oskrbovancev. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
Opis podprograma 

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

Zakon o socialnem varstvu,  
Stanovanjski zakon. 

10.1.1.6 Subvencije najemnin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej proračunski postavki dodajamo. S sredstvi na tej proračunski postavki 
občina pomaga najemnikom pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja. Število 
upravičencev, predvsem tistih, ki so najemniki tržnih stanovanj in plačujejo tržno 
najemnino, vztrajno narašča, prav tako je delež oz. znesek, ki ga je lastnikom tržnih 
stanovanj, ki jih oddajajo upravičencem do subvencioniranja v najem, dolžna kriti občina, 
bistveno višji. Sprememba stanovanjskega zakona, ki se pripravlja in je v zaključni fazi, 
bistveno posega tudi na področje najemnin razmerij, zato bo v prihodnjih letih potrebno 
za subvencije zagotoviti še več sredstev. Bistvena novost zakona na področju najemnin je 
uvedba stroškovne najemnine, ki bo višja od sedanje neprofitne, za kritje razlike pa bodo 
socialno ogroženi najemniki prejeli stanovanjski dodatek oz. subvencijo. Zakonsko 
predvideno subvencioniranje najemnin bo zagotavljalo, da razlika med obstoječo 
neprofitno najemnino in bodočo stroškovno najemnino ne bo šla v breme socialno 
ogroženih najemnikov temveč države ali občine. Obseg proračunskih sredstev, 
namenjenih subvencioniranju najemnin, se bo posledično sorazmerno povečal, ni pa še 
jasno ali bo breme dejansko nosila država, kot se trenutno razpravlja, ali bo subvencije še 
vedno pokrivala občina. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Opis podprograma 

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

Zakon o Rdečem križu Slovenije,  
Zakon o lokalni samoupravi. 

10.1.1.11 Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prijavitelj projekta je Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka. V 
partnerstvu bodo sodelovali DEOS Center starejših Medvode, Vzgojno – izobraževalni 
zavod Frana Milčinskega Smlednik, TV Medvode in Občina Medvode. 
Vključenost v družbo je osnovna človekova pravica in potreba, ki jo čutimo vsi, vključno s 
pripadniki ranljivih skupin. Poleg tega, obstaja velika potreba po dostopnosti ne le 
osnovnih, temveč tudi dodatnih storitev za vse prebivalce, saj le-te zagotavljajo in 
pomembno dvigujejo kvaliteto življenja, katera je pri pripadnikih ranljivih skupin 
pomembno nižja. Naš pristop k višanju kakovosti življenja je večja ponudba dodatnih 
storitev, vezanih na umetnost. Društvo Barka trenutno renovira prostor v atelje po vzoru 
Atelier de la Tour na Koroškem. 
Slednji je atelje, kjer se lahko osebe z MDR umetniško izražajo in razvijajo, ter 
predstavljajo svoje darove javnosti. Barkin atelje, oziroma njegov program bo šel še korak 
dlje; ponujali bodo terapijo z umetnostjo različnim ranljivim skupinam (odrasle osebe 
MDR, šoloobvezni otroci s ČVM in starostniki), prostor za kreativno in ustvarjalno 
preživljanje prostega časa za vse prebivalce območja LAS ter medgeneracijsko druženje. 
Prispevali bodo k dvigu socialne vključenosti posameznikov ter k ustvarjanju zdravega 
bivalnega okolja. 
Projekt predvideva izvajanje programa na način, ki bo edinstven, ne samo v regiji, temveč 
v celotni državi. S projektom želijo zagotoviti sredstva za prvi dve študijski leti izvajanja 
programa ateljeja ter poletne aktivnosti v štirih različnih občinah LAS (Medvode, Vodice, 
Domžale in Komenda). 
Prispevek Občine Medvode za leto 2020 predvideva kritje stroškov otvoritve v višini 769 
EUR. 
Finančna konstrukcija po letih:  

LETO KATEGORIJA STROŠKA CELOTNI 
STROŠKI 

DELEŽ 
OBČINE 

2020 Otvoritev, promocija projekta 2.110 EUR 769 EUR 

2021 Umetniška delavnica – stroški materiala 1.492 EUR 575 EUR 

2022 Promocija projekta, umetniška delavnica – stroški 
materiala 

3.010 EUR 1.344 EUR 

Celotna vrednost projekta znaša 83.400 EUR. 
 
 

05 Krajevne skupnosti in vaški skupnosti 
 

07 Krajevna skupnost Katarina 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

in zvez občin 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

1.5.1.1.01 KS Katarina - odhodki izvirne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

08 Krajevna skupnost Medvode Center 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

1.5.1.2.01 KS Medvode Center - odhodki izvirne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu preteklega 
leta kot je bilo prvotno načrtovano. KS bo v okviru povečanja sredstev izvedla projekt 
izgradnje otroškega igrišča v Zbiljskem gaju in posodobitvi računalniške in mobilne 
opreme v KS. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0017 Nakup računalniške in mobilne opreme 
OB071-20-0007 Otroško igrišče Zbiljski gaj 

4.1.1.2 KS Medvode Center - komunalna dejavnost 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-16-0025 Tlakovanje potk po KS Medvode center 
 

09 Krajevna skupnost Pirniče  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 

in zvez občin 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

1.5.1.3 KS Pirniče - redna dejavnost 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0004 Nakup multifunkcijske naprave 
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1.5.1.3.01 KS Pirniče - odhodki izvirne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu preteklega 
leta kot je bilo prvotno načrtovano. KS bo v okviru povečanja sredstev izvedla izgradnjo 
priključka Doma krajanov Pirniče na plinovodno omrežje in nakup ogrevalnih naprav ter 
napeljav. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0002 Izgradnja priključka Doma krajanov Pirniče na plinovodno omrežje 
OB071-19-0003 Nakup ogrevalnik naprav ter napeljav 
 

10 Krajevna skupnost Preska - Žlebe 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 

in zvez občin 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

1.5.1.4.01 KS Preska - Žlebe - odhodki izvirne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu, kot je bilo prvotno 
načrtovano. Ta sredstva se bodo namenili nabavi bivalnega kontejnerja in s tem 
zagotovitvi lastnih prostorov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0005 Kontejner – bivalni 
 

11 Krajevna skupnost Senica 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 
in zvez občin 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

1.5.1.5.01 KS Senica - odhodki izvirne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu preteklega 
leta kot je bilo prvotno načrtovano. KS bo v okviru povečanja sredstev izvedla nakup 
prenosnega računalnika in nove opreme v prostoru KS ter kritju tekočega vzdrževanja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0006 Nakup prenosnega računalnika in nakup nove opreme v prostoru KS 
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12 Krajevna skupnost Seničica - Golo Brdo 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 
in zvez občin 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

1.5.1.6.01 KS Seničica Golo Brdo - odhodki izvirne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

13 Krajevna skupnost Smlednik 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 
in zvez občin 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

1.5.1.7.01 KS Smlednik - odhodki izvirne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu, kot je bilo prvotno 
načrtovano. Ta sredstva se bodo namenila za nakup defibrilatorja, ureditev parkirišča pri 
Starem gradu, obnovo Doma krajanov Moše (menjava garažnih vrat, oken in ureditev 
volišča) ter izvedbi projekta Smledniška noša. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0010 Izdelava smledniške narodne noše kot spodbuda lokalni skupnosti 
OB071-20-0003 Nakup defibrilatorja 
OB071-20-0004 Ureditev parkirišča pri Starem gradu 
OB071-20-0005 Obnova Doma krajanov Moše 
 

14 Krajevna skupnost Sora 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 
in zvez občin 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin  
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06029001 Delovanje ožjih delov občin 

1.5.1.8.01 KS Sora - odhodki izvirne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu leta kot je bilo 
prvotno načrtovano. KS bo v okviru povečanja sredstev izvedla projekta sanacije asfaltnih 
površin, ki so bile ob gradnji Galerije Sora poškodovane in obnove stanovanja z 
zamenjavo kuhinje, saj je le-ta dotrajana. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-20-0001 Sanacija asfaltnih površin ob gradnji Galerije Sora 
OB071-20-0002 Obnova stanovanja z zamenjavo kuhinje v Domu krajanov Sora 
 

15 Krajevna skupnost Trnovec 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 
in zvez občin 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

1.5.1.9.01 KS Trnovec - odhodki izvirne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu leta kot je bilo 
prvotno načrtovano. KS bo v okviru povečanja sredstev kupila računalnik, zunanji disk in 
kupila ter obnovila pisarniško pohištvo v prostorih KS. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0011 Posodabljanje računalniške in pisarniške opreme. 
 

16 Krajevna skupnost Vaše Goričane  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 
in zvez občin 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin   

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

1.5.1.10.01 KS Vaše Goričane - odhodki izvirne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu leta kot je bilo 
prvotno načrtovano. KS bo v okviru povečanja sredstev izvedla projekt združitve zimskega 
vrta z nadstreškom z lokalom Skala bar in nakup računalniške opreme. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-18-0001 Nakup opreme in vzdrževanje KS Vaše Goričane 
OB071-20-0013 Zimski vrt z nadstreškom 
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17 Krajevna skupnost Zbilje 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 
in zvez občin 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin   

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
 

1.5.1.11.01 KS Zbilje - odhodki izvirne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi več sredstev na računu ob koncu preteklega 
leta kot je bilo prvotno načrtovano. KS bo v okviru povečanja sredstev izvedla nakup 
opreme za urejanje okolice in nakup pisarniške opreme. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0024 Nakup opreme za urejanje cest 
OB071-19-0025 Nakup opreme za urejanje okolice 
OB071-19-0026 Nakup pisarniške opreme 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

4.1.1.11 KS Zbilje - komunalna dejavnost 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB071-19-0024 Nakup opreme za urejanje cest 
OB071-19-0025 Nakup opreme za urejanje okolice 
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IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
04 Občinska uprava 
OB071-08-0006 Ureditev mestnega jedra 

Namen in cilj 

V letu 2019 se je dokončal projekt ureditve tržnice, večnamenske ploščadi in ureditev 
mestnega parka v sklopu celostnega projekta Ureditev mestnega jedra. Projekt se tako v 
letu 2020 seli na ureditev sotočja in ureditve sprehajalnega pasu ob reki Sori. V letu 2020 
je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj s 
strani pristojnih mnenjedajalcev, izvedba del pa je predvidena v letu 2021. Sredstva so 
namenjena tudi drugim ureditvam objektov v centru Medvod. 

OB071-08-0009 Požarni sklad 
Namen in cilj 

Sredstva požarnega sklada se nabirajo skladno z Zakonom o varstvu pred požari od 
zavarovalnih premij, v okviri proračuna Republike Slovenije. Občinam dodeli mesečne 
akontacije Republiški odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Občinski odbor 
za razpolaganje sredstev požarnega sklada pa ta sredstva namenja za pomembnejše 
gasilske investicije ter za sofinanciranje ostale gasilske opreme. Sredstva iz leta 2019 
namensko prenašamo za delno financiranje gasilskega vozila za društvo PGD Preska - 
Medvode. 

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

Občina Medvode in PGD Preska - Medvode sta v letu 2019 začela investicijo nakupa 
novega gasilskega vozila GVC 16/15 za PGD Preska - Medvode. Gasilsko vozilo s cisterno 
GVC 16/15 se uporablja za gašenje in reševanje pri požarih ter za srednje zahtevne 
tehnične intervencije. Namenjeno je večjim gasilskim enotam, kar PGD Preska - Medvode 
je, saj je gasilska enota III. kategorije, ki ji skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju 
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč oz. Merilih za organiziranje in 
opremljanje gasilskih enot, ta tip vozila pripada. S posadko sestavlja gasilsko taktično 
enoto — zmanjšan oddelek ali oddelek.  
Gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/15 je vozilo z vgrajenim rezervoarjem za vodo, volumna 
med 1500 in 2000 l, gasilsko tehnično opremo ter najmanj eno hitronapadalno napravo. 
Vozilo ima vgrajeno gasilsko centrifugalno črpalko, gnano preko motorja vozila. Posadka 
vozila je gasilski oddelek. 
Večina investicije bo potekala v letu 2020. Financirana bo tudi s sredstvi proračuna, 
požarne takse oziroma požarnega sklada Občine, del pa bo prispevalo tudi društvo samo, 
obenem pa bo PGD prispeval vložen delež finančnih sredstev, ki ga bo prejel v letu 2020 s 
strani Uprave RS za zaščito in reševanje. 

OB071-08-0029 Obč. vodovodi - proj. in dokumentacija 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo ali obnovo 
vodovoda na območjih, kjer je potrebna obnova vodovodnega omrežja zaradi dotrajanosti 
oz. kjer se načrtuje zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev sočasna izvedba 
sanacije vodovodnega sistema skupaj z gradnjo kanalizacijskega sistema. 

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

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo ali 
rekonstrukcijo obstoječega kanalizacijskega sistema. 
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OB071-08-0036 Vodovod Steška planina - Žlebe 
Namen in cilj 

Na območju Stežic je načrtovana gradnja 100 m3 vodohrana in povezovalnega vodovoda 
DN 150 mm med vodohranom in obstoječim vodovodnim omrežjem. Vzporedno s 
povezovalnim vodovodnim cevovodom bosta v istem izkopnem jarku položena tudi NN 
električni kabel (interno omrežje) za delovanje vodohrana in optični kabel. Predvideni 
vodohran 100 m3 bo za celotno področje Studenčice - Žlebe - Stežica zagotavljal ustrezno 
rezervo vode za pokrivanje dnevne porabe vode in požarno rezervo vode. Izvedba projekt 
se zaradi nepridobljenega zemljišča iz leta 2020 prestavlja v leto 2022, v tem času pa se 
bo poskušalo pridobiti potrebna zemljišča in gradbeno dovoljenje. 

OB071-08-0070 Pokopališče Smlednik 
Namen in cilj 

V letu 2020 bodo potekala gradbena dela širitve pokopališča. 

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

Sočasno z izvajanjem projekta Odvajanja in čiščenje odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja – Čisto zate, se bo rekonstruirala še cesta Vikrče – 
Tacen. V letu 2014 je bila na tej trasi izvedena obnova vodovodnega omrežja, izgradnja 
pločnika in rekonstrukcija ceste pa se še nista mogli izvesti, saj je zaradi racionalne 
porabe proračunskih sredstev potrebno predhodno zgraditi fekalno kanalizacijo. Po 
trenutno veljavnem terminskem planu se bo gradnja fekalne kanalizacije začela v letu 
2020, ko bo tudi zaključena, zato zagotavljamo večji del sredstev v letu 2020. Odločitev o 
tem, da bo to ena izmed zadnjih tras, ki bo šla v izvedbo je bila sprejeta na podlagi 
dejstva, da bo takrat večina tras kanalizacije v okviru projekta Čisto zate že zgrajena, s 
čimer se bo zmanjšalo število tovornih vozil na tem območju. 

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

V letih 2020 - 2023 nadaljujemo z rekonstrukcijo lokalne ceste LC Sora - Ločica - Topol po 
sistemu reciklaže in sicer po odsekih glede na razpoložljiva sredstva. 

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

Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena za reševanje nujnih zadev s področja cestnega 
programa. S sredstvi na proračunski postavki saniramo ceste, ki niso vključene v kateri od 
proračunskih postavk, njihova realizacija pa je nujna oz. njihova sanacija tudi pomeni 
zniževanje stroškov rednega vzdrževanja. Na proračunski postavki zagotavljamo toliko 
sredstev, kolikor jih je na razpolago in glede na obseg načrtovanih projektov. 

OB071-08-0106 Zbirni center Jeprca 
Namen in cilj 

V letu 2019 bo dokončana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo zbirnega centra na lokaciji »Jeprška jama«. Gradnja zbirnega centra je planirana 
v letu 2020. 

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

Sredstva na tej postavki so namenjena pridobivanju zemljišč, ki jih občina potrebuje za 
izvedbo svojih investicij. Nepremičnine, katerih ocenjena vrednost je višja, so vključene v 
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, ki ga sprejme občinski svet, medtem, 
ko načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nepremičnine, katerih ocenjena 
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vrednost je nižja sprejme župan. Tudi v letu 2020 bo Občina nadaljevala s pridobivanjem 
kmetijskih zemljišč, ki jih bo lahko ponudila lastnikom zemljišč, na katerih so predvideni 
investicijski posegi, za zamenjavo. Pri pridobivanju soglasij namreč ugotavljamo, da precej 
lastnikov ne želi odškodnine temveč nadomestno zemljišče, tu pa so zmožnosti občine 
precej omejene. 

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

Namen in cilj 

Občina je tudi Vrtcu Medvode dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje. 
Vrtec Medvode bo dodeljena sredstva porabil za izvedbo del po prioriteti, ki jo dogovori na 
svetu zavoda. 

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

Sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave projektne dokumentacije, povezanih z 
investicijskim vzdrževanjem oz. funkcionalnim dopolnitvam vrtcev ali šol. 

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

Po izdelavi projektne dokumentacije v letu 2019 je v nadaljevanju leta 2020 načrtovana 
pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo gasilskega doma v Pirničah. Po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja in pod pogojem, da bo finančna konstrukcija za izvedbo projekta 
zaprta, se bo izvedel javni razpis za izbor izvajalca del in začetek gradnje, ki bo 
predvidoma zaključen s pridobitvijo uporabnega dovoljenja v letu 2023. 

OB071-11-0007 Aljaževa hiša 
Namen in cilj 

V letu 2020 bo občina s sodelovanjem zunanjih strokovnjakov za ohranjanje kulturne 
dediščine pristopila z opremljanju prostorov hiše z opremo, ki bo odsevala duh takratnega 
časa in življenja. 
Izbor opreme in načrt del bo določila posebna komisija, ki bo vključevala predstavnike 
občine, javnega zavoda, komisije za varstvo naravne in kulturne dediščine ter zavoda za 
varstvo naravne in kulturne dediščine. 

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

Namen in cilj 

V sklopu komunalnega opremljanja poslovne cone Jeprca s kanalizacijskim in vodovodnim 
omrežjem, plinovodnim omrežjem in optiko, rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika, se 
izvaja rekonstrukcija obstoječega vodovoda v cesti LC 251041, v skupni dolžini cca. 
626,70 m, izgradnja priključka za črpališče Zbilje 1 ter priključka za novo obrtno cono 
Jeprca v dolžini cca. 95,3 m. Dimenzije načrtovanega vodovoda znašajo od DN 80-150 
mm iz nodularne litine. Za zagotavljanje požarne varnosti se izvaja vgradnja nadzemnih 
hidrantov. Z izvedbo tega projekta zagotavljamo boljšo vodooskrbo na tem območju, 
hkrati pa komunalno opremljamo tudi bodočo poslovno cono. Izgradnja fekalne 
kanalizacije bo financirana s strani Javnega podjetja VOKA Snaga, izgradnja plinovodnega 
omrežja s strani Energetike Ljubljana in optičnega omrežja s strani Telekoma Slovenije 
d.d. Izvajalec del Prenova Gradbenik, d.o.o. je z deli pričel šele v mesecu juniju 2019, 
prav tako je bilo nekaj problematike v zvezi s postavitvijo ponikovalnice za meteorne 
vode, zato dela v letu 2019 ne bodo dokončana in se bodo nadaljevala še v letu 2020, ko 
bodo tudi zaključena. 
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OB071-11-0014 Vodovod Studenčice 
Namen in cilj 

Sredstva so načrtovana za izvedbo obnove sekundarnega vodovodnega sistema na 
območju Studenčic, ki naj bi se izvajalo v obdobju 2022-2023. 

OB071-11-0023 Zbilje - turistično, športno in rekreat. 

središče 
Namen in cilj 

Projekt "Zbilje - turistično, športno in rekreativno središča obsega več faz. I. faza, ki je 
projektno tudi obdelana, obsega ureditev dela pešpoti od Zbiljske ceste do sedanje 
čolnarne, s premostitvijo višinske razlike med Zbiljsko cesto in nivojem jezera ter ureditev 
poti nad jezerom ob obali do sedanje čolnarne. Sprehajalna pot v dolžini 410 m bo poteka 
ob obali jezera, od območja pri “Nemški ambasadi” na jugu, kjer se ob izteku nahaja tudi 
pomol, do priključka pri hiši KS na severu. Pešpot je načrtovana na betonskih pilotih, na 
katere bo umeščena jeklena konstrukcija z ograjo. Za pohodno površino poti ob jezeru in 
pomolu se bodo uporabile lesene deske. Za premagovanje višinske razlike bo potrebno 
postaviti dvižno ploščad, s čimer bomo omogočili tudi dostop za gibalno ovirane 
obiskovalce, starejše in vozičke. Trasa dvižne ploščadi bo dolga 32m. Projekt predvideva 
tudi obnovo gozdne steze v dolžini 170m od območja pomola in obvodne poti do platoja 
pri Nemški ambasadi. Predlagana je kot možna alternativa dvižni ploščadi. Na območju 
ureditve bo postavljena tudi urbana oprema. Uredil bi se razgledni pomol s klopco Poldeta 
Bibiča. Izdelana je projektna dokumentacija IDZ, PGD in PZI. Za investicijo je potrebno 
pridobiti še gradbeno dovoljenje z obnovitvijo vseh soglasij, ki so potekla. Izvedba 
projekta je predvidena v letih 2022-2023, do takrat pa se zaradi ohranitve projekta v NRP 
in možnostjo prijave projekta na razpis, zagotavljajo na postavki le minimalna sredstva. 

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

Občina Medvode je v letu 2019 naročila izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo 
krožišča pri Osnovni šoli Simona Jenka in za rekonstrukcijo ceste Smlednik Nova 
Dragočajna ter v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Smlednik že začela pridobivati 
zemljišča za izgradnjo krožišča in rekonstrukcijo ceste. Izgradnjo krožišča bo financirala 
Direkcija RS za infrastrukturo. Projektna dokumentacija bo izdelana in predana v začetku 
leta 2020, ko bodo nastali tudi stroški. V letu 2020 se bo izvedel tudi javni razpis za izbor 
izvajalca del. Gradnja se bo začela izvajati v letu 2020 in bo zaključena v letu 2021. Po 
rekonstrukciji ceste bo cesta široka 6,40 m brez sredinske črte, na kateri bo posebej 
vrisan kolesarski pas v obe smeri v širni 1,2 m. Pločnik, širine 1,45 m bo grajen po desni 
strani gledano v smeri Nove Dragočajne. 

OB071-13-0007 Investicijsko vzdrževanje vodovod. 
infr. 

Namen in cilj 

S sredstvi se pokrivajo stroški, ki so dogovorjeni po sklenjeni pogodbi o najemu 
infrastrukture z upravljavcem Komunalo Kranj, in sicer so to stroški vodenja katastra. 
Preostala sredstva pa so namenjena za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na 
vodovodnih sistemih v soglasju z upravljavcem vodovodnega omrežja Komunala Kranj. V 
letu 2020 je predvidena sanacija vodovod Spodnje Pirniče 30c - 33, vodovoda Hraše 1-1A 
ter vodovoda Vaše 5F - 5J. Prav tako se sredstva namenjajo sofinanciranje obnove 
vodovoda Hrastje - Trboje - magistralni vod, preko katerega se dobavlja voda za naselja 
Hraše, Smlednik in Valburga in na katerem ima občina 44% delež. Za prihodnja leta se bo 
plan sanacij oblikoval v sodelovanju s Komunalo Kranj. 
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OB071-15-0003 Zemljiške operacije - komasacije in 

melioracije 
Namen in cilj 

Na pobudo lastnikov kmetijskih zemljišč je občina Medvode v letu 2016 začela aktivnosti 
za uvedbo komasacijskega in agromelioracijskega postopka na območju dela katastrskih 
občin Smlednik, Hraše in Moše. Projekt bo prijavljen na razpis Ministrstva za kmetijstva in 
okolje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za dodelitev nepovratnih 
sredstev za izvedbo komasacijskega postopka iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. Prijavo na razpis bo podala Občina Medvode. Komasacija je za 
lastnike zemljišč brezplačna, saj je denar za izvedbo zagotovljen iz sredstev Evropske 
skupnosti v višini 75% in proračuna Republike Slovenije v višini 25%. Občina kot 
investitor mora pokriti strošek davka na dodano vrednost v višini 22%. Koristi, ki jih 
lastniki zemljišč vidijo v izvedbi komasacijskega postopka so med drugim: ureditev 
neskladja med stanjem na terenu in uradnimi evidencami kot sta Zemljiška knjiga in 
Geodetska uprava RS; manjše število parcel (združevanje parcel) in s tem večje parcele, 
kar pomeni znižanje stroškov obdelave zemljišč; večja možnost oddaje zemljišč v najem 
ali prodaje zemljišč, ki jih lastniki ne obdelujejo sami ali pa jih ne potrebujejo; dostop do 
parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo: urejeno lastniško 
stanje; urejeno stanje v geodetskih evidencah in s tem odpravljeni problemi v zvezi z 
določitvami GERK-ov; meje parcel so točno določene z mejnimi znamenji in jih je v 
vsakem trenutku možno ponovno vzpostaviti; manj neobdelane zemlje zaradi večjih 
zemljišč in manjše širjenje zarasti oziroma gozdov na kmetijska zemljišča. Občina kot 
lastnik zemljišč v komasaciji in kot investitor komasacije lahko s komasacijo uveljavi svoje 
interese, kot so predvideni koridorji za poti in ceste, kolesarske steze, koridorji za 
vodovod, kanalizacijo, širitev pokopališč, parkirnih prostorov ob pokopališčih, gasilskih 
domovih, rezervirane površine za športne objekte in podobno. Zaradi vsega naštetega, se 
parcelam s komasacijo poveča tudi tržna vrednost. 
Do sedaj so bile izvedene naslednje aktivnosti oz. faze: 
1. faza - pridobljene so bile izjave lastnikov o strinjanju s komasacijo, v kolikor ne bi bilo 
pridobljenih dovolj izjav, se v postopek komasacije ne bi pristopilo; pridobili smo zadostno 
število izjav 
2. faza - pripravljena je bila dokumentacija za izdajo odločbe o uvedbi komasacije in 
agromelioracije ter pridobljena odločba s strani Upravne enote, ki pa še ni pravnomočna, 
saj je nekaj lastnikov zemljišč v komasacijskem območju podalo pritožbo. Upravna enota 
je na podlagi zapisnikov usklajevalnih sestankov in na novo začrtanega območja 
komasacije izdala sklepe o ustavitvi pritožbe na izdano odločbo. Postopek je trenutno v 
fazi izdaje dopolnilne odločbe s strani Upravne enote Ljubljana. 
Razpis za pridobitev nepovratnih sredstev s strani ministrstva bo razpisan v začetku leta 
2020, ko se bo izvedla 3. faza – priprava dokumentacije za pridobitev nepovratnih 
sredstev. Po pridobitvi sredstev nato sledi faza izvedbe komasacije. 

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

V letu 2020 se v skladu z dogovorom z OŠ Simona Jenka in po preveritvi prostora v sami 
šoli, prične z izdelavo projektne dokumentacije prizidka na vzhodni strani in sicer 
neposredno ob telovadnici. Zaradi pomanjkanja učilnic je tako predvidena izgradnja 
prizidka, v katerem bodo urejene tri dodatne učilnice. V letu 2020 je na podlagi izdelane 
projektne dokumentacije, predvidena še pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba del pa 
je predvidena v letih 2021 in 2022. 
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OB071-15-0018 Cesta ob Bošnici 
Namen in cilj 

Cesta ob Bošnici v Pirničah se bo zgradila z namenom razbremenitve cest znotraj Pirnič, 
preko katerih poteka sedaj promet do šole, novega vrtca in bodočega gasilskega doma. 
Dolžina nove ceste znaša cca 650 m. Predvidena je širina ceste 2x3 m z izgradnjo 
enostranskega pločnika v širini 1,5 m in kolesarske steze širine 2x1 m. Za izgradnjo ceste 
je potrebno pridobiti zemljišča in gradbeno dovoljenje. V letu 2019 je bilo načrtovano, da 
se bo izdelala projektna dokumentacija, pridobila zemljišča in gradbeno dovoljenje. Ker 
zemljišča in posledično tudi gradbeno dovoljenje niso bila pridobljena se gradnja v letu 
2020 ne more začeti. V letu 2020 zagotavljamo manjši del sredstev za nakup zemljišč. V 
kolikor bodo pridobljena soglasja za odkup zemljišč, se bo v letu 2021 izdelala projektna 
dokumentacija in odkupila preostala zemljišča ter pridobilo gradbeno dovoljenje. V koliko 
bodo zemljišča in gradbeno dovoljenje pridobljena, se bo v letu 2022 začela gradnja, ki bo 
zaključena v letu 2023. 

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

Sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije za komunalne odpadne vode v sklopu projekta 
"Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja" oz. 
Čisto zate, se je zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev, saj bodo ceste zaradi 
gradnje fekalne kanalizacije že razkopane, sočasno pristopilo tudi k obnovi vodovodnega 
omrežja na odsekih, kjer je to nujno potrebno. Obnova vodovoda se je začela v letu 2018 
in se nadaljuje tudi v letu 2019, zaključena pa bo v letu 2020. Obnova vodovoda sledi 
izgradnji fekalne kanalizacije. Po dokončanju del se bo uredila še papirna dokumentacija, 
zato se načrtuje da bo zadnja situacija zapadla v plačilo v letu 2021. 

OB071-15-0031 Meteorna kanalizacija na območju 

kohezije 
Namen in cilj 

Sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije za komunalne odpadne vode v sklopu projekta 
"Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja" oz. 
Čisto zate, se je zaradi racionalne porabe proračunskih sredstev, saj bodo ceste zaradi 
gradnje fekalne kanalizacije že razkopane, sočasno pristopilo tudi k izgradnji meteorne 
kanalizacije na odsekih, kjer je to potrebno. Izgradnja meteorne kanalizacije se je začela v 
letu 2018 in se nadaljuje tudi v letu 2019, zaključena pa bo v letu 2020. Izgradnja 
meteorne kanalizacije sledi izgradnji fekalne kanalizacije. Po dokončanju del se bo uredila 
še papirna dokumentacija, zato se načrtuje da bo zadnja situacija zapadla v plačilo v letu 
2021. 

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

Namen in cilj 

Na proračunski postavki zagotovljena sredstva za leto 2020 bo zavod namenil za 
investicije, ki jih je opredelil v dvoletnem finančnem načrtu in se bodo izvajale po 
prioritetnem vrstnem redu. 

OB071-15-0038 Osnovna šola Preska 
Namen in cilj 

V letu 2020 je potrebno do začetka novega šolskega leta zaradi prostorske stiske Osnovno 
šolo Preska razširiti za 4 nove učilnice, saj se zaenkrat k izgradnji nove šole ne bo 
pristopilo, saj občina Medvode nima dovolj lastnih sredstev, razpisa, na katerem bi lahko 
občina pridobila ustrezna sredstva, pa ni in ga po napovedih še nekaj časa ne bo. Iz tega 
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razloga se bo zaradi hitrega reševanja prostorske stiske izvedla le prizidava štirih novih 
učilnic. Prizidava se bo izvedla z modularno gradnjo, tako da bo možno novi del objekta 
po izgradnji nove šole prestaviti na drugo lokacijo. Ena izmed možnih lokacij za kasnejšo 
prestavitev enot je tudi POŠ Topol. V sklopu učilnic se predvidi tudi povezovalni hodnik z 
obstoječo šolo ter po potrebi stopnišče in sanitarije. Že v letu 2019 se bo pripravila 
razpisna naloga ter izvedla preveritev lokacije, kar bo podlaga za izdelavo projektne 
dokumentacije IZP, DGD ter PZI ter za samo izvedbo del. Izvedba del je predvidena v letu 
2020. V letu 2021 pa je nato predvidena izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo 
nove šole. Začetek gradnje je načrtovan v letu 2022. 
 

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

Namen in cilj 

Občina Medvode je skupaj z Mestno občino Ljubljana in Občino Vodice pristopila k 
projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega 
polja« oz. »Čisto zate«. Projekt obsega izgradnjo kanalizacije v dveh aglomeracijah, ki 
imata več kot 2000 PE in ki sta v Občini Medvode edini upravičeni do sofinanciranja. Ti 
dve aglomeraciji sta Medvode in Pirniče in obsegata naselja Medvode, Vaše, Goričane, 
Rakovnik in del Ladje ter naselja Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in del Vikrč. Po 
izgradnji kanalizacije bo na predmetnih naseljih zagotovljena 95% priključenost objektov 
na kanalizacijski sistem. Projekt se je začel izvajati maja 2018 in bo zaključen v občini 
Medvode v letu 2020, celoten projekt (ki obsega tudi gradnjo v Mestni občini Ljubljana in 
občini Vodice) pa bo zaključen v letu 2021. Zaradi sočasne gradnje, ki obsega obnovo 
vodovodnega omrežja, izgradnjo meteorne kanalizacije, izgradnjo plinovodnega omrežja s 
strani Energetike Ljubljana ter optičnega omrežja s strani Telekoma Slovenije, se je rok za 
dokončanje projekta podaljšal do novembra 2020. Sama gradnja bo predvideno 
zaključena do začetka poletja, preostali čas pa je namenjen, da izvajalec pridobi vsa 
uporabna dovoljenja in ostala dokazila. Izgradnja povezovalnega kanala C0, ki se gradi na 
območju Mestne občine Ljubljana do čistilne naprave v Zalogu, pa bo zaključena 
predvidoma do konca leta 2021. Občina njegovo gradnjo sofinancira v deležu glede na 
količino odpadne vode, ki se bo odvajala po njem do čistilne naprave v Zalogu. Ker je 
investitorka rok za njegovo izgradnjo podaljšala do konca leta 2021, zagotavljamo tudi mi 
sredstva na projektu do leta 2021.  
Glede na to, da projekt ne bo zaključen v letu 2019, neporabljena sredstva prenašamo v 
leto 2020, ko bo projekt na območju občine Medvode tudi zaključen, gradnja na 
povezovalnem kanalu C0 po območju MOL pa se bo nadaljevala še v leto 2021.  
Na območju občine Medvode se bo v letu 2020 gradnja nadaljevala in zaključila na Verju 
in v Spodnjih Pirničah, v Zgornjih Pirničah in v Goričanah se bosta zgradila še manjkajoča 
kanala, izvedla pa se bo tudi gradnja fekalne kanalizacije na glavni cesti Vikrče - Tacen, ko 
se bo sočasno z izgradnjo pločnika, cesta še rekonstruirala. Poleg stroškov gradnje, 
izvajanje nadzora in obveščanja javnosti, nastajajo stroški še za arheološke raziskave, 
pridobivanje zemljišč ter za izdelavo projektne dokumentacije. 

OB071-16-0004 Gozdne poti - program razvoja 
podeželja 

Namen in cilj 

Sredstva so načrtovana za pripravo vloge, izdelavo potrebnih elaboratov in pridobitev 
ustreznih soglasij za kandidiranje na razpisih za pridobitev sredstev iz naslova "Podpora za 
naložbe v infrastruktur, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva 
in gozdarstva", saj sredstva iz poukrepa še niso v celoti porabljena, zato občina načrtuje 
prijavo projekta urejanja gozdnih vlak in poti tudi na novem razpisu. 
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OB071-16-0006 Sanacija LC Medvode - Goričane - 

Rakovnik - Sora - jaški 
Namen in cilj 

V letu 2020 je po zaključku projekta Čist zate predvidena sanacija LC Medvode - Goričane 
- Rakovnik - Sora. Projekt obsega popravilo asfalta in nižanje jaškov na ustrezno višino. 

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

Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste LC 251141 Seničica Medno. Rekonstrukcija 
obsega ureditev odvodnjavanja in razširitev vozišča za normalno srečevanje dveh vozil, to 
je dva vozna pasova širine 2,25 m, na vsaki strani 0,5 m asfaltirane bankine in 0,5 m 
peščene bankine. Za investicijo je bil izdelan izvedbeni načrt s popisom del. Ocenjena 
vrednost del znaša 195.000 EUR. projekt se bo začel izvajati v letu 2020 in bo zaključen v 
letu 2021. V letu 2022 pa je predvidena izgradnja novega mostu. 

OB071-16-0008 Rekonstrukcija ceste Spodnje Pirniče - 
Kobivar 

Namen in cilj 

Načrtovana je rekonstrukcija odseka ceste Spodnje Pirniče – Kobivar od hišne številke 
Spodnje Pirniče 59 skozi gozd, na odseku v približni dolžini 590 m. Predhodna analiza tal 
bo pokazala, ali je možno rekonstrukcijo izvesti z reciklažo. Sočasno se bo uredila tudi 
drenaža in ostalo odvodnjavanje. Ocenjena vrednost investicije znaša 112.000,00 EUR. 
Investicija se bo začela v letu 2020 in bo zaključena v letu 2021. 

OB071-16-0011 Parkirišče Zavrh 
Namen in cilj 

Načrtuje se izgradnja parkirišča pred vasjo Zavrh. Parkirišče bi bilo asfaltirano in plačljivo. 
Za izvedbo projekta je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Ocenjena vrednost 
investicije znaša 150.000 EUR. Izvedba investicije je načrtovana v letu 2023. 

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

Projekt predvideva na degradiranem območju, ob neposredni bližini Podružnične osnovne 
šole Topol v krajevni skupnosti Katarina, ureditev cca 1300 m2 velikega parkirišče za 
motorna vozila. Parkirišče bi služilo kot izhodiščna točka za pohode po okoliških hribovjih. 
Hkrati bi z ureditvijo omogočili varen vstop in izstop učencev iz šolskega avtobusa. V 
sodelovanju s Krajevno skupnostjo Katarina ter Turističnim društvom Katarina se je v letu 
2019 začela pripravljati idejna zasnova, ki bo podlaga za izdelavo Projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Ker se načrtovana investicija ni začela izvajati v letu 2019 se za 
njeno izvedbo sredstva prenašajo v leto 2020, ko naj bi se projekt tudi izvedel. 

OB071-16-0015 Urbano vrtnarjenje 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za morebitne širitve območij vrtičkov ter za vzdrževanje in 
izboljšave obstoječih vrtičkov. 

OB071-16-0017 Športni park Medvode 
Namen in cilj 

V športnem parku je predvidena ureditev atletskega stadiona s 6 atletskimi stezami ter 
poligoni za vse atletske panoge, nogometnim igriščem v sredini in tribunami za 1000 
gledalcev, poleg tega pa je predvidena še ureditev manjšega nogometnega igrišča z 
umetno travo, 4 teniških igrišč z manjšo tribuno za gledalce, 2 igrišč za odbojko na mivki, 
3 stez za balinanje, večnamenskega športnega igrišča, otroškega igrišča, spremljajočih 
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objektov in površin za uporabnike, obiskovalce, gledalce in upravo parka (parkirna mesta, 
preoblačilnice, sanitarije, klubski prostori, gostinska ponudba, pisarne, shrambe,...) ter 
umestitev brvi čez reko Soro. 
Za projekt je bila izdelana idejna zasnova IDZ Športni park Medvode, na podlagi katere je 
bila izdelana natečajna naloga, ki ju je izdelalo podjetje Celovito d.o.o., Medvode. V letu 
2019 se je pristopilo k pridobitvi zemljišč, postopki so še v teku. V letu 2020 zagotavljamo 
sredstva za odkup zemljišč. Izvedba javnega natečaja se bo, v kolikor bodo pridobljena 
zemljišča, izvedla v letu 2021, začetek gradnje pa je predviden v letu 2022. 

OB071-16-0028 Načrtovanje in povezovanje 
kolesarskih in drugih poti / mreža poti LAS 

Namen in cilj 

Projekt je namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti 
na območju LAS Za mesto in vas. Projekt Mreža poti LAS temelji na integriranem 
načrtovalskem procesu, ki bo na podlagi poglobljene analize posamezne občine podal 
rešitve za vzpostavitev celovite mreže rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas. 
Na analitični ravni bo projekt obravnaval območja posameznih območij LAS. Pregled 
obstoječega stanja bo podal obstoječo mrežo poti, označevanja in opreme ter bo hkrati 
izhodišče za navezavo novo načrtovanih poti. Celostna projektna študija pa bo prešla 
občinske meje. Poiskala bo povezave med posamezni odseki 6 občin ter navezavo 
območja LAS v širši regionalni prostor.  
Poti 6 občin bodo združene v funkcionalno mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih 
rekreativnih poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega konceptualnega označevanja poti in 
informiranja uporabnikov, kar predstavlja prijazen prostorski pristop in podlago za 
turistično promocijo območja LAS.  
Rezultat projekta bo študija Celostna projektna študija mreže kolesarskih, pohodnih in 
drugih rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas, ki bo služila kot ključen 
dokument pri urejanju poti v občinah LAS. Javnosti bodo rezultati projekta predstavljeni v 
brošuri in karti.  
Aktivnosti: 

- inventarizacija obstoječih poti, označevanja in opreme; 
- analiza stanja obstoječih poti označevanja in opreme; 
- celostna projektna študija mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti; 
- predlog enotnega konceptualnega označevanja in opreme;  
- enovit sistem izposoje koles na območju LAS Za mesto in vas; 
- promocija – priprava brošure in karte. 

Občina Medvode je v letu 2018 uspešno prijavila projekt LAS Mreža poti LAS in zanj 
pridobila sredstva Evropskega kmetijski sklad za razvoj podeželja. Projekt, ki se je začel 
izvajati v drugi polovici leta 2019 bo zaključen v letu 2020, saj je bil rok za dokončanje 
projekta podaljšan do 30.6.2020. 

OB071-16-0031 Zgodbe naših mokrišč 
Namen in cilj 

Namen projekta je obnovitev in ohranitev naravovarstveno pomembnih mokrišč v občinah 
Trzin, Medvode, Mengeš, Domžale in Vodice. Mokrišča so ogrožena zaradi pritiskov 
urbanizacije, opuščanja ekstenzivnega kmetijstva in neprimernih praks gospodarjenja z 
gozdovi, zaradi česar so se ohranili le še njihovi ostanki. Cilj projekta je izboljšati in 
ohraniti stanje izbranih naravovarstveno pomembnih mokrišč, njihovih habitatnih tipov in 
habitatov vrst, dvigniti ozaveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu mokrišč in 
usposobiti lokalne vodnike za vodenje po mokriščih. Projekt bo obsegal konkretne 
terenske aktivnosti za obnovitev in ohranitev mokrišč (odstranjevanje zarasti, 
odstranjevanje invazivnih vrst) ter ureditev infrastrukture za obiskovalce (opazovalnica 
Hraše). Prav tako bo obsegal zasnovo in pripravo interpretacijskega načrta za lokalne 



58 
 

vodnike (za vrtce, OŠ in občane) ter ureditev informativnih točk na štirih izbranih 
območjih z naravovarstvenimi vsebinami kot primere "učilnice v naravi". Vzpostavljeno bo 
vodenje po tematskih poteh s terapevtsko vsebino (preko zgodb, pravljic, domišljijskega 
sveta). Interpretativno naravovarstveno vodenje je tudi priložnost za vzpostavitev 
dopolnilnih zaposlitev. V okviru izbirnega predmeta ali krožka bo v lokalnih osnovnih šolah 
(in/ali društvih) vzpostavljen izobraževalni program »Mladi naravovarstvenik«, katerega 
namen bo spodbujati k opazovanju in razumevanju lokalne narave (različnih življenjskih 
okolij, rastlinskih in živalskih vrst, naravnih procesov, posledic človekovih ravnanj na 
naravo) ter posledično k spontanemu učenju in razumevanju prepletenosti in 
uravnoteženosti vseh delov narave preko čutil.  
Tekom projekta bo v vseh občinah v sodelovanju z lokalnimi organizacijami potekalo 
ozaveščanje o pomenu mokrišč za vse občane (delavnice, predavanja, akcije, natečaji, 
razstave, zgibanke, brošure, objave v medijih), ki bo temeljilo po načelu aktivnega in 
vključenega občana. Po zaključku operacije se bo vzpostavila pogodba o skrbništvu za vsa 
mokrišča z izbranimi deležniki za vzdrževanje njihovega ugodnega stanja. 
V občini Medvode sta območji mokrišč z naravovarstvenim statusom (naravne vrednote, 
območja Natura 2000, ekološko pomembna območja) Hraški ribniki in Skaručenska ravan, 
ki deloma sega tudi še v občino Vodice.  
Občina Medvode je v letu 2018 uspešno prijavila projekt LAS Zgodbe naših mokrišč in zanj 
pridobila sredstva Evropskega kmetijski sklad za razvoj podeželja. Z aktivnostmi smo 
pričeli v letu 2019, ko smo izvedli akciji odstranjevanja invazivnih vrst rastlin ob hraških 
mlakah. Projekt se bo nadaljeval v letu 2020 in zaključil v letu 2021. 

OB071-18-0015 Urejanje pokopališč 
Namen in cilj 

V letu 2020 bomo izvajali redna vzdrževalna dela na vseh petih občinskih pokopališčih, to 
so predvsem košnja trave, obrez grmičevja in drevja, skrb za urejenost mrliških vežic, 
urejenost pokopališč ter zimska služba na pokopališčih. 
Redno vzdržujemo kataster grobnih mest in vodimo vse evidence v zvezi s pogrebi. V letu 
2020 je planirana ureditev prostora za raztros na pokopališču Pirniče. 

OB071-18-0019 Vzdrževanje meteornih kanalizacij 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje meteorne kanalizacije. V sistem vzdrževanja sodi 
spomladansko čiščenje peskolovov v obcestnih požiralnikih, čiščenje meteornih kanalov, 
pregled kanalov s kamero, čiščenje kanalet, čiščenje obcestnih jarkov itd. Predvideva se 
čiščenje padavinskih jarkov na širšem območju občine, čiščenja in popravila dotrajanih 
obstoječih meteornih kanalizacij na območjih kjer ob povečanih padavinah prihaja do 
poplavljanj. 

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

Namen in cilj 

V sklopu komunalnega opremljanja poslovne cone Jeprca s kanalizacijskim in vodovodnim 
omrežjem, plinovodnim omrežjem in optiko, rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika, se 
izvaja rekonstrukcija obstoječega vodovoda v cesti LC 251041, v skupni dolžini cca. 
626,70 m, izgradnja priključka za črpališče Zbilje 1 ter priključka za novo obrtno cono 
Jeprca v dolžini cca. 95,3 m. Dimenzije načrtovanega vodovoda znašajo od DN 80-150 
mm iz nodularne litine. Za zagotavljanje požarne varnosti se izvaja vgradnja nadzemnih 
hidrantov. Z izvedbo tega projekta zagotavljamo boljšo vodo oskrbo na tem območju, 
hkrati pa komunalno opremljamo tudi bodočo poslovno cono. Izgradnja fekalne 
kanalizacije bo financirana s strani JP VOKA Snaga, izgradnja plinovodnega omrežja s 
strani Energetike Ljubljana in optičnega omrežja s strani Telekoma Slovenije d.d. Izvajalec 
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del Prenova Gradbenik, d.o.o. je z deli pričel šele v mesecu juniju 2019, prav tako je bilo 
nekaj problematike v zvezi s postavitvijo ponikovalnice za meteorne vode, zato dela v letu 
2019 ne bodo dokončana in se bodo nadaljevala še v letu 2020, ko bodo tudi zaključena. 

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

Teraž) 
Namen in cilj 

V letu 2019 se je začel izvajati projekt za asfaltiranje makadamskega odseka javnih poti v 
dolžini ca 550m. Projekt je bil razdeljen v tri odseke. Glede na pridobljena zemljišča, sta 
se začela izvajati le dva odseka. Dela obsegajo menjavo spodnjega ustroja (grobi 
drobljenec in tampon) ter izvedbo asfaltne prevleke (grobi in fini asfalt). Na podlagi 
zbiranja ponudb je bil izbran izvajalec del Gorenjska gradbena družba, d.d., ki je z 
izvajanjem del pričel v mesecu novembru 2019 in jih bo zaključil v letu 2020. Projekt bodo 
deloma sofinancirali KS Preska Žlebe in lastniki objektov ob trasi. 

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

faza 
Namen in cilj 

Projekt obsega rekonstrukcijo ceste, ki bo po izvedbi imela dva vozna pasova v skupni 
širini 5m in 0,5m bankine, zgradil se bo tudi pločnik širine 1,2m. Dolžina trase – druge 
faze izvedbe projekta od Hit Preles do Malenška znaša cca 1100m. Projekt se je začel v 
letu 2019 usklajevati z lastniki zemljišč, od katerih bo potrebno odkupiti zemljišča. 
Usklajevanje vodi gradbeni odbor. Po uskladitvi projekta (načrtujemo, da se bo to izvedlo 
v letu 2020), bo izdelana projekta dokumentacija PZI rekonstrukcijo ceste in izgradnjo 
pločnika, ter projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
vodovoda ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po pridobitvi vseh zemljišč in gradbenega 
dovoljenja se bo predvidoma v drugi polovici leta 2020 izvedel javni razpis za izbor 
izvajalca del, nato pa začetek izvedbe del, ki se bo zaključila v letu 2022. 

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

Ker z izgradnjo krožišča niso bila pridobljena zemljišča s strani lastnikov zemljišč, se k 
izvedbi projekta zaenkrat ne pristopa. 

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

Namen in cilj 

Projekt Kolesarska pot Medvode (Preska) – Medvode (središče) – Pirniče – Vikrče obsega 
ureditev kolesarske poti, ki se prične v Vikrčah, na meji z Mestno občino Ljubljana, preko 
obstoječe brvi za pešce in kolesarje, ki povezuje Medno in Vikrče. Pot se približa vasi 
Spodnje Pirniče, poteka mimo toplega vrelca Straža in se nadaljuje ali desno proti naselju 
Zgornje Pirniče ali naravnost proti naselju Verje. Kolesarska pot se nato spusti na spodnjo 
teraso ob reki Savi in jo prečka preko brvi čez Savo do središča Medvod. Kolesarska pot 
na drugem bregu reke Save in Sore se začne v Medvodah (Preska), kjer se preko 
Barletove ceste pot spusti v podhod (rampa/dvigalo) pod železnico in nadaljuje po 
Barletovi cesti, prečka Gorenjsko cesto in nato po Seškovi cesti pripelje v center Medvod. 
Namen projekta je izgradnja varne in urejene kolesarske povezave med zalednimi naselji 
Medvode (Preska), Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče in Vikrče z mestnim središčem 
Medvode, kjer se nahajajo institucije kot so knjižnica, občinska stavba s krajevnim 
uradom, tržnica, trgovska središča (Mercator, Hofer, Spar…), banka, pošta, kulturni 
dom,…., kot tudi železniška postaja in postaje javnega mestnega in primestnega 
potniškega prometa- Z izvedbo tega projekta zasledujemo cilje, postavljene v Celostni 
prometni strategiji Občine Medvode. 
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Projekt smo pripravili iz razloga, saj imajo občine v finančni perspektivi 2014-2020 
možnost pridobitve sredstev za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bodo 
izvajale v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in 
pametna omrežja«, tematskega cilja 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste 
območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne 
urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«. Na podlagi povabila 
razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije, št. 3030-120/2016/104 z 
dne 8. 12. 2017 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo projekt posredovali 
Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije, ki je pripravila dopolnjen dogovor, 
ki je podlaga za črpanje sredstev. Dogovor za razvoj Osrednjeslovenske regije je bil 
podpisan 27.10.2017, Dopolnitev št. 1 k dogovoru za razvoj Osrednjeslovenske razvojne 
regije pa 27.7.2018. Ocenjena skupna vrednost projekta, ki obsega stroške izdelave 
projektne in investicijske dokumentacije, odkup zemljišč, potrebnih za izvedbo projekta, 
stroške nadzora, obveščanje javnosti (gre za EU projekt) in za samo gradnjo – izgradnja 
kolesarskih poti z opremo in izgradnjo brvi čez reko Savo ter ureditev podhoda Preska pod 
železniško progo, ki bo primeren tudi za uporabnike koles, vozičkov in starejših, znaša 
1.430.000 EUR z DDV, ki bo v višini 1.150.000 EUR financiran z evropskimi sredstvi. 
Projekt se bo izvajal v letih 2019-2021. 
Na podlagi javnega razpisa za izbor izvajalca del za izdelavo projektne dokumentacije je 
bilo izbrano podjetje LUZ, d.d.. Idejna zasnova je izdelana, prav tako so že pridobljeni 
projektni pogoji. V letu 2020 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za brv in 
oddaja vloge v neposredno potrditev za pridobitev nepovratnih sredstev. Začetek izvedbe 
del pa je predviden v letu 2021 in bo dokončan v letu 2022. 

OB071-18-0033 Loške kolesarske poti 
Namen in cilj 

Projekt Loške kolesarske poti obsega kolesarsko pot Medvode – Goričane – Sora in se 
prične v centru Medvod (pred občinsko stavbo), kjer se na območju Svetja (pri 
obstoječem nogometnem igrišču) spusti na spodnjo teraso ob reki Sori in jo prečka preko 
brvi čez Soro. Kolesarska pot se na drugem bregu reke Sore nadaljuje preko športnega 
parka Medvode, mimo križišča Goričane – Rakovnik do naravnega kopališča Sora, kjer 
zavije na obstoječo makadamsko pot, čez Ločnico, mimo POŠ Sora do Dola in do občinske 
meje s Škofjo Loko. 
V letu 2019 je bil objavljen razpis za izbor izvajalca del za izdelavo projektne 
dokumentacije. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, je z izbranim izvajalcem 
del, to je podjetjem LUZ d,d. že podpisana. Projektna dokumentacija je že v izdelavi. 
Projekt se pripravlja z namenom, da bo možno projekt prijaviti na razpis za Dogovor regij, 
v kolikor se bo v prihodnjem letu izkazalo, da vsa sredstva iz Dogovora regij ne bodo 
porabljena in bodo objavili nov razpis. Druga možnost pa je prijava projekta na Eko sklad 
za pridobitev sredstev iz podnebnega sklada. V letu 2020 - 2021 bo izdelana projektna 
dokumentacija, pridobljena bodo potrebna zemljišča in gradbeno dovoljenje za brv čez 
Soro. Izvedba projekta je, v kolikor bodo pridobljena nepovratna sredstva na katerem od 
razpisov, predvidena v letih 2022-2023. 

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

Občina Medvode ima v načrtu, po vzoru vrtičkov na Svetju, tudi ureditev vrtičkov Preski. K 
projektu bo lahko pristopila, ko bodo pridobljena vsa zemljišča. Predvidevamo, da bo v 
letu 2020 prišlo do ustreznega dogovora s solastniki zemljišč in bomo tako postopoma v 
svojo last pridobili zemljišča na tem območju, nato pa bomo pristopili k urejanju tega 
območja na način kot je bilo v letu 2018 in 2019 urejeno območje vrtičkov na Svetju.    
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S projektom želimo občane še dodatno spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa, 
druženju in povezovanju ter večji samooskrbi s hrano in urediti območje. 

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje obratovanja linije 15, 25 
in 30 Ljubljanskega potniškega prometa. Cilj je zagotoviti mobilnost in povezavo krajanov 
z mestnim potniškim prometom z Ljubljano in njeno okolico. Stroški iz leta v leto 
naraščajo, zato ne moremo z gotovostjo trditi, da bodo planirana sredstva zadostovala. 

OB071-19-0012 Vodovod Žontarjeva ulica 
Namen in cilj 

V sklopu izgradnje kanalizacije za komunalne odpadne vode na Žontarjevi ulici, ki bo 
financirana s sredstvi Javnega podjetja VOKA Snaga, se bo sočasno zgradil nov vodovod v 
skupni dolžini 235m (nodularna litina DN 150). Projektna dokumentacije je že izdelana. 
Dimenzija novozgrajenega vodovod bo omogočala tudi eventuelno nadaljnjo širitev 
vodovoda proti Mednem. V letu 2019 je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca del, na 
katerem je bilo izbrano podjetje Komunalne gradnje, d.o.o. Ker je bila na gradbeno 
dovoljenje vložena pritožba, se dela v leti 2019 niso začela izvajati, se bodo pa v celoti 
izvedla v letu 2020. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec del Komunalne 
gradnje, d.o.o. 

OB071-19-0013 Komunalna infrastruktura Zbilje - 

Smlednik - Hraše 
Namen in cilj 

V letu 2020 bomo izvedli razpis za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za 
izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zbilj. Ker se ta naselja 
nahajajo znotraj aglomeracije med 500 PE in 2000 PE in niso upravičena do financiranja iz 
kohezijskega sklada, kanalizacijo pa je po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode potrebno zgraditi, bomo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja poskušali 
pridobiti sredstva iz Holdinga Ljubljana, sredstva za obnovo vodovodnega omrežja pa 
moramo zagotoviti iz lastnih sredstev. Za pridobitev sredstev pa mora biti izpolnjen pogoj, 
da je izdelana projektna dokumentacija, pridobljena pravica graditi in gradbeno 
dovoljenje. Po pridobljeni projektni dokumentaciji in gradbenem dovoljenju bomo pristopili 
k izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca del za gradnjo. Gradnja naj bi se začela izvajati 
v letu 2021 in se nadaljevala glede na razpoložljiva sredstva. 

OB071-19-0014 Gorenjsko kolesarsko omrežje 
Namen in cilj 

Projekt »Gorenjsko kolesarko omrežje« obsega 18 občin gorenjske statistične regije in 6 
občin osrednjeslovenske statistične regije. Omrežje je razdeljeno v 10 kolesarskih povezav 
z oznakami GK01 – GK10. Na območju občine Medvode poteka kolesarska povezava z 
oznako GK05, ki poteka po trasi Vodice – Hraše – Zbilje – Ladja – Goričane – Rakovnik – 
Sora – Škofja Loka. Pri naselju Sora se odcepi kolesarska povezava z oznako GK03, ki 
poteka od naselja Sora, po dolini Ločnice v smeri Topola pri Medvodah in Polhovega 
Gradca.  
Namen projekta je ureditev lokalnih kolesarsko – turističnih povezav regije v enotno 
omrežje s sistemom označevanja. Z enotnim označevanjem kolesarju ponudimo 
razumljivo in pregledno označeno kolesarsko omrežje na katerem so izbrane trase 
speljane po cestah z majhnim obsegom javnega prometa. Cilj vzpostavitve omrežja je, da 
se trasa naveže na pomembnejše turistične in kulturne zanimivosti in posledično 
spodbujajo razvoj lokalnega gospodarstva (servisi koles, najem opreme, turizem).  
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V okviru projekta se bo v začetku leta 2020 izvedlo javno naročilo za nakup usmerjevalnih 
tabel in drogov. V mesecu aprilu 2020 pa se bo na preverjene lokacije začelo umeščati 
usmerjevalne table, ki bodo usmerjale kolesarje po trasi. Vse naravne in kulturne 
zanimivosti ob trasi bodo predstavljene na spletni strani, hkrati bo pripravljena tudi 
mobilna aplikacija (povezave bodo možne preko QR kode). V okviru projekta se bo 
postavilo tudi merila za pridobitev statusa »kolesarju prijazno postajališče« za gostinske 
subjekte ob trasi. 

OB071-19-0016 Nakup poslovnih prostorov 
Namen in cilj 

Planiramo 5.000 EUR za ohranitev postavke. 

OB071-19-0020 Stara hišna imena III 
Namen in cilj 

Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora 
z ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij. Imena se zbirajo s 
pregledom zgodovinskih virov, terenskim zbiranjem podatkov in intervjuji z domačini. Na 
podlagi izdelanega popolnega seznama starih hišnih imen, se nato označijo domačije z 
enotnimi tablami, izda knjižica s hišnimi imeni, imena pa se dodajo v bazo portala 
www.hisnaimena.si. Projekt je razdeljen na tri faze - na 3 geografsko povezane enote 
glede na volilne enote. Po uspešno izvedenem projektu Stara hišna imena 1 in projektu, ki 
je trenutno teku Stara hišna imena 2, se bo pristopilo še k izvedbi projekta Stara hišna 
imena 3. Projekt stara hišna imena 3 bo obdelal naselja Belo, Brezovica pri Medvodah, 
Golo Brdo, Osolnik, Seničica, Setnica – del, Studenčice, Tehovec, Topol pri Medvodah, 
Trnovec, Žlebe. V projektu sodeluje Občina Medvode kot vodilni partner in Občina Mengeš 
kot partner 1. 

OB071-20-0008 Vodovod Zbilje- Žeje II.faza 

(sekundarno omrežje) 
Namen in cilj 

V letu 2019 se je začela gradnja primarnega vodovodnega omrežja po glavni cesti in bo 
zaključena spomladi 2020. Sočasno se gradi tudi fekalna kanalizacija, ki jo financira Javno 
podjetje VOKA Snaga, plinovodno omrežje, ki ga financira Energetika Ljubljana in optično 
omrežje, ki ga financira Telekom Slovenije. V letu 2020 je predvideno nadaljevanje 
projekta in sicer gradnja sekundarnega omrežja v vse stranske ulice znotraj naselja Žeje, 
tako da bo vsem omogočen priklop na novo zgrajeno komunalno infrastrukturo. Tudi na 
teh trasah se bo sočasno z gradnjo sekundarnega vodovoda zgradila fekalna kanalizacija, 
ki se bo financirala iz sredstev Javno podjetje VOKA Snaga. Ocenjena vrednost izgradnje 
fekalne kanalizacije znaša 411.000 EUR. Na podlagi zbiranja ponudb za izdelavo projektne 
dokumentacije DGD, PZI je bil izbran projektant, ki je že začel s postopki njene izdelave, 
prav tako so pridobljena že vsa soglasja s strani lastnikov zemljišč za sklenitev služnostih 
pogodb. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo objavljen razpis za izbor izvajalca 
gradbenih del. 

OB071-20-0009 Komunalna infrastruktura Senica 
Namen in cilj 

V letu 2020 bomo izvedli razpis za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za 
izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Spodnje in Zgornje 
Senice. Ker se ti dve naselji nahajata znotraj aglomeracije med 500 PE in 2000 PE, nista 
upravičeni do financiranja iz kohezijskega sklada, kanalizacijo pa je po Uredbi o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode potrebno zgraditi, bomo za izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja poskušali pridobiti sredstva iz Holdinga Ljubljana, za obnovo 
vodovodnega sistema pa je potrebno zagotoviti lastna sredstva. Za pridobitev sredstev pa 
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mora biti izpolnjen pogoj, da je izdelana projektna dokumentacija, pridobljena pravica 
graditi in gradbeno dovoljenje. Gradnja naj bi se nato začela izvajati v letu 2021. 
 

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

Občina Medvode namerava v letu 2020 izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka k Zdravstvenem domu Medvode. V kleti prizidka 
bo občina pridobila prostore za arhiv, v pritličju bodo urejeni prostori za lekarno, v 
nadstropju pa se bodo pridobili prostori za nove ordinacije. Iz tega razloga se v proračun 
za leto 2020 uvršča nova proračunska postavka, na kateri zagotavljamo sredstva za 
izdelavo projektne dokumentacije. Gradnja naj bi se začela v letu 2021 in zaključila v letu 
2022. 
 

OB071-20-0011 Obnova (restavriranje) Hafnerejeve 
kapelice 

Namen in cilj 

Hafnerjeva kapelica v Preski pri Medvodah je bila zgrajena po načrtih arhitekta Jožeta 
Plečnika. Vzdrževalna dela na kapelici se niso izvajala že dlje časa, zaradi česar so 
nekateri materiali oziroma njihova površinska obdelava načeti (barva na kovini, zaščita 
lesa,...), na jih se je nabralo veliko površinskih nečistoč, prav tako je nekaj posegov v 
preteklosti delno spremenilo spomenik (barva kamna fasade, zvonik, novi žlebovi...). Iz 
tega razloga je bil v letu 2019 izdelan konservatorko - restavratorski projekt s popisi del, 
ki je podlaga za obnovo kapelice. Na podlagi zbiranja ponudb za izvedbo konservatorsko - 
restavratorskih del, je bilo izbrano podjetje Restavratorstvo Kavčič, d.o.o. Sočasno z 
obnovo kapelice se bo uredila tudi zunanja ureditev. Investicija se bo v celoti izvedla v 
letu 2020. 

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

Zaradi prostorske stiske je potrebno v vrtcu Sora zgraditi prizidek, s katerim se bosta pridobili dve 
novi igralnici. Za izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI in PID je bilo na podlagi 
zbiranja ponudb izbrano podjetje BWC, d.o.o., Ljubljana. Sredstva v letu 2020 so 
namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Gradnja pa je načrtovana v letu 2021. 
 
 

08 Krajevna skupnost Medvode center 

OB071-19-0017 Nakup računalniške in mobilne opreme 

- KS Medvode center 
Namen in cilj 

Zaradi premajhne zmogljivosti in stalne dosegljivosti, KS načrtuje posodobitev 
računalniške in mobilne opreme. 

OB071-20-0007 Otroško igrišče - Zbiljski gaj 
Namen in cilj 

V naselju Zbiljski gaj se načrtuje izgradnja otroškega igrišča. 
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09 Krajevna skupnost Pirniče 
OB071-19-0002 Izgradnja priključka Doma krajanov 
Pirniče na plinovodno omrežje 

Namen in cilj 

Namen je priključiti Dom KS Pirniče na plinovodno omrežje. V okviru NRP-ja načrtujemo 
predvidene stroške, vezane na izvedbo tega dela. 

OB071-19-0003 Nakup ogrevalnih naprav ter napeljav v 

KS Pirniče 
Namen in cilj 

Namen je nakup plinske ogrevalne napeljave v domu KS Pirniče. Vezano na ta nakup se 
bo posledično izvedla tudi priključitev le-te na plinsko omrežje. 
 

10 Krajevna skupnost Preska - Žlebe 
OB071-19-0005 Kontejner - bivalni - KS Preska-Žlebe 

Namen in cilj 

Namen je zagotoviti novo lokacijo za delovanje KS. Trenutno se za ta namen plačuje 
najemnina, katera pa z nakupom lastnega kontejnerja ne bi bila več potrebna. 
 

11 Krajevna skupnost Senica 
OB071-20-0006 Nakup prenosnega računalnika in 
nakup nove opreme v prostoru KS Senica 

Namen in cilj 

Računalnik se potrebuje za opravljanje tekočih del v okviru delovanja KS. Pohištvo se 
nakupuje z namenom ureditve pisarne. 
 

13 Krajevna skupnost Smlednik 
OB071-18-0010 Izdelava smledniške narodne noše, kot 

spodbuda lokalni skupnosti 
Namen in cilj 

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

OB071-20-0003 Nakup defibrilatorja - KS Smlednik 
Namen in cilj 

Načrtuje se nakup defibrilatorja, ki bo postavljen v Dragočajni. 

OB071-20-0004 Ureditev parkirišča pred Starim gradom 
- KS Smlednik 

Namen in cilj 

Načrtuje se ureditev parkirišča (nasutje peska, zasaditev dreves ...) 
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OB071-20-0005 Obnova Doma krajanov Moše - KS 

Smlednik 
Namen in cilj 

Načrtuje se menjava garažnih vrat in oken ter ureditev volišča. 
 

14 Krajevna skupnost Sora 
OB071-20-0001 Sanacija asfaltnih površin ob gradnji 

Galerije Sora - KS Sora 
Namen in cilj 

Načrtuje se sanacija asfaltne površine, ki je bila poškodovana ob gradnji Galerije Sora. 

OB071-20-0002 Obnova stanovanja z zamenjavo 

kuhinje v Domu krajanov Sora - KS Sora 
Namen in cilj 

Načrtuje se obnova stanovanja in menjava kuhinje v Domu krajanov Sora, ker je kuhinja 
dotrajana. 
 

15 Krajevna skupnost Trnovec 
OB071-19-0011 Posodabljanje računalniške in 
pisarniške opreme - KS Trnovec 

Namen in cilj 

Zaradi zastaranosti se v letošnjem letu načrtuje nakup pisarniške opreme in računalnika. 
 

16 Krajevna skupnost Vaše Goričane 
OB071-18-0001 Nakup opreme in vzdrževanje KS Vaše 
Goričane 

Namen in cilj 

Namen je nakup računalniške opreme za nemoteno delovanje v KS Vaše Goričane. 

OB071-20-0013 Zimski vrt z nadstreškom - KS Vaše 
Goričane 

Namen in cilj 

Namen je združitev zimskega vrta z nadstreškom z lokalom Skala bar. 
 

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

Namen in cilj 

V okviru tega NRP se zagotavlja nakup otroških igral za otroško igrišče. 

OB071-19-0024 Nakup opreme za urejanje cest - KS 

Zbilje 
Namen in cilj 

Načrtuje se nakup nove opreme za lažje urejanje cest na Zbiljski dobravi in njeni okolici. 
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OB071-19-0025 Nakup opreme za urejanje okolice - KS 

Zbilje 
Namen in cilj 

Načrtuje se nakup nove opreme za lažje urejanje zelenic na Zbiljski dobravi in njeni 
okolici. 
 

OB071-19-0026 Nakup pisarniške opreme KS Zbilje 
Namen in cilj 

Načrtuje se nakup pisarniške opreme, ki bo omogočala lažje administrativno delo KS 
Zbilje. 

 

 

 

 

                                                                                                 Ž u p a n 

                                                                                               Nejc Smole 

 
  


