
 
 
 
 
 

IV. O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
1.   SPLOŠNI DEL ZAKLJU ČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
 
1.1. Opredelitev makroekonomskih izhodiš č 
 
Osnova za pripravo proračuna Občine Komenda za leto 2016 je bil Proračunski priročnik za 
pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017, pripravljen s strani Ministrstva za finance, ki 
vsebuje tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije (slednji so povzeti iz 
Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2015, ki jo pripravlja Urad RS za makroekonomske 
analize in razvoj). V spodnji tabeli so prikazani pomembnejši globalni makroekonomski okviri 
razvoja Slovenije:  

v % 

 2014 2015 2016 

Realna rast BDP  3,0 2,4 2,0 
Rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega) 2,4 1,5 1,5 
Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega – sektor država 0,4 0,3 0,7 
Realna rast investicij v osnovna sredstva  3,2 4,8 -2,0 
Delež investicij v BDP  19,6 20,6 20,1 
Realna rast državne potrošnje -0,1 -0,4 -0,4 
Delež državne potrošnje v BDP  19,1 18,5 18,3 
Inflacija (dec./dec.predhodnega leta) 0,2 0,4 1,4 
 
 
 
1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, prora čunskem primanjkljaju in 

zadolževanju prora čuna 
 
Splošni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo: 
 

- bilanca prihodkov in odhodkov 
- račun finan čnih terjatev in naložb 
- račun financiranja  

 
V zaključnem računu proračuna so prikazani načrtovani in realizirani prihodki in drugi prejemki 
ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi 
izdatki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), 
poslovno leto pa je enako koledarskemu letu. 
 
Zaključni račun proračuna občine Komenda za leto 2016 je pripravljen v skladu z Navodilom o 
pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna.  
 
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi: bilanca prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, posebni del zaključnega računa 
proračuna pa sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in 
posebnem delu zaključnega računa proračuna so v posameznih stolpcih prikazani: 
• sprejeti proračun preteklega leta, 
• veljavni proračun preteklega leta, 
• realizirani proračun preteklega leta, 
• indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in 
• indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta. 



 
 
 
 
 

V stolpcu »sprejeti proračun 2016« so prikazani podatki iz rebalansa proračuna Občine 
Komenda za leto 2016, sprejetega na 14. seji občinskega sveta, z dne 30. 6. 2016, v stolpcu 
»veljavni proračun 2016« pa so prikazani podatki sprejetega  proračuna 2016 z upoštevanimi 
izvedenimi prerazporeditvami v okviru pooblastil županu na osnovi Zakona o javnih financah in 
5. člena Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016. 
 
V splošnem delu zaključnega računa proračuna občine Komenda so zajeti prihodki in odhodki 
Občine Komenda, v posebnem delu pa so prikazani odhodki ločeno po posameznih organih 
občine ter notranjih organizacijskih enotah občinske uprave.   
 
 
1.2.1  Bilanca prihodkov in odhodkov 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se po določbah Zakona o javnih financah izkazujejo vsi 
prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne 
prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na odhodkovni strani pa se v tej bilanci 
izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter 
investicijske transfere. 
 
PRIHODKI 
 
Realizirani prihodki proračuna so v letu 2016 znašali 6.192.694,86 € oziroma 84,9 % 
načrtovanih. Realizacija posameznih vrst prihodkov glede na načrtovane je razvidna iz 
naslednje tabele: 
 

v € 

kto naziv sprejeti          
prora čun 2016 realizacija 2016 ind. 

70 davčni prihodki 3.732.667 3.740.561,28 100,2 

71 nedavčni prihodki 1.177.746 1.134.884,20 96,4 

72 kapitalski prihodki 460.000 497.296,05 108,1 

74 transferni prihodki 1.922.141 819.953,33 42,7 

  SKUPAJ 7.292.554  6.192.694,86 84,9 

 
Struktura realiziranih prihodkov Občine Komenda v letu 2016 je bila naslednja: 
• davčni prihodki 60,4 % 
• nedavčni prihodki 18,3 % 
• transferni prihodki 13,2 % 
• kapitalski prihodki 8,1 % 
 
Med prihodki občine Komenda 60,4 % prevladujejo davčni prihodki , ki zajemajo dohodnino kot 
odstopljeni vir občinam, davke na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
in davek na premoženje), davke na premičnine, davke na dediščine in darila, davke na promet 
nepremičnin,  davek na dobitke od iger na srečo ter druge davke na uporabo blaga in storitev 
(okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, 
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, občinske takse). 
 
Davčni prihodki so bili realizirani v višini 3.740.561,28 € oziroma 100,2 % načrtovanih. 
 



 
 
 
 
 

Med davčnimi prihodki predstavlja dohodnina (konto 7000) največji delež, in sicer 80,1 % vseh 
davčnih prihodkov. Dohodnina je bila tedensko v enakih deležih nakazana v občinski proračun 
(realizacija je bila 100,0 %). Dohodnina predstavlja vir financiranja primerne porabe občine 
oziroma zakonsko določenih nalog, ki jih mora občina izvajati. 
 
Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili realizirani v višini 503.014,35 € in predstavljajo 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter davek na premoženje. 
 
Davek na premičnine (konto 7031), davki na dediščine in darila (konto 7032) ter davki na 
promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033), na višino katerih občina nima 
vpliva,  so bili realizirani v skupni višini 149.779,90 €. 
 
Davki na posebne storitve (konto 7044) predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil 
v letu 2016 realiziran v višini 4.396,91 €. 
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so bili realizirani v višini 78.570,24 €, in 
sicer: 
• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: Na osnovi 

zakonskega določila se sredstva zbirajo preko celega leta. V letu 2016 je bilo realizirano 
76.611,89 € iz tega naslova. 

• turistična taksa je bila v letu 2016 realizirana v višini 362,45 €. 
• pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest predstavlja namenske prihodke v obliki  prispevka 

za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega dohodka 
gozda in je bila v letu 2016 realizirana v višini 1.648,59  €. 

• občinske takse predstavljajo prihodke od taks, ki jih morajo zavezanci plačati za panoje, 
reklamne table, …. V letu 2016 je bilo na ta račun zbranih 122,37 €.  

 
Nedavčni prihodki  vključujejo prihodke od udeležbe na dobičku, obresti, prihodke od 
premoženja (najemnine za poslovne prostore, stanovanja, javne površine in komunalno 
infrastrukturo in prihodki iz naslova podeljenih koncesij), upravne takse, globe in druge denarne 
kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke, kot je komunalni 
prispevek. 
 
Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.134.884,20 € oziroma 96,4 %. 
 
Prihodki od obresti (konto 7102)  predstavljajo prihodke od sredstev na vpogled ter obračunane 
zamudne obresti v postopkih izvršb. Prihodki od obresti so znašali 1.682,74 €.     
 
Med prihodki od premoženja (konto 7103) se evidentirajo prihodki za najemnine od poslovnih 
prostorov in stanovanj, prihodki od najemnin za grobnine in mrliške vežice ter prihodki od 
najemnin ŠD. V to skupino spadajo tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij in najemnina za 
prekladalno postajo Suhadole. Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 125,3 % 
načrtovanih in so znašali 137.806,45 €.  
 
Iz naslova upravnih taks (konto 7111) smo v letu 2016 realizirali  12.276,16 €. Zavezanci za 
plačilo upravnih  taks so vse fizične in pravne osebe, ki so s svojimi vlogami sprožijo upravni 
postopek.  Sem spadajo občinske upravne takse in del taks vplačanih v upravnih kolkih. Za 
posamezne vrste upravnih postopkov (predvsem s področja socialno-varstvenih pravic) in v 
primeru pomoči drugim upravnim organom se takse ne zaračunavajo.  
 
Med globe in druge denarne kazni (konto 7120) spadajo globe v upravni izvršbi in nadomestilo 
za degradacijo in uzurpacijo prostora. Prihodki so bili realizirani v višini 41.911,81 €. 



 
 
 
 
 

Uporabnikom javne kanalizacije in javnega vodovodnega omrežja Režijski obrat Občine 
Komenda zaračunava vodarino, kanalščino in čiščenje vode.  Prihodki od prodaje blaga in 
storitev (konto 7130) v glavnini predstavljajo prihodke iz tega naslova in so bili realizirani v višini 
737.214,46 €, in so planirano višino presegli za 11 odstotnih točk.  
 
V okviru skupine drugih nedavčnih prihodkov (konto 7141) so zajeti prihodki od  komunalnih 
prispevkov  ter prispevki občanov za investicije. Njihova realizirana višina je znašala 203.992,58 
€, kar predstavlja 62,6 % planirane višine.  
 
Kapitalski prihodki  predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev ter stavbnih in 
kmetijskih zemljišč. Občina Komenda je v letu 2016 od prodaje zemljišč realizirala 241.283,35 € 
oziroma 141,9 %, od prodaje osnovnih sredstev (telekomunikacijsko omrežje) pa 256.012,70 €. 
 
Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Komenda za leto 2016, ki je priloga št. 4 zaključnemu računu.  
 
Transferni prihodki predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki zajemajo 
sredstva državnega proračuna za gozdne ceste, sredstva iz naslova požarne takse, sredstva za 
družinske pomočnike ter sofinanciranje stroškov skupne občinske uprave.  
 
Transferni prihodki so bili realizirani v višini 819.953,33 € oziroma 42,7 %, in sicer: 

- 17.397,00 € finančne izravnave; 
- 16.094,00 € sredstev za investicije, ki občinam pripadajo po 23. členu Zakona o 

financiranju občin; 
- 9.673,00 € požarne takse; 
- 522,73 € sredstev za vzdrževanje gozdnih cest; 
- 29.042,12 € sofinanciranje skupne občinske uprave; 
- 2.339,06 € sofinanciranje tržnih najemnin; 
- 5.511,57 € sofinanciranje javnih del; 
- 110.906,09 € sofinanciranje nadgradnje CČN Domžale Kamnik (slovenska udeležba); 
- 628.467,76 € sofinanciranje nadgradnje CČN Domžale Kamnik (kohezijska sredstva). 

 
 
ODHODKI 
 
Realizirani odhodki proračuna so v letu 2016 znašali 5.893.672,14 € oziroma 82,8 % 
načrtovanih.  
 
Veljavni proračun 2016 predstavlja sprejeti proračun 2016 (to je rebalans proračuna Občine 
Komenda za leto 2016, ki je bil sprejet na junijski seji občinskega sveta) z upoštevanimi vsemi 
prerazporeditvami, ki so bile izvedene v letu 2016 po sprejemu navedenega rebalansa na 
osnovi Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016. 
 
Realizacija posameznih vrst odhodkov glede na načrtovane je razvidna iz naslednje tabele: 

v € 

kto  naziv 
sprejeti 

prora čun 
2016 

veljavni 
prora čun 

2016 

realizacija 
2016 ind. ind. 

    (1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2) 

40 tekoči odhodki 1.621.006,00 1.861.974,00 1.685.921,12 127,6 90,5 

41 tekoči transferi 2.180.958,00 2.128.884,00 1.997.995,52 91,6 93,9 

42 investicijski odhodki 3.227.385,00 3.044.623,00 2.124.252,30 65,8 69,8 

43 investicijski transferi 92.529,00 86.397,00 85.503,20 92,4 99,0 

 SKUPAJ 7.121.878,00  7.121.878,00 5.893.672,14 82,7 82,8 



 
 
 
 
 

 
Tekoči odhodki  vključujejo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za 
socialno varnost, izdatke za blago in storitve (pisarniški, splošni in posebni material in storitve, 
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za 
službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, drugi operativni 
odhodki) ter rezerve. 

v € 

kto  naziv sprejeti 
prora čun 2016 

veljavni 
prora čun 2016 

realizacija 
2016 ind. ind. 

    (1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2) 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 304.890 324.075 314.855 103,3 97,2 

401 
Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 50.390 53.110 51.390 102,0 96,8 

402 Izdatki za blago in storitve 1.217.226 1.456.789 1.298.606 106,7 89,1 

403 Plačila domačih obresti 28.000 28.000 21.070 75,3 75,3 

409 Rezerve 20.500 0 0 / / 

 SKUPAJ 1.621.006  1.861.974 1.685.921 127,6 90,5 

 
V nadaljevanju je podrobneje navedeno, kaj je glede na Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava vključeno k posameznim 
kontom tekočih odhodkov. 
 
Konto 4000 – plače in dodatki: osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, 
dodatki za delo v posebnih pogojih, položajni dodatek, drugi dodatki; 
 
Konto 4002 – povračila in nadomestila: dodatki za ločeno življenje, terenski dodatek, povračilo 
stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; 
 
Konto 4003 – sredstva za delovno uspešnost: sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva 
za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, 
sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri 
izvajanju posebnega projekta, sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu; 
 
Konto 4009 – drugi izdatki zaposlenim: jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, 
drugi izdatki zaposlenim; 
 
Konto 4011 – prispevek za zdravstveno zavarovanje: prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni; 
 
Konto 4020 – pisarniški in splošni material in storitve: pisarniški material in storitve, čistilni 
material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter 
stroški fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev, 
stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, računalniške storitve, računovodske, revizorske in 
svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, storitve 
informacijske podpore uporabnikom, drugi splošni material in storitve; 
 
Konto 4021 – posebni material in storitve: uniforme in službena obleka, drobni inventar, 
zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in 
druge podobne storitve, drugi posebni materiali in storitve; 
 
Konto 4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: električna energija, poraba 
kuriv in stroški ogrevanja, poraba druge energije, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, 



 
 
 
 
 

telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in 
komunale; 
 
Konto 4023 – prevozni stroški in storitve: goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in 
popravila vozil, nadomestni deli za vozila, najem vozil in selitveni stroški, pristojbine za 
registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet in urbane, drugi 
prevozni in transportni stroški; 
 
Konto 4024 – izdatki za službena potovanja: dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske 
in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v 
tujini, hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroški prevoza v tujini, drugi izdatki za službena 
potovanja; 
 
Konto 4025 – tekoče vzdrževanje: tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje 
stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih 
objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče 
vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, tekoče vzdrževanje druge 
(nelicenčne) programske opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, tekoče 
vzdrževanje strojne računalniške opreme, tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega 
okolja, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje; 
 
Konto 4026 – poslovne najemnine in zakupnine: najemnine in zakupnine za poslovne objekte, 
najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte, najemnine in zakupnine za garaže in parkirne 
prostore, najemnine in zakupnine za druge objekte, najem strojne računalniške opreme, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druga nadomestila za uporabo zemljišča, najem 
programske računalniške opreme, najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, druge 
najemnine, zakupnine in licenčnine; 
 
Konto 4029 – drugi operativni odhodki: stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila 
avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega 
servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški 
sodišč v sodnih postopkih, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve 
odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, članarine v mednarodnih 
organizacijah, članarine v domačih neprofitnih institucijah, druge članarine, plačilo storitev 
organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, stroški, povezani z 
zadolževanjem, plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije, stroški plačilnega agenta, 
plačilo stroškov kotacije na borzi, stroški davčnih postopkov, prejemki zunanjih sodelavcev, 
stroški strokovnih komisij, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, izdatki 
za izobraževanje z informacijskega področja, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po 
pogodbah o izobraževanju), stroški EU sodelavcev, dajatve na področju odmernih odločb 
DURS, drugi operativni odhodki; 
 
Konto 4093 – sredstva za posebne namene: sredstva proračunskih skladov;  
 
Tekoči transferi  zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom (regresiranje 
prevozov v šolo, doplačilo za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje 
stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu 
pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom), nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam ter druge tekoče domače transfere, kot so tekoči transferi občinam, v sklade 
socialnega zavarovanja, javne sklade in javne zavode ter tekoča plačila drugim izvajalcem 
javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. 
 
 
 



 
 
 
 
 

v € 

kto  naziv sprejeti 
prora čun 2016 

veljavni 
prora čun 2016 

realizacija 
2016 ind. ind. 

    (1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2) 

410 Subvencije 75.700 67.700 45.754 60,4 67,6 

411 
Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 1.200.379 1.202.229 1.164.469 97 96,9 

412 
Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 270.259 276.192 271.539 100,5 98,3 

413 Drugi tekoči domači transferi 634.620 582.763 516.234 81,4 88,6 

 SKUPAJ 2.180.958 2.128.884 1.997.996
,52 

91,6 93,9 
 
 
Investicijski odhodki  predstavljajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer za 
nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodke 
za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč 
in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o izvedljivosti projektov, 
projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. 

v € 

kto  naziv sprejeti 
prora čun 2016 

veljavni 
prora čun 2016 

realizacija 
2016 ind. ind. 

    (1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2) 

420 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev  3.227.385 3.044.623 2.124.252 65,8 69,8 

 SKUPAJ 3.227.385 3.044.623 2.124.252 65,8 69,8 
 
 
Investicijski transferi  zajemajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki (nepridobitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe, ki so v 
lasti države ali občin…) ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom (občine, javni 
zavodi). 

v € 

kto  naziv sprejeti 
prora čun 2016 

veljavni 
prora čun 2016 

realizacija 
2016 ind. ind. 

  (1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2) 

431 

Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 

68.464 22.500 24.173 35,3 107,4 

432 
Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 24.065 63.897 61.330 254,9 96 

 SKUPAJ 92.529 86.397 85.503 92,4 99,0 
 
 
Struktura realiziranih odhodkov Ob čine Komenda je bila v letu 2016 naslednja: 
• tekoči odhodki 28,6 % 
• tekoči transferi 33,9 % 
• investicijski odhodki 36,0 % 
• investicijski transferi 1,5 % 

 
 



 
 
 
 
 

V spodnji tabeli je prikazana realizacija izdatkov proračuna glede na sprejeti in veljavni proračun 
po posameznih proračunskih uporabnikih.  

                                                                                           v € 

    
sprejeti 

prora čun 
2016 

veljavni 
prora čun 

2016 
realizacija      

2016 ind. 

    1 2 3 3/2 

1. občinski svet 67.064 67.064 47.457 70,8 

2. nadzorni odbor 12.500 12.500 8.321 66,6 

3. župan 66.730 66.740 62.216 93,2 

4. občinska uprava 4.577.900 4.575.865 3.817.148 83,4 

5. režijski obrat  2.824.684 2.826.709 2.245.873 79,5 

  SKUPAJ  7.548.878 7.548.878 6.181.017 81,9 

 
 
Po področjih proračunske porabe pa je bila realizacija izdatkov sledeča: 

v € 

šifra  naziv podro čja prora čunske porabe 
veljavni 

prora čun 
2016 

realizacija 
2016 ind. 

    (1) (2) (3=2/1) 

01 politični sistem 133.804 109.676 82,0 

02 ekonomska in fiskalna administracija 12.940 8.760 67,7 

03 zunanja politika in mednarodna pomoč    

04 skupne adm. službe in splošne javne storitve 85.500 65.782 76,9 

06 lokalna samouprava 496.980 465.640 93,7 

07 obramba in ukrepi od izrednih dogodkih 121.000 121.487 100,4 

08 notranje zadeve in varnost 3.700 2.377 64,2 

10  trg dela in delovni pogoji 34.610 25.122 72,6 

11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 132.300 72.005 54,4 

13 
promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije 403.400 370.572 91,9 

14 gospodarstvo 31.650 27.401 86,6 

15 varovanje okolja in naravne dediščine 2.271.460 1.844.004 81,2 

16 prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost 1.031.109 787.938 76,4 

17 zdravstveno varstvo 34.600 27.331 79,0 

18 kultura, šport in nevladne organizacije 430.295 386.768 89,9 

19 izobraževanje 1.697.536 1.396.829 82,3 

20 socialno varstvo 172.994 160.909 93,0 

22 servisiranje javnega dolga 455000 308.415 67,8 

  SKUPAJ 7.548.878 6.181.017 81,9 
 
01 POLITIČNI SISTEM:  
Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot 
zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti. 
 
0101 Politi čni sistem 
01019001 Dejavnost občinskega sveta 
V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški delovnih teles in komisij 
občinskega sveta in financiranje političnih strank.  
Financiranje političnih strank poteka skladno z veljavnimi predpisi. Zakon za uravnoteženje 
javnih financ je letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega 



 
 
 
 
 

sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, omejil na 7,5 odstotkov osnovne 
plače župana, kar je veljalo tudi v letu 2016. Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev 
materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Letni 
izvedbeni cilj pa so učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 
 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in 
nadomestila za poklicno opravljanje funkcije podžupanov, neposredni materialni stroški ter 
stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.  Dolgoročni cilji podprograma  so zagotoviti 
nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in 
državljanov. Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije 
zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni  zbor. Letni 
izvedbeni cilj podprograma pa je zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje funkcije župana in 
podžupanov.  
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA:   
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine. 
 
0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
Podprogram zajema izdatke za finančne storitve poslovnih bank, Uprave za javna plačila in 
Banke Slovenije.  
Pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o financiranju 
občin, Odlok o proračunu občine in Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 
premoženjem države in občin.  
 
0203 Fiskalni nadzor 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora  
Osnovni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito delovanje Nadzornega 
odbora Občine Komenda. Dolgoročni cilji podprograma so pravočasno in kvalitetno poročanje 
županu in občinskemu svetu, ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, ali so 
računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in 
obveznosti do virov sredstev. Z izvajanem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in 
nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o 
njih bodo kazalec za dosego cilja. 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE S TORITVE:  
Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva 
namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika ter razpolaganja in upravljanja z občinskim 
premoženjem.  
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
V okviru navedenega podprograma so bili realizirani odhodki za protokolarne dogodke, za 
izvedbo občinskega praznika, sofinanciranja prireditev in projektov. Cilj podprograma, ki 
vključuje izvedbo rednih (letnih) dogodkov v občini Komenda, je bil realiziran. 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premičnine. Ta podprogram zajema 
proračunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogočajo postopke razpolaganja, 
pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja občine. Navedeni postopki temeljijo na 
Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Premoženje, ki v 



 
 
 
 
 

skladu s proračunom ni predvideno za prodajo oz. nakup, mora občina vzdrževati v skladu z 
načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre za vzdrževanje, tako tekoče kot 
investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot del premoženja občine. Cilj občine je, skrbeti za 
svoje premoženje čim bolj gospodarno. Pri tem gre za dejstvo, da je potrebno pri realizaciji 
prodaje premoženja poskrbeti, da je cena realna oz. čim višja, pri nakupu pa za doseganje čim 
nižje cene. V zvezi z vzdrževanjem nepremičnin, je cilj občine skrbeti za njihovo tekoče 
vzdrževanje z namenom omogočiti rabo le-teh v skladu z njihovim namenom ter po potrebi in v 
skladu s proračunskimi sredstvi postopno izboljšati vrednost teh nepremičnin. V zvezi z 
vzdrževanjem, tako tekočim kot investicijskim, je bil letni cilj dosežen, saj je bilo nepremično 
premoženje vzdrževano v skladu z zakonsko predpisanimi standardi. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA :  
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse ali 
večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega 
premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v 
okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki 
so nanjo prenesene z zakoni. 
 
0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo kalne ravni 
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Skupnosti občin Slovenije. 
 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
V okviru programa povezovanja lokalne skupnosti zagotavljamo sredstva za delovanje in 
vodenja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki predstavlja trajno 
institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji. RRA LUR opravlja razvojne 
naloge za območje Osrednjeslovenske statistične regije. 
 
 
0603 Dejavnost ob činske uprave 
06039001 Administracija občinske uprave 
Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, materialne in druge 
stroške za delovanje občinske uprave. Poleg tega zajema administracija občinske uprave tudi 
sredstva za izvedbo notranje revizije. Dolgoročni in letni cilj podprograma je podrobneje 
obrazložen v okviru proračunskih postavk. 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
V okviru podprograma so bila realizirana sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in 
organov občine. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje upravne stavbe, zamenjavo 
dotrajane pisarniške opreme ter za nakup programske in računalniške opreme za potrebe 
občinske uprave.  
 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB NARAVNIH NESRE ČAH:  
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v 
primeru naravnih in drugih nesreč. 
 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje in pomoč 
V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za Civilno zaščito. S sofinanciranjem 
delovanja želi Občina omogočiti kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje. 
 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 



 
 
 
 
 

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za delovanje gasilske zveze in gasilskih 
društev. Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
na območju občine, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, 
ustreznih prostorov in drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost celotnega 
sistema. 
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST :  
Področje porabe zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se 
izvajajo na podlagi področne zakonodaje in posamičnih programov na področju prometne 
vzgoje.  
 
0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 
08029001 Prometna varnost 
Na področju prometne varnosti so se v okviru podprograma zagotavljala sredstva za delovanje 
in projekte Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem. Dolgoročni cilj je bil sofinanciranje 
programov in dejavnosti, ki vplivajo na povečevanje znanja o varnosti v cestnem prometu. 
 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI :  
Področje zajema izvajanje določenih nalog aktivne politike zaposlovanja, vse v skladu s 
področno zakonodajo. 
 
1003 Aktivna politika zaposlovanja  
10039001 Povečanje zaposljivosti 
Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del. Cilj programa je predvsem v 
zniževanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb, z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih 
oseb v izvajanje javnih del in prehod udeležencev iz programa javnih dela v redno zaposlitev. 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO :  
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se 
nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. 
 
Na področju kmetijstva je izvrševanje proračuna Občine Komenda v letu 2016 temeljilo na 
naslednjih pravnih osnovah: 
- Zakonu o kmetijstvu  
- Zakonu o gozdovih  
- Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest  
- Zakonu o zaščiti živali  
- Zakonu o spremljanju državnih pomoči 
- Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za  

programsko obdobje 2015 – 2020, ki ga je Občinski svet Občine Komenda sprejel v mesecu 
septembru 2015.  

 
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se 
nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. 
Dolgoročni cilji so bili spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno 
ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja komendske  občine. 
Na javni  razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda, ki je bil objavljen v mesecu aprilu  je prispelo 22 vlog. Največji 
interes je bil za ukrep »posodabljanje kmetijskih gospodarstev«. Iz proračuna občine Komenda  
je bilo v letu 2016 na področju kmetijstva izplačanih 33.371 € državnih pomoči (Skupinske 
izjeme za kmetijstvo, kamor sodijo naložbe v kmetijska gospodarstva, pomoč za plačilo 



 
 
 
 
 

zavarovalnih premij ter urejanje  kmetijskih zemljišč in pašnikov; ter 8.000 € državnih pomoči po 
pravilu De-minimis, kamor sodi ukrep »zagotavljanje tehnične podpore«. Za delovanje društev 
na področju kmetijstva pa je bilo porabljenih 1.600 €. 
 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
V okviru podprograma so bila sredstva namenjena za sofinanciranje dovoljenih ukrepov na 
področju kmetijstva. Dolgoročni cilji so povečan prihodek in zaposlenost iz naslova kmetijstva in 
dopolnilnih dejavnosti ter izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom. 
 
11029003 Zemljiške operacije 
V okviru podprograma so bila sredstva porabljena za izvedbo načrtovanih komasacij ter za 
urejanje kmetijskih zemljišč in poljskih poti. 
 
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 
V okviru podprograma so bila sredstva porabljena za sofinanciranje dovoljenih ukrepov na 
področju kmetijstva. 
 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Problematiko zapuščenih živali in njihovih potomcev urejata Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o 
pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Prvi v 27. členu določa, da je skrb za zapuščene živali 
lokalna zadeva javnega pomena, pri čemer lokalne skupnosti zagotavljajo oskrbo zapuščenih 
živali v sodelovanju z zavetišči. Prostoživeče živali so torej po zakonu last občine, v kateri živijo, 
njena naloga pa je zagotoviti zavetišče, ki poskrbi za ulov, prevoz, namestitev in oskrbo 
zapuščenih živali ter skrbi za iskanje skrbnikov najdenih živali in za oddajo živali novim 
skrbnikom. Poleg oskrbe zapuščene živali je eden izmed temeljnih ciljev zmanjševanje števila 
rojstev nezaželenih živali (sterilizacija in kastracija muc in psov), ter posledično zmanjševanje 
potepuških živali, ki lokalnim skupnostim povzročajo še več odgovornosti in dodatno finančno 
breme in skrb. Zastavljeni letni cilji temeljijo na posameznih aktivnostih za doseganje 
dolgoročnih ciljev in sicer: sprejemanje prijave o zapuščenih živalih; zagotavljanje potrebno 
veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v zavetišču; zagotavljanje namestitev in oskrbo 
zapuščenih živali v zavetišču ter skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo 
živali novim skrbnikom. 
 
1104 Gozdarstvo 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest. Dolgoročni 
cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po 
gozdnih cestah. 
 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE :  
Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Obsega 
opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. 
V okviru področja smo zagotavljali izvajanje obveznih javnih služb, kot je redno vzdrževanje 
lokalnih cest, opravljanje zimske službe, skrb za prometno signalizacijo na lokalnih cestah…  
Pri načrtovanju aktivnosti na področju javnih cest sledimo Zakonu o javnih cestah, Odloku o 
občinskih cestah ter Odloku o zimski službi in Odloku o kategorizaciji občinskih cest. Storitve 
obvezne javne službe vzdrževanja cest in zimske službe v skladu s koncesijsko pogodbo izvaja 
TGM Kosirnik Roman s.p… 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 



 
 
 
 
 

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko 
vzdrževanje cest, vzdrževanje prometne signalizacije ter plačilo morebitnih odškodnin. 
Dolgoročni cilji podprograma so bili zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen 
promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti 
pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Podprogram zajema obnove in rekonstrukcije občinskih cest, sodelovanje pri rekonstrukciji 
državnih cest, večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih občinskih cest, dokumentacijo, 
študije, projekte ureditve oziroma sanacije posameznih odsekov cest. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen 
promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti 
pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 
 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
Podprogram zajema obnove in vzdrževanje prometne signalizacije.  
 
13029004 Cestna razsvetljava 
Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in 
investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje 
splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem novih 
svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega 
onesnaževanja. 
 
14 GOSPODARSTVO:  
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, 
neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato 
področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski 
dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega 
gospodarstva.  
 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni  občine.  
Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za razvoj malega 
gospodarstva v občini  z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.  
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostins tva 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Podprogram zajema podporne ukrepe razvoja turizma.  
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE:  
Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter 
temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o 
okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in druga, z varstvom okolja, povezana 
vprašanja.  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. 
 
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administra tivne zadeve  
15019001 Regulativni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 
Podprogram zajema plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.  
  
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor  



 
 
 
 
 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s 
kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za 
predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska 
izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, zmanjšanje emisij  
toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in 
sanacija neustreznih deponij. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema ter čiščenja 
odpadne vode. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja želimo dolgoročno preprečiti 
onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda. 
 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
Podprogram zajema podporne ukrepe za gradnjo zadrževalnikov. 
 
1505 Pomoč in podpora ohranjanje narave 
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
Podprogram zajema podporne ukrepe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.  
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST:  
Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in 
urejeno okolje). Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru 
komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter 
vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje 
naselij.  
 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in adminis tracija  
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Porabljena sredstva so bila namenjena za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč 
in objektov. Glavni cilj je vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov, med njimi vzpostavitev in 
redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture na območju občine  z 
možnostjo pregleda in obdelave podatkov, ter vzdrževanje baze podatkov na obračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.  
 
16029003 Prostorsko načrtovanje  
V okviru podprograma so se opravljale strokovne naloge na področju prostorskega načrtovanja. 
Občina, kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in sprejema 
strateških in izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja 
prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na 
področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter,  evidentira podatke s 
področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje prostorske ureditve 
skupnega pomena. Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter 
gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim 
razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju prostorskega informacijskega 
sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih 
podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.  
 
1603 Komunalna dejavnost 
16039001 Oskrba z vodo 
Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na  območju lokalne skupnosti in izgradnjo oz. 
rekonstrukcijo vodovodnih sistemov, ter vzdrževanje vodovodnega omrežja. Dolgoročni cilj je 



 
 
 
 
 

izboljšati oskrbo s pitno vodo, zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode ter 
zmanjšanje izgub na obstoječih virih. 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Podprogram vključuje tekoče in investicijsko urejanje pokopališč ter mrliških vežic. Cilj 
podprograma je bil dosežen, in sicer:  primerna urejenost pokopališč in poslovilnih objektov. 
 
16039004 Praznično urejanje naselij 
V okviru podprograma so se namenjala sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev.  
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
Podprogram vključuje urejanje in vzdrževanje javnih površin, nakup in zamenjavo urbane 
opreme ter košnjo na javnih površinah. 
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja in poslovne prostore, na katera se nanašajo 
proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi 
je bilo izvedeno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov.  
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš či 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, načrti in projektno dokumentacije in 
predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Dolgoročni cilj je zagotavljanje 
komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. 
 
16069002 Nakup zemljišč 
V okviru podprograma nakupa zemljišča se zagotavljajo sredstva za aktivnosti ter naloge v 
povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem 
kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Predvidena so tudi izplačila raznih 
odškodnin za omejitev lastninske pravice - služnostna ali stavbna pravica. 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO:  
Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva, 
preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V 
okviru področju zdravstva smo v letu 2016 realizirali vse akcije oz. cilje, ki smo si jih zastavili ob 
pripravi proračuna za leto 2016. Z večino naštetih aktivnosti bomo, zaradi izjemnega odziva pri 
občanih, nadaljevali tudi v letu 2017. 
 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
Podprogram zajema sofinanciranje mamografskih pregledov, s katerim želimo, da bi s 
preventivnimi pregledi odkrili čim večje število obolelih za rakom dojke v začetni fazi bolezni. 
 
1707  Drugi programi na podro čju zdravstva  
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih 
dohodkov. Do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov 
(brezposelni občani, ki so jim prenehale vse pravice iz naslova brezposelnosti) so  brezposelne 
osebe upravičene na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju. V letu 2009 je bila sprejeta novela zakona, ki je zaostrila pogoje za 
upravičence. Na podlagi tega se je v letu 2014 število upravičencev precej znižalo, s tem pa tudi 
proračunska sredstva.   
 



 
 
 
 
 

7079002 Mrliško ogledna služba 
Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško ogledne službe. Po Zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno službo 
za občane in tujce, ki jih doleti smrt na teritoriju naše občine; sem spadajo tudi odrejene 
obdukcije in laboratorijske analize. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE:  
Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot 
javnih dobrin in z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Lokalna 
skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za 
realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za 
izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj 
športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 
Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj 
mladinske dejavnosti. 
 
1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
Podprogram vključuje vzdrževanje kulturnih objektov. 
 
1803 Programi v kulturi 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Dolgoročni cilji so bili 
delno doseženi: čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice, povečati število knjižnega 
gradiva ter razvoj  bralne kulture. 
 
18039003 Ljubiteljska kultura 
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih 
društev, sofinanciranje programa JS RS za kulturo. Dolgoročni cilji je bilo sodelovanje in 
usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih 
pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, preko javnega 
razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, društvom s področja ljubiteljske kulture. 
 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje občinskega glasila ter lokalne 
televizije. Glavni cilj je obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini, kar je bilo tudi 
doseženo. 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
Podprogram zajema sredstva za nakup osnovnih sredstev knjižnice ter delovanja stalne 
razstave kartografa I. Selana. 
 
Na področju kulture je bil v letu 2016, podobno kot pri drugih glavnih namenih na področju 
družbenih dejavnosti, glavni cilj izvajanje že uveljavljenih programov: 

• Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, 
• Sofinanciranje kulturnih akcij in prireditev, 
• Sofinanciranje društev na področju kulture, 
• Sofinanciranje obnove in ohranjanja kulturne dediščine…. 

 
1804 Podpora posebnim skupinam 
18049001 Programi veteranskih organizacij 
Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila namenjena sofinanciranju programov 
veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojnih veteranov…). Sredstva so bila  



 
 
 
 
 

razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih 
razpisov.         
 
18049004 Programi drugih posebnih skupin 
Podprogram zajema redno delovanje upokojenskih društev. 
 
1805 Šport in prosto časne aktivnosti 
18059001 Programi športa 
V podprogram športa so vključena športna društva. Načrtovana sredstva so bila porabljena za 
sofinanciranje vrhunskega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno 
dejavnost in športne prireditve ter za materialne stroške športne dvorane. Dolgoročni cilji so 
ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini; povečanje števila otrok in mladih, 
vključenih v redno vadbo;  povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe. Krovni 
zakon, ki daje osnovo za planiranje na področju športa, je Zakon o športu (Uradni list RS, št. 
22/98 s spremembami in dopolnitvami), ki določa, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v 
športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, spodbuja in 
zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje 
lokalno pomembne javne športne objekte idr.. 
 
18059002 Programi za mladino 
Podprogram zajema tekoče delo društev s področja mladine. S sofinanciranjem programov za 
mladino želimo dolgoročno omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter 
vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje 
svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev 
predstavili vsem prebivalcem naše občine. 
 
19 IZOBRAŽEVANJE:  
Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Komenda 
na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok 
s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo v občini 
Komenda izvaja javni zavod Vrtec Mehurčki, osnovnošolsko izobraževanje izvaja OŠ Komenda 
Moste, osnovna šola s prilagojenim programom (OŠ 27. julij) in Glasbena šola Kamnik. V okviru 
tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v 
interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju. 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001 Vrtci 
Podprogram zajema dejavnost javnih in koncesijskih vrtcev, v smislu plačila razlike med ceno 
programov vrtca in plačili staršev ter sredstva za najem oziroma odkup montažnega vrtca. 
Dolgoročni cilji so bili usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno 
delo na področju predšolske vzgoje. 
 
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 
Podprogram zajema dejavnost varstva pri varuhih predšolskih otrok. 
 
Na področju predšolske vzgoje je bil v letu 2016, podobno kot pri drugih glavnih namenih na 
področju družbenih dejavnosti, glavni cilj izvajanje že uveljavljenih programov. Na področju 
otroškega varstva smo v letu 2016 izpeljali vse začrtane projekte, ki so bili sprejeti pri pripravi 
proračuna za leto 2016. 
 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
 



 
 
 
 
 

Pravna podlaga za planiranje sredstev v okviru občinskega proračuna za področje vzgoje in 
izobraževanja je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z njegovimi 
podzakonskimi akti in uredbami, ki lokalni skupnosti kot ustanoviteljici zavodov nalaga 
pokrivanje stroškov materialne narave (zavarovanje objektov, energija, tekoče vzdrževanje, 
investicijsko vzdrževanje in investicije) ter programov, ki jih občina potrdi kot nad standardno 
storitev: poučevanje tujega jezika v 4. razredu, logopedska služba, subvencioniranje šole v 
naravi ipd. 
Na področju izobraževanja so sredstva namenjena predvsem delovanju OŠ Komenda Moste in 
v deležu, določenem po delitveni bilanci OŠ 27. julij in Glasbeni šoli Kamnik in sicer za del, ki ga 
je po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati 
ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov. Poleg tega tako kot vsako leto namenjamo 
nekaj sredstev tudi za najnujnejše vzdrževalne posege v šolskih stavbah, da se prepreči 
nadaljnje nastajanje škode. 
Občina Komenda v celoti pokriva stroške delovanja OŠ Komenda Moste ter v odstotku, 
določenem glede na število prebivalcev,  nekatere stroške delovanja OŠ 27. julij (prilagojeni 
program - učenci s posebnimi potrebami) ter Glasbene šole Kamnik (dodatni program). Pri 
planiranju odhodkov je upoštevana delitev stroškov 14,33 % Občina Komenda ter 85,67 % 
Občina Kamnik. 
 
Občina je v skladu z zakonodajo dolžna zagotavljati: 

- materialne pogoje za delo zavodov - stroške električne energije, ogrevanja, komunalnih 
storitev in prispevkov, stroškov zavarovanja ter drugih stroškov, 

- stroške prevozov otrok oddaljenih več kot 4 kilometre od šole in prevoze zaradi prometne 
ogroženosti na nevarnih poteh, prevoze otrok prvega razreda ne glede na oddaljenost po 
novem programu, 

- dohodke in prejemke po zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekatere druge 
prejemke po kolektivni pogodbi za delavce glasbene šole in delavce v dodatnem programu 
zavodov (angleščina na razredni stopnji, logoped), 

- stroške za tekoče vzdrževanje objektov in stroške nakupa osnovnih sredstev (v preteklosti 
se je postavka imenovala »amortizacija«) opreme in objektov, 

- stroške za investicijsko vzdrževanje objektov, 
- sredstva za investicije. 

 
Občina lahko v okviru razpoložljivih sredstev financira tudi druge programe in posebne projekte. 
Med dodatne programe sodijo: 
- poučevanje angleškega jezika v 4. razredu,  
- sofinanciranje šole v naravi, 
- logopedsko-defektološka služba,  
- posebej razpisani projekti in skupne naloge ter akcije potrjene s strani občinskega sveta. 
 
Sredstva tekočega vzdrževanja in amortizacijska sredstva so namenjena posamezni osnovni 
šoli za njihovo redno investiranje v obnovo izrabljene opreme in nujno investicijsko vzdrževanje 
stavb in opreme. 
 
19039001 Osnovno šolstvo 
V okviru podprograma osnovno šolstvo so se  sredstva porabila za delovanje osnovne šole in 
sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za 
vzdrževanje in za investicije. Dolgoročni cilji so bili zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih 
pogojev za osnovnošolce. 
 
19039002 Glasbeno šolstvo 
S podprogramom glasbeno šolstvo so se sredstva porabila za delovanje Glasbene šole Kamnik 
in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače ter 



 
 
 
 
 

investicijsko vzdrževanje objekta. Dolgoročni cilj je bil povečanje števila otrok vključenih v 
programe šole ter izboljšanje pogojev dela. 
 
19039004 Podpore storitvam v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
Podprogram zajema izvedbo posebnega projekta – vzgoja za nenasilje. 
 
1906 Pomoči šolajo čim 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za 
učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo ter  
sofinanciranje zimske šole v naravi ter naravoslovnih taborov. Dolgoročni cilj je  zagotovitev 
varne poti v šolo vsem osnovnošolcem ter zagotovitev udeležbe vsem osnovnošolcem  na 
zimski šoli v naravi oziroma taborih. 
 
19069003 Štipendije 
Podprogram zajema sredstva, ki so namenjena izvajanju štipendijske sheme Ustanove Petra  
Pavla Glavarja. 
 
19069004 Študijske pomoči 
Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog 
individualnih oseb. 
 
20 SOCIALNO VARSTVO:  
Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter 
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših 
občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in 
zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata 
Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o socialnem varstvu, ki nalagata skrb za socialno 
ogrožene, invalide in ostarele občane. V okviru področja se sredstva namenjajo za varstvo 
obolelih oseb, pokojninsko varstvo in socialno varnost starejših občanov, varstvo otrok in 
družine, za zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij 
prebivalstva ter za druge dejavnosti na področju socialne varnosti. 
 
Na področju socialnega varstva je bil v letu 2016, podobno kot pri drugih glavnih namenih na 
področju družbenih dejavnosti, glavni cilj izvajanje že uveljavljenih programov: 

• sofinanciranje standardnih in nadstandardnih programov s področja sociale 
• financiranje »družinskega pomočnika« 
• enkratne denarne pomoči  
• sofinanciranje humanitarnih programov       
• letovanje otrok 
• obiskovanje oskrbovancev DSO Kamnik (prostovoljci OŠ) 
• sofinanciranje socialnih akcij. 

 
2002 Varstvo otrok in družine 
20029001 Drugi programi v pomoč družini 
Podprogram vključuje sredstva, ki jih prejme družina ob rojstvu otroka. Tudi v letu 2016 smo 
izvajali akcijo »prispevek občine ob rojstvu novorojencev«. Skladno s  Pravilnikom o enkratnem 
prispevku za novorojence v Občini Komenda smo v letu 2016 za vsakega novorojenčka  
prispevali po 208,65 €. 
 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva  
20049002 Socialno varstvo invalidov 



 
 
 
 
 

Podprogram se nanaša na izplačila družinskim pomočnikom, za plačilo stroškov 
institucionalnega varstva za starejše osebe in osebe s posebnimi potrebami v posebnih 
socialnih zavodih. Dolgoročni cilj je vključitev vseh občanov, ki tovrstno dejavnost potrebujejo. 
 
20049003 Socialno varstvo starih 
Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči družini 
na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega 
centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe, do pomoči. Cilj je zagotavljanje oskrbe 
starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali nemoteno izvajanjem pomoči 
na domu. 
Ceno oskrbe v socialnih zavodih domovi oblikujejo samostojno, na osnovi Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 36/02 s spremembami 
in dopolnitvami), potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik plačil in doplačil pa je po Zakonu o 
socialnem varstvu občinski proračun in svojci.  S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški 
institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oz. sredstva ožjega sorodstva 
ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Trenutno so naši občani nameščeni v naslednjih 
zavodih: Dom počitka Mengeš, Dom starejših občanov Kamnik, Zavod za duševno in živčno 
bolne Hrastovec-Trate in Dom Lukavci. Za opravljanje javne službe »pomoč družini na domu v 
občini Komenda« smo v mesecu septembru  2008 podpisali koncesijsko pogodbo z Zavodom 
Medgeneracijsko središče Komenda. Zavod  omenjeno storitev neprekinjeno  opravlja od 1. 
oktobra 2008 dalje.  
 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
Podprogram vključuje sredstva za enkratne denarne pomoči, za skrb brezdomcev, za 
sofinanciranje pogrebnih stroškov ter dodatne socialne programe in akcije. Dolgoročni cilj je čim 
bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju socialnega položaja. 
 
20049006 Socialno varstvo ranljivih skupin 
V občinskem proračunu se v okviru podprograma posebej namenjamo tudi sredstva za 
sofinanciranje dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so programi humanitarnih 
organizacij in društev. Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala 
k izenačevanju socialnega položaja. 
 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA:  
To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega 
proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. 
 
2201 Servisiranje javnega dolga 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala. Cilj je redno odplačevanje obresti, kar je bilo tudi doseženo. 
 
 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI :  
To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, 
kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, 
suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za 
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
izvajanje dogovorjenih nalog. 
 
2303 Splošna prora čunska rezervacija 
23039001 Splošna proračunska rezervacija 



 
 
 
 
 

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so 
bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov. Cilj je 
financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo moč 
predvideti oziroma jih ni bilo moč predvideti v zadostnem obsegu. 
 
1.2.2  Račun finan čnih terjatev in naložb 
 
V računu finančnih terjatev in naložb se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo 
značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo značaj danih posojil, 
finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.  
V letu 2016 Občina Komenda v računu finančnih terjatev in naložb ni izkazovala nobenih 
transakcij.  
 
 
1.2.3  Račun financiranja 
 
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s 
servisiranjem dolga občine oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja, to je salda 
bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.  
 
V letu 2016 je Občina Komenda v računu financiranja izkazala najem kredita v višini 24.141 € 
pri MGRT (povratna sredstva, ki so občini pripadala skladno z 21. in 23. členom, Zakona o 
financiranju občin).  
 
Za odplačilo dolgoročnih dolgov smo v letu  2016 porabili 287.344,92 €. Stanje dolgoročnih 
kreditov na dan 31. 12. 2016 znaša 6.904.819,66 €, in sicer: 

• 752.505,64 € pri Unicredit Banki Slovenije d.d.,  
• 840.000,24 € pri Addiko Bank d.d.,  
• 5.024.968,86 € pri družbi PCK d.o.o., 
• 24.141,00 € pri MGRT 

 
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v 
teku proračunskega leta. Skupni prejemki proračuna Občine Komenda so v letu 2016 znašali 
6.216.836 €, skupni izdatki proračuna Občine Komenda pa 6.181.017 €, iz česar sledi, da se je 
stanje sredstev na računu Občine Komenda v letu 2016 povečalo za 35.818,80 €.  
 
 
1.2.4 Prenos neporabljenih namenskih sredstev 
 
Občina Komenda je imela na dan 31. 12. 2016 naslednjo višino sredstev: 
• denarna sredstva v blagajni: 0,00 €; 
� denarna sredstva na računih: 354.648,55 €, od tega 302.202,54 € sredstva proračuna, 

50.446,01 € sredstva proračunske rezerve ter 2.000 € prejete varščine. 
 
Občina Komenda je imela na dan 31. 12. 2016 32.670,90 € neporabljenih namenskih sredstev, 
in sicer: 
• koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 247,42 €, 
• najemnina za infrastrukturne objekte JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. v višini 32.423,48     

€. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje prora čuna 
 
Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2016 je Občinski svet Občine Komenda sprejel na 
17. seji dne 17. marca 2016 in je bil objavljen v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, št. 
3/2016. Zaradi ponovne uskladitve proračunskega ravnotežja ter uvrstitve investicijskega 
projekta (nadzidava OŠ Komenda), je bil v mesecu juniju 2016 (14. seja, dne 30. 6. 2016) 
sprejet rebalans proračuna Občine Komenda za leto 2016, ki je bil objavljen v Uradnih objavah 
Glasila Občine Komenda, št. 8/2016. 
 
1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom 
 
V letu 2016 ni bilo sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih (število notranje 
organizacijskih enot v letu 2016 ni bilo spremenjeno). 
 
 
1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim prora čunom  
 
Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Komenda 
za leto 2016 se prerazporeditve med proračunskimi postavkami izvršujejo med postavkami, na 
katerih na eni strani ostajajo neporabljena sredstva, na drugi strani pa  sredstev primanjkuje 
oziroma so sredstva prenizko načrtovana.  
 
Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016 (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 3/2016 in 8/2016) ima župan pravico, da v posebnem delu proračuna med 
posameznimi proračunskimi postavkami prerazporeja sredstva v višini 40 % oziroma do 
100.000 € v posameznem primeru. 
 
V letu 2016 je bilo po sprejetem rebalansu v mesecu juniju pripravljenih 17 odredb o 
prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami v skupni višini 172.652 €. 
 
V spodnji tabeli so prikazane vse prerazporeditve med proračunskimi postavkami: 

 
  30.6.2016   v € 

p.p. naziv 
sprejeti 

prora čun 
2016 

prerazporeditev  
veljavni 

prora čun 
2016 

Št. 
prer . 

6250 Komunalno opremljanje zemljišč 120.000 -11.000 98.603 4 

   -13.097  5 

   2.700  18 

4665 Zbirni center komunalnih odpadkov 40.000 11.000 51.000 4 

6244 Vračilo komunalnega prispevka 37.280 13.097 50.377 5 

4930 Čiščenje in urejanje javnih površin 14.500 -155 14.345 6 

4662 Čiščenje vodotokov 35.000 155 35.155 6 

0520 Javna dela 46.000 -8.000 34.610 10 

   -3.390  11 

0908 Pomoč na domu-občinska subvencija 32.000 8.000 41.550 10 

   1.550  16 

1360 Občinski praznik 5.500 -2.000 3.500 7 

1350 Promocija občine 5.000 2.000 7.000 7 

8210 KFBK – materialni in ostali programski stroški 20.000 -760 19.240 8 

8214 KFBK – tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev 1.900 760 2.660 8 

6410 Javna razsvetljava v Občini Komenda  24.000 -9.600 14.400 9 

4618 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1  57.740 -15.400 34.740 9 

   -7.600  17 



 
 
 
 
 

6400 Javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje)  80.000 25.000 105.000 9 

9160  OŠ 27. Julij – plača logoped 6.605 1.695 8.300 11 

9260 OŠ 27. Julij – plača logoped  6.605 1.695 8.300 11 

9202 Prevozi otrok  88.000 -5.000 82.050 12 

   -950  16 

9109 
Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v 
vrtec 25.000 5.000 30.000 12 

9262 Nadzidava OŠ Komenda 334.735 -47.000 287.735 13 

4510 Redno vzdrževanje lokalnih cest 120.000 40.000 160.000 13 

4500 Prometna signalizacija 28.000 7.000 35.000 13 

4928 Socialno podjetništvo 2.500 -1.000 1.500 14 

4927 Pospeševanje zaposlovanja 5.000 -1.400 3.600 14 

4925 Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah 6.000 2.400 8.400 14 

9252 Nakup osnovnih sredstev 4.000 -900 3.100 15 

9250 Oprema z računalniki 2.250 900 3.150 15 

8234 ŠDK organizacijska-koordinacijska dela po pogodbi 20.000 -8.000 12.000 16 

0300 Domska oskrba socialni zavodi 35.000 3.200 38.200 16 

6215 Nakup zemljišč 185.000 4.200 189.200 16 

4610 Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališča 30.000 -12.000 18.000 17 

4625 
Stroški čiščenja odpadnih vod in upravljanje javnega 
kanalizacijskega sistema 180.000 19.600 199.600 17 

4654 Sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana 60.464 -12.600 47.864 18 

0910 Financiranje »družinskega pomočnika« 17.350 2.100 19.450 18 

6210 Prostorska dejavnost – stroški storitev 33.000 2.350 35.350 18 

8158 Materialni stroški obratovanja športne dvorane 65.000 2.350 67.350 18 

9135 Postavitev začasnega montažnega vrtca v Komendi 188.000 3.100 191.481 18 

9223 Materialni stroški zagotovljenega programa 55.000 -12.800 42.200 19 

9102 Doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem 900.000 12.200 912.200 19 

9235 Sofinanciranje mednarodnih projektov 3.500 600 4.100 19 
Opomba: V zadnjem stolpcu je navedena številka odredbe o prerazporeditvi sredstev 
 
1.5.1 Izvršene prerazporeditve znotraj posamezne pr oračunske postavke (med konti) 
 
Pri pripravi proračuna za leto 2016 je bil upoštevan Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Odredba o funkcionalni 
klasifikaciji javnofinančnih izdatkov ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov. Pri izvrševanju proračuna v letu 2016 so se v okviru nekaterih proračunskih postavk 
pojavili dodatni ekonomski nameni, ki niso bili načrtovani oziroma niso bili načrtovani ustrezno. 
Zaradi nujnosti doslednega razvrščanja javnofinančnih izdatkov po sprejeti ekonomski, 
funkcionalni in programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov so bile na podlagi 38. člena 
Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016 z 
odredbo župana izvedene prerazporeditve med ekonomskimi nameni (konti) znotraj 
proračunskih postavk. Seznam izvedenih prerazporeditev je na vpogled v računovodstvu 
Občine Komenda. Izvedene prerazporeditve sredstev med ekonomskimi nameni znotraj 
posameznih proračunskih postavk ne vplivajo na višino sredstev za posamezno proračunsko 
postavko. 
 
1.6. Poročilo o porabi sredstev prora čunske rezerve 
 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 



 
 
 
 
 

toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, 
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.  
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem konec leta z 
zaključnim računom poroča občinskemu svetu. 
 
V letu 2016 nismo porabili nobenih sredstev proračunske rezerve, prav tako tudi ni bilo v sklad 
proračunske rezerve izločenih nič sredstev, tako da se znesek 50.446,01 € po stanju na dan 31. 
12. 2016 prenaša v naslednje leto.  
 
 
1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne prora čunske rezervacije  
 
Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za 
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu z 
Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov 
iz bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu Občine Komenda za leto 2016 je bilo za splošno 
proračunsko rezervacijo namenjenih 20.500 € (proračunska postavka 1370). Sredstva splošne 
proračunske rezervacije so bila prerazporejena za naslednje namene: 
 

v € 

p.p. naziv znesek 

4246 Oskrba zapuščenih živali 1.000,00 

4666 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 18.870,00 

0310 Zavod Medgeneracijsko središče Komenda 194,00 

1155 Dejavnost podžupana 10,00 

1330  Plačilo bančnih storitev in storitev plačilnega prometa 40,00 

6100 Stroški upravljanja stanovanjskih in poslovnih prostorov 5,00 

9135 Postavitev začasnega montažnega vrtca v Komendi  381,00 

  SKUPAJ 20.500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. POSEBNI DEL ZAKLJU ČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  
 
Struktura posebnega dela proračuna je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni po 
institucionalni klasifikaciji (t.j. po proračunskih uporabnikih: občinski svet, nadzorni odbor, 
župan, občinska uprava ter režijski obrat). 
 
Institucionalni klasifikaciji sledi programska klasifikacija, ki je zavezujoča tako za državni kot tudi 
občinske proračune in namen katere je, da se poenoti oblika proračunov lokalnih skupnosti in 
omogoči primerljivost med lokalnimi skupnostmi. V skladu s programsko klasifikacijo ima vsak 
posamezni finančni načrt naslednjo strukturo: 
• področja proračunske porabe (dvomestna šifra), 
• glavni programi (štirimestna šifra), 
• podprogrami (osemmestna šifra). 
 
Vsak podprogram je nato razdeljen na proračunske postavke, vsaka proračunska postavka pa v 
skladu s predpisano ekonomsko klasifikacijo na posamezne ekonomske namene oziroma 
konte. 
 
Glede na to, da je gradivo zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2016 
obširno, je zaradi preglednosti pri obrazložitvah posameznih proračunskih postavk poleg 
številke in naziva proračunske postavke v oklepaju naveden tudi znesek realizacije v letu 2016. 
 
 
2.1  OBČINSKI SVET  
 
01 – POLITIČNI SISTEM 
 
01019001 Dejavnost ob činskega sveta 
 
1111 Delovanje ob činskega sveta, komisij, odborov (45.392 €) : Porabljena sredstva so bila 
namenjena izplačilu sejnin članom občinskega sveta in delovnih teles (odborov in komisij). 
Občinski svet je imel v letu 2016 sedem rednih sej. Sejnine se izplačujejo vsem odborom in 
komisijam (odborom OS in občasnim odborom). V letu 2016 so bile izplačane sejnine za 
naslednje odbore in komisije: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 6 sej, 
Statutarno pravna komisija: 6 sej, 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 4 seje, 
Uredniški odbor Glasila občine Komenda: 11 sej, 
Odbor za upravljanje športne dvorane: 3 seje, 
Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance: 6 sej, 
Odbor za družbene dejavnosti: 7 sej, 
Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja: 7 sej,  
Odbor za kmetijstvo: 5 sej, 
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem: 4 seje.  

 
8401, 8402, 8404, 8405, 8406  Financiranje politi čnih strank (1.192 €) V področje delovanja 
občinskega sveta spada tudi financiranje delovanja političnih strank. Sredstva za njihovo 
delovanje so bila realizirana v planiranih višinah.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2.2  NADZORNI ODBOR  
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  
 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora  
 
1122 Delovanje Nadzornega odbora (8.321 €) : Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin 
članom Nadzornega odbora.  Nadzornemu odboru so bile v letu 2016 izplačane sejnine za šest  
sej. V letu 2016 je zaključil in izdal pet končnih poročil za opravljene nadzore. Sprejeti dokumenti 
Nadzornega odbora so tudi javno objavljeni na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si. 
Nadzorni odbor ima na vsaki seji Občinskega sveta  posebno točko, kjer člane občinskega sveta 
obvešča o svojem delu in ugotovitvah pri opravljenih nadzorih. 
 
2.3  ŽUPAN  
 
 
01 – POLITIČNI SISTEM 
 
01019003 Dejavnost župana in podžupana  
 
1144  Dejavnost župana (50.012 €): Župan Občine Komenda je s 1. 8. 2008, skladno z določili 
ZSPJS (priloga 3: Uvrstitev funkcij v plačne razrede) na podlagi števila prebivalcev (od 5001 do 
15.000 prebivalcev) uvrščen v 51. plačni razred (šifra funkcije: A050501, funkcija: župan V). Za 
poklicno opravljanje funkcije župana je bilo v letu 2016 porabljenih 50.012 €.  
 
1155 Dejavnost podžupana (12.206 €): Podžupan Občine Komenda je s 1.8.2008, skladno z 
določili ZSPJS (priloga 3: Uvrstitev funkcij v plačne razrede) na podlagi števila prebivalcev (od 
5001 do 15.000 prebivalcev) uvrščen  v funkcijo z nazivom »Podžupan V«, šifra funkcije 
»A050510«. Njegova funkcija je razvrščena v plačni razred z razponom od 36-43. Plačni razred 
podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Skladno z določili 
100. b člena Zakona o lokalni samoupravi nepoklicnemu podžupanu pripada plačilo v višini 50 % 
plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Za opravljanje nepoklicne funkcije 
podžupana je bilo v letu 2016 porabljenih 12.206 €.  
 
 
 
2.4 OBČINSKA UPRAVA  
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  
 
02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike  
 
1330  Plačila ban čnih storitev in storitev pla čilnega prometa (440 €): V stroških plačilnega 
prometa je zajeto plačilo stroškov Upravi RS za javna plačila in bankam.  

 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE S TORITVE  
 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov  
 
1300 Stroški porok (228 €): V okviru postavke so prikazani stroški za poročne aranžmaje in 
darila mladoporočencem, ki se poročijo v prostorih Občine Komenda. V letu 2016 se je poročil 
en par.  



 
 
 
 
 

1340 Sofinanciranje prireditev in projektov v Ob čini Komenda (34.869 €): Za sofinanciranje 
raznovrstnih prireditev in projektov, ki jih sicer ni mogoče vnaprej natančno opredeliti, je bil 
sprejet nov Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda. Javni razpis za 
sofinanciranje prireditev in projektov v občini Komenda v letu 2016 je bil objavljen v dveh delih. 
Prvi razpis je bil objavljen 5. 4. 2016. Razpisanih je bilo 27.900 € sredstev (60 %).  Na razpis je 
prispelo petnajst vlog in razdeljenih 27.854 €. Jesenski razpis v višini 18.600 €  je bil objavljen 
12.9.2016. Prejetih je bilo 9 vlog in razdeljenih 10.265 €. Na podlagi prejetih poročil o izvedenih 
prireditvah je bilo upravičencem v letu 2016 nakazanih 34.869 €, kar predstavlja 75 % 
realizacijo proračunske postavke.    
 

 
1360 Občinski praznik (3.046 €): Za številne aktivnosti, ki potekajo na različnih področjih dela v 
okviru širše zastavljenega programa praznovanja občinskega praznika (15. maj) je bilo za leto 
2016 načrtovanih 5.500 €. Po vsebini gre za pokritje neposrednih materialnih stroškov, vezanih 
na izvedbo prireditev ob občinskem prazniku (založniške, tiskarske,  stroške splošnih materialov, 
storitev in reprezentance).  

 

04039003 RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OB ČINSKIM PREMOŽENJEM  
 
1310 Stroški sodnih postopkov in odvetniških storit ev (27.639 €): Občina Komenda ima za 
opravljanje strokovnih del s področja sodnih postopkov in odvetniških storitev sklenejo pogodbo 
z odvetniško pisarno v Domžalah. Sredstva so bila porabljena v višini 79 % načrtovanih. 
Sredstva so namenjena za reševanje spornih zadev pred pristojnim sodiščem v katerih je bodisi 
kot tožena stranka ali kot tožnica udeležena Občina Komenda. Poraba sredstva pa je v večji 
meri odvisna od zahtevnosti, od števila in tudi od uspešnosti zaključenih postopkov.    
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  
 
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  
 
1320 Članarine doma čim neprofitnim organizacijam (893 €): V letu 2016 je bila plačana 
članarina Skupnosti občin Slovenije. Skupnost občin Slovenije poleg vlaganj pripomb na 
zakonodajne postopke organizira vrsto usposabljanj, ki so cenovno bistveno ugodnejše za 
članice združenja in se jih zaposleni glede na aktualnost tematike tudi udeležujejo. 

 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti  
 
4910 LAS za mesto in vas (1.982 €):  Namen LAS je spodbujanje celovitega in uravnoteženega 
razvoja lokalnega območja na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in 
Vodice, ob upoštevanju razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega 
kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem 
lokalnem razvoju. Njegova površina obsega 236,4 km², na njem pa biva 72.972 prebivalcev. 
Območje predstavlja homogeno prostorsko enoto, ki se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi. 
Skupni namen se uresničuje skozi izvajanje projektov, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih 
skupin in celotno območje delovanja LAS.  
V začetku meseca septembra 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 
odločbo potrdilo Strategijo lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. S tem so za šest občin 
Ljubljanske urbane regije - Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice -  
zagotovljena sredstva v višini 2.014.710 €, ki bodo v obdobju 2016-2023 namenjena izvedbi 
projektov, skladnih s cilji izvajanja strategije lokalnega razvoja, kjer je poudarek predvsem na 
spodbujanju socialnega vključevanju, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti 



 
 
 
 
 

revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju 
območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, 
kulturne krajine in njenih elementov. 
Sredstva so odobrena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) do 
največ 1.061.910 € ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) do največ  952.800 €. 
Sredstva bodo razdeljena v dveh delih. Prvi razpis bo izveden  v letu 2017, drugi pa predvidoma 
konec leta 2018. Sredstva porabljena v letu 2016 si bila namenjena plačilu članarine za članstvo 
v LAS-Za mesto in vas.   
 
4915 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regional nega razvoja (2.022 €) :  Za 
sofinanciranje skupnih razvojnih projektov Regionalne destinacijske organizacije je bilo 
porabljenih 626 €; 1.396 € pa za financiranje delovanja Regionalne razvojne agencije 
Ljubljanske urbane regije.   
 
06039001 Administracija ob činske uprave  
 
1100 Delovanje ob činske uprave (323.954 €) : Za izvajanje upravnih in strokovno-tehničnih 
nalog je zadolžena občinska uprava, ki je v skladu s številnimi predpisi dolžna izvajati naloge na 
zakonit, pravočasen in kvaliteten način. Občinska uprava opravlja tudi nadzorstvo nad 
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja občina kot temeljna 
samoupravna lokalna skupnost zadeve iz izvirne pristojnosti. Prav tako je občinska uprava 
nadalje dolžna opravljati strokovno-tehnična idr. opravila za vse organe občine. 
 
Na proračunski postavki so zajeta porabljena sredstva za plače, materialne stroške, različne 
operativne odhodke in tekoče vzdrževanje. V okviru sredstev za plače občinske uprave so se 
zagotavljale plače in dodatki ter prispevki delodajalca za zaposlene v občinski upravi. 
Izplačevali so se v skladu z zakonodajo na tem področju. V letu 2016 so se izplačevale plače za 
sedem zaposlenih delavcev. Plače za tri delavce v režijskem obratu so izkazane v okviru 
delovanja režijskega obrata.    
 
Materialni stroški (konto 4020) in drugi operativni odhodki (konto 4029) so bili realizirani v višini 
62.548 €. V okviru materialnih stroškov so vključeni izdatki za pisarniški in čistilni material, 
storitve varovanja zgradb in prostorov, izdatki za časopise, knjige, stroški oglaševanja, stroški 
za energijo, vodo, komunalne in poštne storitve. Prav tako se tu prikazujejo tudi izdatki za 
službena potovanja, za prevozne stroške, tekoče vzdrževanje in najemnine. Drugi operativni 
odhodki zajemajo stroške konferenc in seminarjev, plačila avtorskih honorarjev in pogodb o 
delu, plačila za delo preko študentskega servisa.   
 
1133 Medobčinski inšpektorat (35.474 €): Občine Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, 
Moravče in Vodice so v mesecu decembru 2005 sprejele Odlok o ustanovitvi Medobčinskega 
inšpektorata – organa skupne občinske uprave,  ki zanje opravlja naloge občinskega nadzorstva 
in občinskega redarstva. Za stroške delovanja medobčinskega inšpektorata v letu 2016 smo 
porabili 35.474 €, od tega 1.625 € za najemnino poslovnih prostorov Občini Trzin, 33.849 € pa 
za neposredno delovanje Medobčinskega inšpektorata. Na prihodkovni strani proračuna pa smo 
dobili 29.042 € kot povračila sredstev za delovanje medobčinskega inšpektorata: od tega 11.327 
€ za delovanje medobčinskega inšpektorata v letu 2014 ter 17.715 € za delovanje 
medobčinskega inšpektorata v letu 2015.  
  
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,  potrebnim za delovanje uprave   
 
1103 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, pot rebnim za delovanje ob činske 
uprave (19.451 €):  V letu 2016 je bilo za tekoče vzdrževanje porabljenih 7.707 € (22 % 



 
 
 
 
 

planiranih sredstev), od tega 5.796 € za zavarovalne premije za objekte, ostalo pa za manjša 
vzdrževalna dela v poslovnih prostorih. Za nakup opreme je bilo porabljenih 11.744 €, od tega 
je glavnino predstavljal strošek nakupa programske opreme (10.510 €) ter druge opreme 
(uničevalec dokumentov, mobilna aparata…). 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
 
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posr edovanje ob izrednih dogodkih  
 
2200 Sredstva za civilno zaš čito (17.233 €): Sredstva za civilno so bila porabljena v višini 
17.233 €, kar je nekoliko manj, kot jih je bilo planirano (18.419 €). Večina sredstev je bila 
porabljena za nakup opreme za delovanje civilne zaščite, in sicer v višini 17.079 €, sredstva v 
višini 155 € pa so bila porabljena za nadomestila plač občanom, ki so udeleženi v akcijah civilne 
zaščite.    
 
07039002 Protipožarna varnost  
 
3200 Gasilska zveza Komenda (ob činska sredstva) (63.000 €): V okviru požarne dejavnosti 
je bilo za financiranje delovanja Gasilske zveze Komenda, v skladu s planom namenjenih 
63.000 €. Gasilska zveza s temi sredstvi zagotavlja  delno uresničitev svojega programa ter 
sofinancira po lastnem razdelilniku tudi posamezna gasilska društva na območju občine 
Komenda. V okviru programa se zagotavljajo sredstva za zavarovanje gasilcev in vozil, tehnične 
preglede in vzdrževanje vozil, nabavo novega orodja, udeležbo na tekmovanjih ipd.  
 
3205 Gasilska zveza Komenda (prenos republiških sre dstev) (9.673 €): Prenos republiške 
takse je bil realiziran v višini 9.673 € in je vezan na realizacijo prihodkov iz naslova požarne 
takse.  
 
3218 PGD Moste – gasilski dom (31.580 €): Sredstva so bila porabljena za plačilo 
komunalnega prispevka pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo novega gasilskega 
doma. 
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
08029001 Prometna varnost 
 
3600 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  (1.249 €): Sredstva za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu so bila porabljena za namene plačila sejnin članom SPV-ja, kar je 
nekoliko manj, kot je bilo planirano (1.700 €). 
 
3601 Sofinanciranje projektov SPV (1.127 €): V letu 2016 so bila sredstva porabljena za 
namene podaljšanja SI domene, asistence za posodobitev programske opreme radarskih tabel 
ter ozaveščanja otrok v osnovni šoli ter vrtcu.  
 
 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  
 
10039001 Povečanje zaposljivosti  
 
0520 Javna dela (25.122 €): Na razpisu za leto 2016 je bil z dvema zaposlitvama uspešen 
Dom starejših občanov Kamnik s programom Varstvo starejših, v okviru katerega le-ta izvaja 
razvoz kosil po domovih v naši občini, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik z eno zaposlitvijo v 
enoti knjižnice v Komendi. Tudi občina je bila na razpisu uspešna, zato smo za obdobje od 



 
 
 
 
 

februarja do decembra 2016 zaposlili enega delavca v Režijskem obratu Občine Komenda. 
Sredstva so bila porabljena za stroške plač. 
 
11 KMETIJSTVO,  GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 
 
4280 Pomoč društvom s podro čja kmetijstva (1.600 €): Na razpis za delovanje društev s 
področja kmetijstva so se prijavila tri društva. Letni društveni programi so bili v skladu z 
določbami pravilnika ovrednoteni in sofinancirani v okviru razpoložljivih sredstev. Sofinancirano 
je bilo delovanje naslednjih kmečkih društev: Govedorejsko društvo Kamnik, Društvo 
podeželskih žena Kamnik – Komenda in Društvo gojiteljev malih živali Kamnik – Domžale – 
Mengeš. Sredstva so bila v celoti porabljena.   
 
11029003 Zemljiške operacije  
 
4211 Komasacija zemljiš č (12.341 €): V letu 2016 so na območju občine potekale tri 
komasacije: pogodbena komasacija stavbnih zemljišč na območju gramoznice Suhadole je 
geodetsko končana, postopek v zemljiški knjigi pa zaradi težav z ukinitvijo bremen pri enem od 
lastnikov še ni končan. Pri upravnih komasacijah kmetijskih zemljišč na območjih Drnovo 
(skupaj z Občino Mengeš in Občino Kamnik) in Nasovče – Kaplja vas pa smo na Ministrstvu RS 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobili še pravnomočni odločbi za uvedbo 
agromelioracijskih postopkov na obeh komasacijskih območjih. Trenutno sta v pripravi vlogi za 
pridobitev nepovratnih sredstev. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za notarske stroške, 
predvsem pa za geodetske storitve za vsa tri območja.    
 
4255 Urejanje kmetijskih zemljiš č in pašnikov (1.077 €): Na podlagi javnega razpisa je 
prispela ena vloga. Upravičencu so bila dodeljena sredstva v višini 50 % upravičenih stroškov 
investicije.  
 
4256 Urejanje poljskih poti (9.937 €): Poljske poti so se  urejale po programu, ki ga je pripravil 
Odbor za kmetijstvo V letu 2016 so bile urejene naslednje poljske poti: Suhadole – Slevce, 
Štebe – Suhadole, Nasovče – Breg, Gora – Moste, Komendska Dobrava cca 2300 m. 
Porabljenih je bilo 99,4 % načrtovanih sredstev.  
 
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga   
 
4200 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (484 €): Namen ukrepa je sofinanciranje dela 
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi 
naravnih nesreč,  slabih vremenskih razmer,  ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami kot 
so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati tveganja in 
izgube, nastale zaradi bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah.  Na javni razpis sta se 
prijavila dva upravičenca, katerima je bilo razdeljenih 484 €.   
 
4257 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (31.810 €): Za ta ukrep je bilo kot običajno 
največ zanimanja. Na javni razpis se je prijavilo dvanajst upravičencev, katerim je bilo odobrenih 
skupaj 36.945 € sredstev. Sofinancirane so bile naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in 
posodobitve gospodarskih poslopij. Na podlagi predloženih poročil o realizaciji prijavljenih 
investicij je bilo realiziranih 31.810 € sredstev (86,1 % odobrenih sredstev). Devet upravičencev 
je investicijo izvedlo v celoti, en upravičenec jo je izvedel le delno, dva upravičenca pa 
prijavljene investicije nista izvedla. V primerjavi z načrtovanimi sredstvi je bilo tako porabljenih le 
74,7 % sredstev.  
 



 
 
 
 
 

4258 Zagotavljanje tehni čne podpore (8.000 €) : Sredstva so bila porabljena za izvedbo 
izobraževalnih programov, sodelovanje na mednarodni razstavi, oblikovanje spletne strani 
društva in izdajo zbornika. Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva dodeljena štirim 
upravičencem, ki so organizirali in izvedli vse prijavljene projekte. Sredstva so bila porabljena v 
celoti. Prejemniki sredstev so bili: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Društvo podeželskih 
žena Kamnik – Komenda, Govedorejsko društvo Kamnik in Društvo rejcev govedi črnobele 
pasme v Sloveniji.   

4259 Pomoč za naložbe  v predelavo in trženje kmetijskih proi zvodov (0 €) :  Na javni razpis 
ni prispela nobena vloga, zato so sredstva ostala neporabljena.  

 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali  
 
4246 Oskrba zapuš čenih živali (3.953 €): Skladno z Zakonom o zaščiti živali mora lokalna 
skupnost zagotavljati sredstva za azilsko oskrbo zapuščenih psov in mačk. Za oskrbo 
zapuščenih psov in mačk na območju Občine Komenda skrbi Zavetišče »Meli« Trebnje« s 
katerim ima Občina Komenda podpisano pogodbo. V letu 2016 so v zavetišču oskrbeli 4 pse in 
17 mačk. Stroški oskrbe so znašali 3.953 €.   
 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  
 
4518 Vzdrževanje gozdnih cest (2.803 €): Program vzdrževanja gozdnih cest je financiran 
preko občinskega proračuna v večjem obsegu kot ga predstavljajo namenska sredstva, ki imajo 
vir v prispevku za vzdrževanje gozdnih cest (1.474 €), ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz 
katastrskega dohodka gozda in iz sredstev, ki jih na osnovi pogodbe zagotavlja Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (523 €). Poleg prejetih namenskih sredstev je Občina 
Komenda sama v proračunu za leto 2016 zagotovila še 806 €. Letni program vzdrževanja, ki ga 
v skladu z zakonom pripravi Zavod za gozdove, je bil v celoti realiziran. V letu 2016 sta bili 
urejeni naslednji gozdni cesti: Suhadole – Šinkov Turn in  Suhadole – Dobrava.   
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE   
 
13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest  
 
4504 Zimska služba na lokalnih cestah in nekategori ziranih cestah (64.225 €): Za izvajanje 
Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in Odloka  o zimski službi, 
upoštevajoč pri tem določila Zakona o javnih cestah je bilo porabljeno 64.225 € od planiranih 
70.000 €. Poraba sredstev je bila pogojena z vremenskimi razmerami.  
 
4510 Redno vzdrževanje lokalnih cest v ob čini Komenda (156.088 €):   Za izvajanje Odloka 
o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in upoštevajoč pri tem določila 
Zakona o javnih cestah, smo za letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti namenili 156.088 
€.  
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 
 
4529 Most preko Pšate v Suhadolah (0,00 €): V letu 2016 so bila za to investicijo (most preko 
Pšate pri cerkvi v Suhadolah) predvidena sredstva v višini 1.000 €, ki pa niso bila porabljena. 
Ker gre za projekt, ki bo v bližnji prihodnosti prav gotovo še aktualen (dejstvo je, da je obstoječ 
most s sredinsko podporo precejšnja ovira ob večjih padavinah), se postavka ohranja tudi v 
proračunu za leto 2017, do realizacije (dokup zemljišč, pridobitev gradbenega dovoljenja, 
operativna izvedba) pa bo verjetno prišlo v letih po dokončanju kanalizacije.  
 



 
 
 
 
 

4561 Rekonstrukcija ceste Stegne – Suhadole (1.708 €): V letu 2016 je bil priključek ceste 
Stegne iz Suhadol (JP 662131) na regionalno cesto Mengeš – Moste (G2 104/1138) urejen 
skladno z zahtevo državne cestne inšpekcije in soglasjem Direkcijo RS za infrastrukturo. Uvozni 
radiusi so bili delno popravljeni, na novo je urejena vertikalna in horizontalna cestna 
signalizacija. Direkcija RS za ceste je bila o končanih delih obveščena. Na odločitev komisije o 
ustreznosti izvedbe še čakamo.  
 
4563 Ureditev šolske poti (0 €): Ograjo ob šolski poti je na svoje stroške in v obliki jeklenih 
stebričkov z verigo postavil Konjeniški klub Komenda. Za uporabnike šolske poti ograja 
predstavlja dodatno varnost, hkrati pa bo predstavljala tudi omejen dostop objestnežem na 
makadamsko parkirišče pri konjskem hlevu.     
 
13029003 Urejanje cestnega prometa  
 
4500 Prometna signalizacija (33.204 €): Sredstva za prometno signalizacijo v višini 24.026 €  
so bila namenjena zamenjavi in postavitvi nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije 
na občinskih cestah in za zavarovanje prometne signalizacije v višini 9.178 €.  
 
13029004 Cestna razsvetljava  
 
6400 Javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) (10 1.390 €): Porabljena sredstva za 
tokovino in vzdrževanje javne razsvetljave  v letu 2016 znašajo 101.390 €, v kar je vključeno 
poraba električne energije, zavarovanje in vzdrževanje javne razsvetljave. V proračunski 
postavki so zajeta tudi vsa popravila poškodovane javne razsvetljave, ki se delno pokrivajo iz 
naslova zavarovalnih vsot. 
 
6410 Javna razsvetljava v ob čini Komenda (13.958 €): Sredstva v višini 13.177 € so bila 
porabljena za zamenjavo svetilk javne razsvetljave ob državni cesti Žeje – Križ, 781 € pa je bilo 
porabljeno za izdelavo projekta PID – legalizacija javne razsvetljave ob varovalnem pasu 
državne ceste R2-413/1081. Skupaj je bilo v letu realiziranih 13.958 € razpoložljivih sredstev.  
 
 
14 GOSPODARSTVO  
 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  
 
4922 Sofinanciranje svetovanj za podjetnike (46 €) : Svetovanja so se v preteklih letih izvajala 
na podlagi napotnic, ki jih izdaja Območna obrtno podjetniška zbornica Kamnik. Porabljena 
sredstva so bila namenjena za plačilo računov prejetih v letu 2015 z datumom zapadlosti v letu 
2016.   

 
4925 Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah (8 .400 €): Pravilnik o dodeljevanju 
sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 
Komenda, omogoča tudi delno povračilo stroškov, ki jih imajo podjetniki z udeležbo na sejmih.  
Javni razpis za ta ukrep je bil objavljen v mesecu septembru 2016. Prejetih je bilo 8 vlog. 
Upravičencem je bilo dodeljenih 8.400 €. Višina vlog je presegala razpoložljiva sredstva, zato so 
se dodeljena sredstva sorazmerno znižala.     
 
4926 Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na  podro čju podjetništva (1.187 €): 
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, ki zagotavlja čim bolj 
celovito pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja pri razvoju podjetniških idej in 
uresničevanju le-teh. Na javna razpisa objavljena v letu 2016 je prispelo 5 vlog. Upravičencem 
je bilo razdeljeni 79,1 % planiranih sredstev. 



 
 
 
 
 

4927 Pospeševanje zaposlovanja (2.750 €): Za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v 
občini Komenda so v proračunu načrtovana sredstva, ki so bila razdeljena na podlagi dveh 
javnih razpisov (v mesecu aprilu in septembru)  ter v skladu s pravilnikom o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda. S tem 
ukrepom želi občina pospeševati zaposlovanje (odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje 
samozaposlovanja in zaposlovanje mladih). Sredstva so bila dodeljena trem upravičencem.  
 
4928 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (0  €): S tem ukrepom želi Občina 
Komenda spodbuditi socialno podjetništvo v občini. Predmet sofinanciranja bodo materialni 
upravičeni stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva, stroški 
opredmetenih osnovnih sredstev, potrebnih za dejavnost podjetja in stroški razvoja novih 
produktov in storitev. Na javna razpisa izvedena v letu 2016 ni prispela nobena vloga. 
 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  
 
1350 Promocija ob čine (5.693 €):  Sredstva so bila porabljena za ponatis knjige »In večno bodo 
cvetele lipe« (2.243 €), oblikovanje in tisk oglasnih panojev (1.304 €) ter za ostale  promocijske 
aktivnosti občine (sejem Arboretum…). 

4700 Sofinanciranje letnih kart za Arboretum (710 € ): Sredstva so bila porabljena za 
sofinanciranje letnih kart za občane občine Komenda. Na podlagi podpisane pogodbe je 
Arboretum Volčji Potok ceno letne karte, ki je znašala  45 € (otroška 25 €) znižal na 25 € 
(otroška 14 €). V letu 2016 so občani kupili 280 letnih kart.   
 
4701 Sofinanciranje vstopnic za Terme Snovik (276 € ): Porabljenih je bilo 55,2 % 
načrtovanih sredstev. Na podlagi pogodbe s Termami Snovik so imeli občani občine Komenda 
15 % popust pri nakupu prenosljivih vstopnic za 30 2-urnih kopanj. Sofinanciranih je bil nakup 
osmih kart.  
   
8413 Sofinanciranje programov društev na podro čju turizma (8.340 €): Občina Komenda 
sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo turistična društva, društva upokojencev, 
mladinska društva, veteranske organizacije, skavti, vsako leto izvede na podlagi sprejetega 
pravilnika in javnega razpisa. Sredstva so bila nakazana TD Komenda in Društvu stari traktor 
Moste.  
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE  
  
1502901 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
5102 Sanacija divjih odlagališ č (1.583 €): Poraba proračunske postavke v višini 1.583 € 
beleži stroške spomladanske čistilne akcije. Sanacija večjih divjih odlagališč s pomočjo zunanjih 
izvajalcev ni bila potrebna. Manjša divja odlagališča (npr. pobiranje odpadnih sveč za obzidjem 
pokopališča) sanira Občina Komenda z zaposlenimi v režijskem obratu. 
 
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  
 
5200 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov (41.168 €): V letu 2016 so bila ta sredstva 
porabljena izključno za območje zadrževalnika Tunjščica. Glede na izkazan interes je bil 
odkupljen del zemljišč na območju nasipa, plačana je bila odškodnina lastnikom zemljišč zaradi 
zmanjšanje možnosti rabe na nasipu, izvedena je bila cenitev odškodnin za potencialno 
občasno  poplavljene parcele za nasipom, večji del nasipa na zahodnem bregu Tunjščice pa je 
bil rekultiviran in vrnjen lastnikom v kmetijsko rabo. Rekultivirane parcele, ki so v občinski lasti, 
so bile po izvedenem razpisu oddane v najem za pridelavo travinj.    



 
 
 
 
 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varst vo naravnih vrednot 
 
4275 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (0 €):  V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano z lovskimi družinami sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Republiki Slovenije. Zakon o divjadi in lovstvu v 29. členu določa, da 
je 50 % koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 % pa prihodek 
proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve 
glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Občini nakazana sredstva se v proračunu občine 
izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva 
in vlaganj v naravne vire.  
Občinski svet Občine Komenda je sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave Glasila Občine Komenda 01/2016), ki določa porabo 
namenskih sredstev za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. V letu 2016 je bilo v 
proračun nakazanih 238 €  koncesijske dajatve. Sredstva so bila v letu 2016 tudi izkoriščena, 
račun pa zapade v plačilo v letu 2017.  
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  
 
16029001 Prostorsko in podeželsko planiranje in adm inistracija  
 
4639 Zbirni kataster GJI (gospodarske javne infrast rukture) (0 €): Zbirni kataster 
gospodarske javne infrastrukture je temeljna evidenca objektov gospodarske javne 
infrastrukture (ceste, električno omrežje, omrežje plinovodov, vodovodov, kanalizacije, javne 
razsvetljave, odlagališč, komunikacijsko omrežje, …), ki jo predpisuje Zakon o urejanju prostora. 
V zbirnem katastru GJI, ki jo na podlagi posredovanih podatkov lastnikov teh objektov vodi 
Geodetska uprava RS in je javno dostopna baza podatkov, so vodeni podatki o vrstah in tipu 
objektov, lokaciji objektov, identifikacijski podatki objektov in podatki o lastniku. Občina 
Komenda vseh podatkov, predvsem podatkov o starejših že zgrajenih objektih, nima v 
predpisani obliki, zato v proračunu namenjamo del sredstev za geodetske posnetke zatečenega 
stanja na področju javne infrastrukture. Zaradi zamika podpisa kohezijske pogodbe se je sama 
izgradnja fekalne kanalizacije zamaknila, s tem pa tudi vpis javne infrastrukture v kataster. Zato 
do porabe sredstev v letu 2016 ni prišlo. 
 
16029003 Prostorsko na črtovanje  
 
6241 Projekti infrastrukture obmo čja 03 – gramoznica (2.326 €): Za del infrastrukture, ki je v 
gramoznici že zgrajena in za priključno infrastrukturo (vodovod do Križa in tlačni fekalni kanal do 
Suhadol) so izdelani projekti izvedenih del, ki jih bomo potrebovali za tehnični  preglede in 
izdajo uporabnih dovoljenj.  
 
6242  Občinski prostorski na črt (421 €): V letu so bili v sklopu prostorskega načrta novelirani 
podatki za BCP (banko cestnih podatkov), porabljena sredstva pa so bila namenjena 
izdelovalcu teh sprememb.  
 
6243 Športni center Komenda (5.197 €): V postopku sprememb in dopolnitev lokacijskega 
načrta za športni center Komenda smo v letu 2016 nepričakovano prejeli odločbo, da je pri teh 
spremembah treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, čeprav nam pri 
osnovnem aktu tega ni bilo treba. Tako smo naročili okoljsko poročilo in pripadajočo hidrološko 
študijo, sredstva na tej postavki pa so bila lani porabljena za plačilo 1. faze izdelave sprememb 
in dopolnitev lokacijskega načrta.  
 
16039004 Prazni čno urejanje naselij  
 



 
 
 
 
 

4935 Krasitev ob čine (10.779 €): Sredstva v višini 10.779 € smo namenili predvsem za 
novoletno krasitev – osvetlitev v občini, od tega 183 € tudi za nakup in zastav.  
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti  
 
4930 Čiščenje in urejanje javnih površin, parkov in nasadov (10.143 €): V okviru 
proračunske postavke so zajeti predvsem stroški za redno vzdrževanje, čiščenje in košnjo 
brežin in javnih površin v občini, cvetlično zasaditev gredic predvsem v okolici občinske stavbe. 
Poraba sredstev je v letu 2016 znašala 10.143 €, od tega so 8.478,86 € znašale storitve 
zunanjega izvajalca košnje v poslovni coni v Komendi. 
 
4937 Postavitev ali zamenjava urbane opreme (327 €) : Porabljena sredstev v višini 327 € so 
bila porabljena za nadomestitev polomljenih košev za smeti.  
 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju  
 
6100 Stroški upravljanja stanovanjskih in poslovnih  prostorov (2.603 €): Za stroške 
upravljanja na Glavarjevi 104, Glavarjevi 59, Glavarjevi 61/a, na Klancu 49 in Zajčevi cesti 23 
smo porabili več sredstev od prvotno načrtovanih, tako da so se sredstva tudi zagotovila iz 
splošne proračunske rezervacije. 
 
6105 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda (19. 936 €): V okviru vzdrževanja 
poslovno stanovanjskega fonda so porabljena sredstva za plačilo stroškov energije, vode in 
komunalnih storitev in tekočega ter investicijskega vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih 
prostorov, ki se delno pokrivajo tudi iz najemnin na prihodkovni strani proračuna. Sredstva so 
bila porabljena v višini 34,7 % planiranih. 
 
16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č  
 
6210 Prostorska dejavnost – stroški storitev (35.31 7 €): Za potrebe aktivnosti na področju 
okolja in prostora je potrebno zagotoviti sredstva za overovitve sklenjenih pogodb pri prodaji oz. 
nakupu zemljišč, za vpis teh zemljišč v zemljiško knjigo, notarske stroške, ki nastanejo pri 
sestavi oz. overovitvi sklenjenih pogodb, stroške davka na promet z nepremičninami, precejšnji 
del teh sredstev je namenjen tudi geodetskim storitvam. V tej postavki so vključena še  sredstva 
za izdelavo cenilnih mnenj, morebitnih uradnih objav ter ostalih storitev, ki so povezana z 
aktivnostmi na tem področju, manjši del pa je bil leta 2016 namenjen za meritve neionizirajočih 
sevanj na šoli in vrtcu v Komendi ter za občinski del sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta 
Gmajnica.     
 
6244 Vračilo komunalnega prispevka (50.376 €): Na podlagi dejstva, da je potrebno skladno 
z veljavno zakonodajo vrniti že plačan komunalni prispevek, v kolikor investitor ne prične z 
gradnjo je Občina Komenda v letu 2015 prejela zahtevek stečajnega upravitelja podjetja Urbano 
d.o.o. v višini 115.000 € za vračilo plačanega komunalnega prispevka. V letu 2016 je podjetju 
vrnila 37.218 €, Gregorju Lojevcu pa je prav tako Občina Komenda na podlagi zahtevka vrnila 
že plačan komunalni prispevek v višini 13.158 €. V letu 2016 je bilo tako izvedeno vračilo v 
skupni višini 50.376 €. 
 
6250 Komunalno opremljanje zemljiš č (98.588 €): Lastniki zemljišč v gramoznici so iz 
naslova plačila komunalnega prispevka že zgradili precejšen del infrastrukture v suhadolski 
gramoznici ter komunalnih priključkov izven nje. Ker je lastnik dobršnega dela zemljišč v 
gramoznici še vedno občina, mora sorazmerni del vlaganj v infrastrukturo izpolniti tudi občina. V 
letu 2016 so se tako sredstva iz te postavke namenila predvsem za ureditev ceste s spodnjega 
na zgornji nivo gramoznice (uredile so se tudi brežine) ter (po izvedbi priključnega vodovoda s 
Križa) za celotno rekonstrukcijo najbolj dotrajanega dela ceste Križ – gramoznica v dolžini cca 



 
 
 
 
 

150 m. Ob tem se je v celoti rekonstruiralo in delno razširilo »T« križišče s te ceste h 
gramoznici.   
 
16069002 Nakup zemljiš č  
 
6215 Nakup zemljiš č (189.170 €): Del porabljenih sredstev predstavlja odkup zemljišč zaradi 
uskladitve stanja prometnih površin s stanjem v naravi, del za potrebe širitve cest, manjši del 
gre tudi na račun nakupa kmetijskih zemljišč in plačila najemnin (igrišče ob vrtcu, najem površin 
za črpališča ipd.). Glavnina sredstev (cca 106.000 €) pa je bilo porabljenih za nakup zemljišča 
pri šoli v Mostah, pri čemer smo izkoristili ponujeno priložnost in od Hete asset resolution kupili 
skoraj 1500 m2 zazidljivih parcel, primernih za vzgojno-izobraževalni namen.   
 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  
 
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivn osti promocije zdravja  
 
7410 Sofinanciranje preventivne mamografske ambulan te (682 €): Občina Komenda je, 
tako kot večina sosednjih občin v letu 2003 pristopila k sofinanciranju mamografskih pregledov 
dojk in s tem občankam občine Komenda zagotovila enakovreden položaj z drugimi v 
dostopnosti koriščenja te izredno pomembne zdravstvene storitve. Glede na pozitivne izkušnje 
smo z  akcijo nadaljevali tudi v letu 2016.  
 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo  
 
0510 Zdravstveno zavarovanje ob čanov (19.075 €): Občina Komenda za brezposelne 
občane, državljane Republike Slovenije s stalnim bivališčem v občini Komenda, ki niso 
zavarovani iz drugega naslova, plačuje prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje. Z 
uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od 1. 1. 2012 dalje o tej pravici 
odločajo pristojni centri za socialno delo. V letu 2016 smo za ta namen porabili sredstva v višini 
19.075 €.  
 
17079002 Mrliško ogledna služba  
 
7400 Mrliško ogledna služba (7.574 €): Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 
9/92 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju ter na osnovi Pravilnika o opravljanju mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 
56/93 s spremembami in dopolnitvami) so lokalne skupnosti v okviru področja zdravstvene 
dejavnosti dolžne financirati mrliško ogledno službo. Sredstva so namenjena za kritje stroškov 
zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti, obdukcije po naročilu zdravnika in prevoze 
pokojnikov. Višina sredstev je odvisna od števila umrlih in razmerja med številom zdravniških 
pregledov in številom obdukcij. V letu 2016 so bila sredstva na postavki realizirana v višini  
63,10 %. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

 
18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina  
 
8220 Obnova in vzdrževanje spomenikov (0 €): V okviru navedene postavke so, tako kot 
vsako leto, izvršena najnujnejša dela obnove in vzdrževanja najbolj ogroženih spomenikov na 
območju občine Komenda. V letu 2016 ni bilo izvedenih obnov in vzdrževanja spomenikov.  
 



 
 
 
 
 

8231 Sofinanciranje obnove in ohranjanja kulturne d ediščine (4.500 €):  Na javni razpis za 
sofinanciranje obnove in ohranjanje kulturne dediščine se je prijavil en izvajalec, kateremu so 
bila dodeljena tudi vsa načrtovana sredstva. 
 
8259 Sofinanciranje nadaljevanja obnove objektov na  cerkvenem hribu (10.000 €): V 
sklopu obnove objektov na cerkvenem hribu, smo v preteklih letih sofinancirali adaptacijo 
veroučnih učilnic. Sredstva na postavki so bila porabljena za nadaljevanje obnove drugih 
objektov na cerkvenem hribu. 
 
18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 
  
8200 KFBK - pla če (58.610 €): Občina Komenda v okviru področja kulture zagotavlja delež 
sredstev za izvajanje dejavnosti javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. V prvi 
vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov  zaposlenim ter materialni stroški. V postavki plače so 
poleg izhodišč za planiranje (delno) upoštevane zahteve Pravilnika o pogojih za opravljanje 
knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 s spremembami in dopolnitvami) 
in Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03 s 
spremembami in dopolnitvami). Delež sofinanciranja naše občine na podlagi delitvene bilance z 
občino Kamnik je 14,33 %. V letu 2016 smo namenili za plače KFBK 58.610 € (97,7 % 
realizacija). 
 
8208 KFBK nabava knjig, časopisov in revij (14.300 €): Sredstva za nabavo knjig, časopisov 
in revij  so bila v letu 2016 porabljena v celoti.  
 
8210 KFBK – materialni in ostali programski stroški  (19.240 €): Postavka vključuje plačilo 
električne energije in kurjave, v ostalih programskih stroških pa so zajeti stroški strokovnega 
izobraževanja, vzdrževanja strojne in programske računalniške opreme, telefon, računovodske 
storitve, pisarniški material, varovanje, zavarovanje in oglaševanje. V letu 2016 so bila sredstva 
na postavki v celoti realizirana.  
 
8214 KFBK teko če vzdrževanje osnovnih sredstev (2.660 €): V okviru postavke Občina 
Komenda zagotavlja 14,33 % sredstev za pokrivanje stroškov vzdrževanja računalniške 
opreme, čiščenja prostorov in ostalega vzdrževanja osnovnih sredstev. V letu 2016 smo za ta 
namen porabili 2.660 €. 
 
8272 Zbornik o razvoju Ob čine Komenda od 1999-2014 (0 €): V letu 2016 zagotovljena 
sredstva za izdajo zbornika niso bila porabljena, kljub temu pa se na projektu izvajajo določene 
aktivnosti. V okviru dogajanj in priprav za dokumentiran kronološki vpogled v dogajanja in razvoj 
je že do sedaj zbranega s sodelovanjem društev, uprave, podjetij, posameznikov … veliko 
gradiva - tekstualnega in slikovnega.  
 
18039003 Ljubiteljska kultura  
 
8225 JS RS za ljubiteljsko kulturo – obvezni progra m (1.500 €): Občina Komenda, je prav 
tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2016 v proračun uvrstila sredstva za sofinanciranje Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti pod okriljem katerega delujejo tudi naša kulturna društva. 
Sredstva v višini 1.500 €, smo predvideli za sofinanciranje udeležbe društev iz območja naše 
občine, ki se udeležujejo raznih kulturnih prireditev v organizaciji navedenega sklada. Sredstva 
so bila v letu 2016 v celoti realizirana.  
 
8227 Medobčinski muzej Kamnik-sofinanciranje projektov (0 €): V proračunu za leto 2016 
so bila planirana sredstva za izvedbo projekta »Zgodbe dreves«, ki bi ga Medobčinski muzej 
Kamnik izvedel v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave. Ker projekt ni bil izveden, so 
se sredstva prenesla v proračun za leto 2017. 



 
 
 
 
 

  
8240 Sofinanciranje programov s podro čja kulture (10.360 €):  Na osnovi Pravilnika o 
sofinanciranju programov s področja kulture se vsako leto izvede javni razpis, s katerim občina 
vsakoletno sofinancira programe posameznih kulturnih društev, ki s svojimi programi kandidirajo 
na razpisu. Zagotovljena sredstva so bila porabljena v celoti.  
 
8241 Sofinanciranje godbe (4.572 €):  Na podlagi javnega poziva za sofinanciranje godbe, so 
je bila postavka realizirana v višini 4.572 €. Sredstva so bila dodeljena Godbi Komenda za 
nakup inštrumentov in stroške delovanja. 
 
 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura   
 
8320 Stroški Glasila ob čine Komenda (48.018 €): Stroški zajemajo založniške in tiskarske 
storitve (29.543 €), poštne storitve (3.807 €) ter plačila avtorskih honorarjev (14.668 €). Deloma 
je vir financiranja glasila tudi oglasni del v glasilu. V letu 2016 so prihodki iz naslova 
oglaševanja v Aplenci znašali 8.556 €. 
 
8330 Stroški lokalne televizije (27.651 €): Stroški lokalne televizije so v letu 2016 znašali 
27.651 €  in zajemajo stroške snemanja občinskih sej in raznih prireditev, naročnino za T-2...  
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
 
8216 KFBK nakup osnovnih sredstev (1.235 €): Postavka vključuje sredstva za nabavo 
osnovnih sredstev, s katerimi se vsako leto nadomesti predvsem del stare in amortizirane 
opreme po načrtu nabav, ki jih sprejme svet zavoda za tekoče proračunsko leto. Sredstva so 
bila v letu 2016 realizirana v celoti. 
 
8270 Stalna razstava kartografa I. Selana (610 €): Za pokritje stroškov varovanja prostorov na 
Glavarjevi cesti 104, kjer je omenjena stalna razstava, smo v letu 2016 porabili sredstva v višini 
610 €.  
 
18049001 Programi veteranskih organizacij  
 
8411 Sofinanciranje programov veteranski organizaci j (2.142 €): Za sofinanciranje petih  
veteranskih organizacij, katerim so bila sredstva dodeljena na podlagi javnega razpisa smo 
namenili 2.142 €. Sredstva so bila na podlagi prejetih poročil o izvedbi prijavljenih programov 
nakazana naslednjim društvom: Društvo izgnancev Slovenije KO Kamnik, Območno združenje 
slovenskih častnikov Kamnik – Komenda, Društvo general Maister Kamnik, Združenje borcev za 
vrednote NOB KO Komenda in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo. 
 
 
18049004 Programi drugih posebnih skupin 
 
8412 Sofinanciranje programov upokojenskih društev (3.060 €): Občina Komenda 
sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo turistična društva, društva upokojencev, 
mladinska društva, veteranske organizacije, skavti, vsako leto izvede na podlagi sprejetega 
pravilnika in javnega razpisa. Društvu upokojencev je bilo na podlagi javnega razpisa odobrenih  
3.060 €.   
 
18059001 Programi športa  
 
8125 Dejavnost klubov in društev po pogodbah (72.26 8 €): Večina finančnih sredstev za 
dejavnosti na področju športa in rekreacije predstavlja sofinanciranje dejavnosti športnih klubov 



 
 
 
 
 

in društev po pogodbah. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa v okviru 
Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Komenda in Letnega programa športa za 
leto 2016. Višina finančnih sredstev za to področje je  bila realizirana v višini 98,6 %. 
 
8127 Strokovna opravila (3.600 €): Za strokovna opravila, ki jih izvaja pogodbeni zunanji 
strokovni izvajalec, smo v letu 2016 porabili 3.600 €. 
Pogodbeni parter opravlja naslednja dela s področja športa: 
• Priprava strokovnih podlag in gradiv za potrebe Občine Komenda (Priprava Pravilnika za 

vrednotenje športnih programov ter njegovo pravilno in smiselno uporabo in priprava 
Letnega program športa  

• Sodelovanje pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov (izvedbo 
razpisa mora po zakonu izpeljati občinska uprava) 

• Spremljanje izvajanja LPŠ (spremljanje dejanskega izvajanja športnih programov): 
• Priprava Analize izvajanja LPŠ ki se vsako leto objavi na spletni strani občine: 
• Izvajanje drugih usklajenih in dogovorjenih nalog upravljanja športa (sodelovanje z MIZŠ, 

svetovanje na področju upravljanja javne športne infrastrukture). 
V občini Komenda se na javni razpis v zadnjih nekaj letih v povprečju prijavlja do 15 izvajalcev.  
Prijavljene športne programe je potrebno v postopku javnega razpisa ovrednotiti, pri izbranih pa 
med letom tekoče spremljati njihovo dejansko izvajanje. Za učinkovit nadzor nad izvedbo 
programov in namensko rabo javnih proračunskih izdatkov je potrebna ustrezna strokovnost. 
 
8134 Šport v zavodih s podro čja vzgoje in izobraževanja (548 €): Sredstva na postavki so 
realizirana v višini 548 €, kar pomeni 54,8%. 
 
8142 Legalizacija tribun (7.625 €): Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja so pripravljeni, 
vendar projektant ne more vložiti vloge za gradbeno dovoljenje zaradi nerešenih lastniških 
odnosov na območju tribun. Solastnik zemljišča, na katerem so tribune, je namreč podjetje 
Hades v stečaju, Konjeniški klub Komenda pa je solastnik zemljišč na območju nedograjenega 
trgovskega centra. Predvidevali smo, da bodo ti odnosi v letu 2016 rešeni, a niso. Glede na to, 
da so PGD projekti praktično končani, je bil projektantu plačan del pogodbenega zneska. 
 
8158 Materialni stroški obratovanja Športne dvorane  (67.326 €): Za plačilo materialnih 
stroškov Športne dvorane Komenda (stroški nabave kurilnega olja, vode, plina, elektrike idr.)  je 
bilo v letu 2016 planiranih 65.000 €. Občina je kot lastnica objekta, dolžna kriti del materialnih 
stroškov obratovanja dvorane. Postavka je bila realizirana v višini 67.326 €, tako da je bilo 
potrebno manjkajoča sredstva zagotoviti s prerazporeditvijo. 
 
8233 ŠDK teko če vzdrževanje (9.085 €): Sredstva na postavki so bila porabljena za pokritje 
generalnega čiščenja dvorane pred začetkom novega šolskega leta, zamenjavo potopne 
črpalke za fekalne vode in druga tekoča vzdrževalna dela v dvorani. Postavka je realizirana v 
višini 90,9%. 
 
8234 ŠDK organiz.koordinacijska dela po pogodbi (9. 900 €): Občina je kot upravnik Športne 
dvorane Komenda za izvajanje organizacijsko koordinacijska del v dvorani, za obdobje 
šolskega leta 2015/2016 sklenila pogodbo s podjetjem Gol-šport d.o.o.. Postavka je realizirana 
v višini 9.900 €, kar pomeni 82,5%.  Po poteku pogodbe, je upravljanje dvorane s 1. 7. 2016 
prevzela OŠ Komenda Moste. 
 
18059002 Programi za mladino  

8414 Sofinanciranje programov za mladino (7.958 €):  Občina Komenda izvede 
sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo tudi mladinska društva, na podlagi 
sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v 



 
 
 
 
 

občini Komenda v letu 2016 je bil objavljen 5. 4. 2016, rok za oddajo vlog pa je bil 5. 5. 2016. 
Na razpis so prispele tri vloge. Na podlagi javnega razpisa in podpisanih pogodb smo trem 
društvom namenili 7.958 € za njihovo delovanje.   
 
 
19 IZOBRAŽEVANJE  
 
19029001 Vrtci  
 
9102 Doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem (912.153 €): V okviru  področja  otroškega varstva 
največjo postavko predstavlja »doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem«. Iz te postavke občina 
pokriva oz. subvencionira program otroškega varstva v skladu z veljavnim Zakonom o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o plačilih staršev za 
programe v vrtcih domačemu Vrtcu Mehurčki in vrtcem izven občine, v katerih so vključeni 
otroci iz naše občine. Plačilo se opravlja mesečno na podlagi prejetih računov za opravljeno 
storitev. Postavka je bila v letu 2016 realizirana v višini 912.153 € 
 
9113 Izvajanje dodatne strokovne pomo či za otroke s posebnimi potrebami (2.410 €): Za 
izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki se izvaja v Vrtcu 
Mehurčki, smo v letu 2016 planirali sredstva v višini 6.000 €. Postavka je bila realizirana v višini 
2.410 € oz. 40,2 %. 
 
 
9135 Postavitev za časnega montažnega vrtca v Komendi (191.426 €): Glede na prostorsko 
situacijo v šoli in vrtcu smo v letu 2012 pristopili k postaviti 6 dodatnih modularnih enot vrtca v 
Komendi. Za najem desetih modularnih enot smo v proračun za leto 2016 porabili 183.650 €.  
 
9160 OŠ 27. julij – pla ča logoped (8.170 €): V okviru področja otroškega varstva namenjamo 
sredstva za sofinanciranje 14,33 % deleža za plače (in ostale stroške v zvezi s plačo) logopeda. 
Polovica deleža Občine Komenda se financira s sredstvi na področju otroškega varstva, druga 
polovica pa s sredstvi, predvidenimi na  področju izobraževanja. Postavka je bila v letu 2016 
realizirana v višini 98,4%. 
 
19029002 druge oblike varstva in vzgoje otrok  
 

9109 Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vklju čeni v vrtec (28.600 €): Skladno z 
veljavnim Pravilnikom o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca je bilo 
v letu 2016 do subvencije upravičenih povprečno 20 otrok mesečno. To so bili večinoma otroci, 
ki so vključeni v varstvo pri varuhih predšolskih otrok. Od septembra 2016 pa so bili do 
subvencije upravičeni tudi otroci, ki so bili zaradi prezasedenosti v vrtcu Mehurčki, z začetkom 
šolskega leta 2016/2017 uvrščeni na čakalni seznam. Postavka je bila realizirana v višini 95,3% 
oz. 28.600 €.  

 
19039001 Osnovno šolstvo  

9203 Varstvo voza čev (9.308 €): V okviru področja izobraževanja občina namenja sredstva za 
varstvo vozačev, ki so bila porabljena v višini 83,1% planiranih sredstev oz. 9.308 €.  
 
9210 Sofinanciranje delovnega mesta »defektolog-log oped« (16.424 €): V plan za leto 2016 
smo, tako kot v preteklih letih,  uvrstili tudi sredstva za financiranje » delovnega mesta 
»defektolog-logoped« za 12 mesecev tekočega leta. V letu 2005 uvedena postavka se je 
izkazala kot pozitivna odločitev, saj imamo čedalje več otrok s posebnimi potrebami. Imamo 
namreč veliko otrok, ki skladno s pravili ministrstva ne bi mogli koristiti teh uslug, ker je njihova 



 
 
 
 
 

motnja »premajhna«, je pa za otroka vseeno toliko moteča, da bistveno poslabšuje njegov učni 
položaj. Defektolog pa, poleg tega, da jim pomaga pri učenju, izvaja tudi vaje, ki te motnje 
izboljšujejo oz. odpravljajo. Defektologinja je, če je potreba, prisotna pri pouku in otroku 
neposredno pomaga, ali pa mu nudi tudi individualno pomoč izven pouka. Sredstva so bila v 
letu 2016 porabljena v višini  16.424 € oz. 97,2%. 
 
9211 Sofinanciranje plavalnega te čaja (3. razred devetletke) (2.850 €): V okviru te postavke 
smo višini 2.850 € predvideli sofinanciranje izvedbe 5-dnevnega plavalnega tečaja za 3. razrede 
devetletke, ki se tečaja udeležijo v dveh terminih. Akcija je bila izvedena septembra 2016, 
sredstva na postavki so bila v celoti porabljena. 
 
9222 Angleške urice – 1. razred devetletke (600 €):  Postavka za angleške urice za prvi 
razred je bila v letu 2016 v celoti realizirana. 
 
9223 Materialni stroški zagotovljenega programa (26 .379 €) in 9225 Teko če vzdrževanje 
osnovnih sredstev (10.961 €): Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja občina, kot ustanoviteljica, osnovni šoli zagotavlja sredstva za pokritje 
stroškov, vezanih na prostor šole (ogrevanje, elektrika, voda, prispevek za stavbno zemljišče, 
zavarovanje, varovanje…). Za materialne stroške smo na podlagi prejetih zahtevkov v letu 2016 
poplačali obveznosti v višini  26.379 €, za tekoče vzdrževanje pa 10.961 €. 
 
9227 Bralna zna čka (380 €): Za izvedbo zaključne prireditve, za otroke, ki opravijo bralno 
značko je bilo porabljenih 380 €. 
 
9228 Testiranje nadarjenih u čencev (1.071 €): Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli 
(11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke 
na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne 
pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim 
omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge 
oblike dela. Otroke, prepoznane kot nadarjene, šola identificira in diagnosticira oz. testira s 
psihološkimi testi. Ker šola nima zaposlenega specialista za to področje, diagnosticiranje za 
šolo izvede  specialist psiholog s Centra za psihodiagnostična sredstva. Sredstva na postavki 
so bila porabljena v višini 1.071 €. 
 
9229 Nagrade najboljšim u čencem  (459 €): Sredstva na postavki so namenjena nakupu 
knjižnih nagrad najboljšim učencem, ki jih vsako leto ob zaključni prireditvi (valeti) podarimo 
petim oziroma sedmim najboljšim učencem OŠ Komenda Moste. Postavka je realizirana v višini 
57,4%. 
 
9230 Sofinanciranje stroškov udeležbe šolskih akcij  socialno ogroženim (0 €): Postavka, 
na kateri so planirana sredstva, predvidena za sofinanciranje raznih akcij (šola v naravi, tabori, 
delovni zvezki, naravoslovni, kulturni dnevi…) otrokom iz socialno šibkih družin, ki se sicer 
navedenih aktivnosti  ne bi mogli udeležiti, v letu 2016 ni bila realizirana. 
 
9232 Tekmovanja in prireditve (570 €): Za udeležbo otrok na  tekmovanjih in prireditvah je 
občina  v letu 2016 prispevala 570 €. 
 
9235 Sofinanciranje mednarodnih projektov (4.085 €) : Za sofinanciranje mednarodnih 
projektov smo v letu 2016 porabili sredstva v višini 4.085 €. 
 
9237 Sofinanciranje stroškov delavnice »nelegalne d roge« (285 €): Na področju 
izobraževanja nadaljujemo s sofinanciranjem delavnic na temo nelegalnih drog. Nelegalne 
droge so že vrsto let ena izmed akcij, ki jim šola posveča veliko pozornosti. Akcija poteka tako, 
da sodelavci in direktorica Centra za mlade iz Domžal, ki imajo program verificiran na državnem 



 
 
 
 
 

nivoju, obiščejo šolo in izvedejo celodnevne delavnice za najvišje razrede. Postavka je 
realizirana v višini 285 €.  
 
9238 Eko projekt (564 €): Za sofinanciranje projekta ekologija je občina v letu 2016 osnovni 
šoli namenila 564 €. 
 
9239 Sofinanciranje Projekta LEGO (1.500 €):  Učenci OŠ Komenda Moste se vsako leto 
udeležijo regijskega tekmovanja z lego gradniki in tekmovanja iz robotike tako, da smo v letu 
2016 za ta namen porabili  sredstva v višini 1.500 €. 
 
9249 Učila in oprema (15.500 €): S sredstvi s postavke učil in opreme nakupuje šola material 
in opremo za pouk in sicer za razredno stopnjo, za predmetni pouk naravoslovja, športne 
vzgoje, tehnike in tehnologije, kemije in ostalih predmetov zadnje triade ter nabavlja strokovno 
literaturo in leposlovje za šolsko knjižnico. V letu 2016 so bila sredstva porabljena v višini 
15.500 €. 
 
9250 Oprema z ra čunalniki (3.150 €): Sredstva v višini 3.150 € so bila namenjena 
sofinanciranju nakupa računalniške opreme za potrebe OŠ Komenda Moste. Postavka je bila v 
celoti realizirana. 

9252 Nakup osnovnih sredstev (2.957 €): Na tej postavki planirana namenska sredstva so 
bila namenjena nabavi osnovnih sredstev, ki naj bi nadomestila predvsem del stare in 
amortizirane opreme po načrtu nabav zavoda. Postavka je bila realizirana v višini 2.957 €. 

9260 OŠ 27. julij – pla ča logoped (izobraževanje) (8.170 €): V okviru področja izobraževanja 
namenjamo sredstva za sofinanciranje 14,33 % deleža za plače (in ostale stroške v zvezi s 
plačo) logopeda. Polovica deleža Občine Komenda se financira s sredstvi na področju 
otroškega varstva, druga polovica pa s sredstvi, predvidenimi na  področju izobraževanja. 
Sredstva so bila v letu 2016 realizirana v višini  8.170 €.  
 
9262 –Nadzidava OŠ Komenda (32.844 €): V letu 2016 so bili izdelani PGD in PZI projekti za 
nadzidavo šole v Komendi, s katero bomo pridobili štiri dodatne učilnice s spremljajočimi 
prostori in pisarne za upravo vrtca. Konec leta je bil na osnovi javnega razpisa pravnomočno 
izbran izvajalec gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, stroški v letu 2016 pa so bili povezani 
predvsem s projektiranjem in ostalimi stroški v z vezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ki je 
bilo pridobljeno v septembru 2016.  
 
9263 OŠ 27. julij – materialni stroški zagotovljene ga programa (3.051 €): Občina kot 
soustanoviteljica javnega zavoda OŠ 27. julij krije 14,33% delež materialnih stroškov. V letu 
2016 je bila postavka realizirana v višini 3.051 €. 
 
9265 OŠ 27. julij – tek. vzdrževanje osnovnih sreds tev (610 €): Občina zagotavlja sredstva 
za tekoče vzdrževanje v višini 610 €. Postavka je bila v celoti realizirana. 
 
9266 OŠ 27. julij – nakup osnovnih sredstev (640 €) : Občina zagotavlja sredstva za nakup 
osnovnih sredstev v višini 640 €. Postavka je bila v celoti realizirana. 
 
9816 Nagrade »zlatim maturantom« (417 €): V okviru področja izobraževanja skladno z 
veljavnim Pravilnikom o nagrajevanju zlatih maturantov, vsako leto v proračun uvrstimo tudi 
sredstva za nagrade »zlatim maturantom«. Postavka je bila realizirana v višini 417 €.  
 
19039002 Glasbeno šolstvo  
 
9270 Glasbena šola – pla če (9.650 €): Sredstva so planirana na podlagi elementov za izračun 
plače in dodatkov po kolektivni pogodbi. V postavke sredstev za plače je vključeno tudi 



 
 
 
 
 

kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za delavca za citre; za ostale delavce pa prehrana 
med delom in prevoz  na delo in nazaj; solidarnostna pomoč, odpravnine in regres za letni 
dopust, napredovanje v nazive in v plačilne razrede. Občina Komenda kot soustanoviteljica 
javnega zavoda, skladno z delitveno bilanco med Občino Komenda in Občino Kamnik, pokriva 
14, 33 % teh stroškov. V letu 2016 je bila postavka realizirana v višini 9.650 € (96,5%) 
 
9274 Glasbena šola-pou čevanje nadstandardnih programov (4.300 €): Občini ustanoviteljici 
Komenda in Kamnik s potrditvijo finančnega načrta za tekoče leto soglašata tudi z izvajanjem 
nadstandardnega vpisa učencev za posamezno šolsko leto, saj je zanimanje za vpis v 
Glasbeno šolo Kamnik večje, kot jim to dovoljuje in jih financira Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Planirana sredstva za plačilo stroškov za poučevanje nadstandardnih 
programov so bila v celoti realizirana. 
 
9273 Glasbena šola – MS zagotovljenega programa (44 0 €) 
9275 Glasbena šola – tek.vzdrževanje osnovnih sreds tev (470 €) 
9276 Glasbena šola – nakup osnovnih sredstev (440 € ) 
Občina Komenda kot soustanoviteljica javnega zavoda Glasbena šola Kamnik,  krije tudi delež 
stroškov za pokrivanje materialnih stroškov (440 €), tekočega vzdrževanja (470 €) in nakupa 
osnovnih sredstev (440 €). Postavke v letu 2016 so bile v celoti realizirane. 
 
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarn em izobraževanju  
 
9806 Projekt »Vzgoja za nenasilje« (2.548 €): V okviru tega projekta se je OŠ Komenda 
Moste vključila v strokovno izobraževanje RPSO in izvedla delavnice za otroke in izobraževalne 
roditeljske sestanke na temo (ne)nasilja. V proračun za leto 2016 smo uvrstili sredstva v višini 
2.800 €, ki smo jih realizirali v višini 2.548 €. 
  
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu  
 
9202 Prevoz otrok v šolo (70.697 €): Zakon o osnovni šoli (Ur.l.RS, št. 12/96 s spremembami 
in dopolnitvami) v svojem 56. členu zagotavlja pravico do brezplačnega prevoza: 
- učencem 1. razreda osnovne šole ne glede na oddaljenost njegovega bivališča od osnovne 

šole (devetletka) 
-   učencem, katerih prebivališče je oddaljeno več kot štiri kilometre od šole;  
- učencem, katerih prebivališče je oddaljeno manj kot štiri kilometre od osnovne šole, če 

pristojni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost 
učenca na poti v šolo.  

Postavka je bila v letu 2016 realizirana v višini 70.697 €.  
 
9205 Regresirana prehrana u čencev (2.350 €):  Zagotovljena sredstva za regresirano 
prehrano so bila v celoti porabljna. 
 
9207 Sofinanciranje zimske šole v naravi in naravos lovnih taborov (5.800 €): Za 
sofinanciranje zimske šole v naravi in naravoslovnih taborov smo v letu 2016 planirali sredstva v 
višini 5.800 €. Postavka je bila realizirana v celoti. 
 
 
19069003 Štipendije  
 
9800 Sofinanciranje ustanove Petra  Pavla Glavarja (14.600 €): V okviru drugih dejavnosti na 
področju izobraževanja smo tudi v letu 2016 sofinancirali dejavnost Ustanove Petra Pavla 
Glavarja, in sicer v višini 14.600 €. Glavni namen ustanove je štipendiranje dijakov in študentov 
ter pomoč občanom, ki so pomoči potrebni. Prve štipendije so bile podeljene ob začetku 
šolskega leta 2000/2001. Štipendije se dodeljujejo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, po 



 
 
 
 
 

kriterijih, ki so določeni v pravilniku o štipendiranju. Glede na namen bo ustanova pomagala tudi 
drugim pomoči potrebnim občanom občine Komenda (ostarelim občanom, osnovnošolskim 
otrokom, nadarjenim otrokov za razvoj talentov – udeležba na tekmovanjih itn.). V okviru 
postavke je bilo 366 € porabljenih tudi za izdelavo letnega poročila (bilanc) ustanove. 
 
9810 Pomoči študentom, dijakom, u čencem (0 €): Z a navedeni namen v letu 2016 ni bilo 
porabljenih nič sredstev. 
 
20 SOCIALNO VARSTVO  
 
20029001 Drugi programi v pomo č družini  
 
0905 Denarni prispevek za novorojence (18.581 €): V letu 2016 smo skladno z določbami 
veljavnega Pravilnika o dodeljevanju enkratnega denarnega prispevka za novorojence, nakazali 
namenska sredstva v višini  18.581 € (prispevek na enega novorojenca je znašal 208,65 €).  
 
 
20049002 Socialno varstvo invalidov 
 
0910 Financiranje »družinskega pomo čnika« (19.265 €): V letu 2016 smo s strani pristojnega 
Centra za socialno delo prejeli še dve odločbi o podelitvi pravice do izbire družinskega 
pomočnika, tako da je občina v letu 2016 financirala tri družinske pomočnike. Postavka je bila 
realizirana v višini 19.265 €.  
 
20049003 Socialno varstvo starih  
 
0300 Domska oskrba socialni zavodi (38.172 €): Največja postavka na področju socialnega 
varstva je domska oskrba v socialnih  zavodih. Ceno oskrbe domovi oblikujejo samostojno, na 
osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 
36/02 s spremembami in dopolnitvami), potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik plačil in doplačil 
pa je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci.  S strani lokalne skupnosti se 
pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oz. sredstva 
ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Postavka je bila v letu 2016 
realizirana v višini 38.172 €. 
 
0310 Zavod Medgeneracijsko središ če Komenda (10.193 €): Za delovanje pisarne 
Medgeneracijskega središča Komenda je bilo v letu 2016 porabljenih 10.193 €.  
 
0311 Tečaji računalništva za starejše (1.894 €): Postavka se že nekaj let uvršča v proračun v 
višini 2.000 €. Postavka je bila v letu 2016 realizirana v višini 1.894 €. 
 
0908 Pomoč na domu – ob činska subvencija (41.537 €): Zagotavljanje mreže javne službe 
za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu je ena izmed nalog, ki jih lokalnim 
skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu. 
Pomoč družini na domu obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene; gospodinjsko pomoč in 
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Pomoč na domu predstavlja obliko podpore, ki lahko 
nadomesti prezgodnje institucionalno varstvo. Namenjena je predvsem starejšim od 65 let. Cilj 
storitve je, da starejši čim dlje ostanejo v svojem domačem okolju.  
Pomoč družini na domu se v občini Komenda izvaja v skladu s sprejetim Odlokom o 
organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev. Za izvajanje opravljanja storitve je 
Občina Komenda, na podlagi javnega razpisa, podelila koncesijo Zavodu Medgeneracijsko 
središče Komenda (koncesijska pogodba številka 430-0007/2008-7 z dne 5.9.2008). Občina z 
zavodom, skladno s 23. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, vsako 
leto podpiše tudi pogodbo o financiranju, s katero določi obseg storitve in potrebna finančna 



 
 
 
 
 

sredstva. Plačila storitve pomoči na domu se izvajajo na osnovi sprejete cene storitev pomoči 
na domu, ki se oblikuje po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06 s spremembami in dopolnitvami) in jo potrdil Občinski svet 
Občine Komenda. 
Občina Komenda je tudi v letu 2016 sofinancirala 70 % cene storitve pomoči na domu, 
upravičenci oziroma zavezanci pa so dolžni plačati razliko med veljavno ceno storitve, znižano 
subvencijo občine in eventualno subvencijo države. 
Občina Komenda zagotavlja iz občinskega proračuna tudi doplačila k ceni storitve pomoči na 
domu uporabnikom, ki sami ne zmorejo poravnati opravljene storitve s svojimi dohodki in 
izpolnjujejo druge s predpisi določene pogoje. Višino doplačila upravičencev v tem primeru 
določi Center za socialno delo Kamnik na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri 
plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 s spremembami in dopolnitvami) z 
odločbo. Postavka je bila realizirana v višini 41.537 €. 
 
 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  
 
0700 Pokrivanje razlik v stanarinah (12.656 €): Za pokrivanje razlik v stanarinah smo v letu 
2016 planirali 17.000 €. Pogoje za pridobitev subvencije stanarine določa stanovanjski zakon. 
Subvencija pripada upravičencem, če izpolnjujejo dohodkovne cenzuse in druge pogoje glede 
premoženjskega stanja, določene s predpisi o socialnem varstvu, ki urejajo denarne socialne 
pomoči, ter nimajo v lasti drugega stanovanja. Konec leta 2016 je bilo šest upravičencev do 
subvencionirane najemnine. Sredstva so porabljena v višini 12.626 €. 
 
0710 Enkratne denarne pomo či – občinski del (6.843 €): Sredstva občine, namenjena 
enkratnim denarnim pomočem občanom, ki se znajdejo v finančni stiski, so bila v letu 2016 
realizirana v višini 6.843 €.  
 
0902 Pogrebni stroški (0 €): Na podlagi 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti, 
ter o urejanju pokopališč mora občina poravnati stroške pokopa umrlega, če ni dedičev ali če ti 
niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Zakon tudi določa, da je občina upravičena do 
povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega, če jo je ta zapustil. V letu 2016 postavka ni 
bila realizirana.  
 
20049006 Socialno varstvo humanitarnih programov 
 
0101 Sofinanciranje humanitarnih programov (4.500 € ): Sredstva so namenjena 
sofinanciranju programov humanitarnih društev, ki vključujejo najrazličnejše kategorije 
prebivalstva in jim omogočajo aktivno udejstvovanje v družbi, kljub omejitvam, ki jim jih postavlja 
bolezen. Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva v celoti (4.500 €) razdeljena med društva, 
ki so se prijavila na javni razpis.  
 
0102 Sofinanciranje RK in Karitas (5.100 €): Na podlagi sprejetega Zakona o rdečem križu, 
namenjamo sredstva tudi sofinanciranju krovne organizacije RK Kamnik, naših krajevnih 
organizacij RK in Župnijske Karitas, v skupnem letnem znesku, ki za leto 2016 znaša 5.100 €. 
Postavka je bila v celoti realizirana.  
 
0400 Letovanje otrok (384 €): V letu 2016 smo sofinancirali  letovanje socialno ogroženih otrok  
v višini 384€. Pri izboru otrok sodeluje Center za socialno delo in socialna služba v osnovni šoli, 
pri izvedbi pa se povezujemo z Rdečim križem Kamnik. Tako zagotovimo socialno najbolj 
ogroženim otrokom od 7 do 10 dni počitnic na morju. 
 
0702 Skrb za brezdomce (1.620 €): V mesecu novembru 2013 smo bili s strani CSD Kamnik 
obveščeni, da je občan, s stalnim prebivališčem v Občini Komenda, pridobil status brezdomca. 



 
 
 
 
 

Brezdomci iz Kamnika in Komende imajo možnost namestitve (postelja) v Samskem domu v 
Mekinjah ali Penzionu Kamrica v Kamniku. Pogodba se sklepa za vsako proračunsko leto 
posebej.  
 
0904 Sofinanciranje socialnih akcij (164 €): Planirana sredstva v višini 1.000 €  so bila kot 
podpora občine namenjena  izrednim socialnim programom oziroma socialnim akcijam, ki jih ni 
mogoče vnaprej načrtovati, jih je pa smiselno vsaj simbolično finančno podpreti. V letu 2016 
smo v višini 164 € finančno podprli akcijo Anina zvezdica.  
 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  
 
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvršev anja prora čuna – doma če 
zadolževanje  
 
1700 Stroški posojil (21.070 €): Občina Komenda je v letu 2010 najela dva dolgoročna kredita. 
Stroški obresti za oba kredita so v  letu 2016 so znašali 21.070,30 €, in sicer: 11.272,98 € 
Addiko Bank d.d, in 9.797,32 € UniCredit Banki Slovenije d.d..  

 
V okviru računa financiranja je bilo odplačanih 287.344,92 € glavnic kreditov in sicer: 

•  93.333,36 € Addiko Bank d.d., 
•  83.611,56 € UniCredit Banki Slovenije d.d. 
• 110.400,00 € odplačila glavnice kredita družbi PC Komenda d.o.o.. 

 
Stanje dolgoročnih kreditov na dan 31. 12. 2016 znaša 6.641.615,74 €, in sicer: 

•  752.505,64 € pri UniCredit Banki Slovenije d.d.,  
•  840.000,24 € pri Addiko Bank d.d.,  
•  5.024.968,86 € pri družbi PCK d.o.o., 
•  24.141,00 € pri MGRT 

 
 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  
 
23039001 Splošna prora čunska rezervacija  
 
1370 Splošna prora čunska rezervacija (0 €): V skladu z 42. členom Zakona o javnih 
financah, se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak 
zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva ne 
smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O njihovi uporabi odloča 
župan. Uporabljajo se za financiranje nepredvidenih namenov za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena  
sredstva v zadostnem obsegu. V letu 2016 je bilo planiranih 20.500 € splošne proračunske 
rezervacije. Splošna proračunska rezervacija je bila v celoti prerazporejena na druge 
proračunske postavke. Poročilo o porabi le-teh je sestavni del zaključnega računa.  
 
23029001 Rezerva ob čine  
 
0900 Rezerva za naravne nesre če 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, 
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.  



 
 
 
 
 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF  župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet. 
Neporabljena sredstva proračunske rezerve iz preteklih let, se prenesejo v proračun za 
prihodnje leto. Poročilo o njeni porabi je sestavni del zaključnega računa. Neporabljena 
sredstva rezerve za naravne nesreče v višini 50.446,01 € se prenesejo v proračun za leto 2017. 
 
 
2.5 REŽIJSKI OBRAT 

 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  
 
06039001 Administracija ob činske uprave   
 
4600 Delovanje Režijskega obrata (81.864 €): V okviru delovanja režijskega obrata so bila za 
zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi (regres za letni dopust,  
prevoz in prehrana ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja), planirana 
sredstva za tri delavce. Njihova poraba je bila 64.791 €. V realizaciji so prikazani tudi stroški, ki 
so neposredno povezani z izdajo računov za vodarino občanom občine Komenda, in sicer: 
10.038 € računalniških storitev in 6.529 € poštnih storitev (tisk in pošiljanje računov).  
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE  
 
15019001 Regulativni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 
 
4666 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja (18.8 70 €): Sredstva so bila porabljena za 
plačilo poračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode za 
leto 2014. Poračun je bil izveden na podlagi inšpekcijskega pregleda, ki je določil, da je 
odpadna voda iz mešanega kanalizacijskega sistema, ki se je stekal v staro čistilno napravo v 
Komendi obremenjena s okoljsko dajatvijo kot greznične vsebine.  
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
4627 Zapiranje deponije inertnih odpadkov (0 €): Po sprejemu lokacijskega načrta za 
območje suhadolske gramoznice in po spremembah  tega lokacijskega načrta in tudi po 
sprejemu občinskega prostorskega načrta (mimogrede: vsi  dokumenti so bili sprejeti z vsemi 
soglasji državnih inštitucij, vključno s postopkoma celovite presoje na okolje na Ministrstvu za 
okolje in prostor) nas je neprijetno presenetila zahteva taistega ministrstva oz. okolijske 
inšpekcije, da moramo za del gramoznice speljati uradni postopek zapiranja odlagališča inertnih 
odpadkov. Po zaprtju pa se na določenih parcelah deset let celo naj ne bi smelo graditi, čeprav 
že imamo dve gradbeni dovoljenji (za kompletno infrastrukturo in za zbirni center komunalnih 
odpadkov) in smo z gradnjo že pričeli. S to problematiko smo lani seznanili tudi ekipo 
Ministrstva za okolje in ministrica je osebno zagotovila, da po pravnomočnih gradbenih 
dovoljenjih lahko gradimo naprej, čeprav nam je okoljska inšpekcija prepovedala nadaljevanje 
gradnje. Na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje, smo naslovili vlogo za izdajo 
odločbe o zaprtju odlagališča, vendar moramo vlogo dopolniti z načrtom zaprtja. Le-ta pa bi bil v 
diametralnem nasprotju z lokacijskim načrtom, na katerega imamo, kot že rečeno, tudi soglasje 
taistega ministrstva. Prav tako bi bil tak načrt v nasprotju z interesi lastnikov parcel, ki so 
zemljišča seveda kupili za gradnjo, kar jim lokacijski načrt tudi omogoča. Kako bo problem 
rešen, ta trenutek najbrž ne ve nihče. V dilemi so tudi strokovnjaki podjetja, ki se ukvarja z 
okoljsko problematiko in nam pri tem pomaga. Na nek način smo v »birokratski« slepi ulici in 
nihče ne zna oceniti, kaj nas v teh postopkih še čaka, še manj pa znamo oceniti stroške. V letu 
2016 smo se ukvarjali predvsem z inšpekcijskimi navodili, ki za enkrat ne pripomorejo h končni 
oz. k taki rešitvi, ki bi zadovoljila nas lastnike zemljišč v gramoznici. Stroškov v letu 2016 sicer ni 



 
 
 
 
 

bilo, so pa letos spet že napovedani kontakti z Ministrstvom za okolje in prostor, kjer bomo 
skušali priti do ustreznih rešitev problema. 
 
4654 Sofinanciranje nadgradnje Regijskega centra za  ravnanje z odpadki – RCERO 
(45.440 €): Proračunska postavka zajema obveznost Občine Komenda za vlaganje zbrane 
okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov v obdobju od leta 2009 do leta 2015 kot namenska 
sredstva za izgradnjo infrastrukture za odlaganje odpadkov. V skladu s Pogodbo o pristopu 
občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje RCERO Ljubljana, je Občina 
Komenda, v času izvajanja projekta RCERO, vsa sredstva iz okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov, dolžna vlagati v izgradnjo RCERO Ljubljana. Na podlagi 
pogodbe ter zahtevka javnega podjetja Snaga d.o.o. so bila namenska sredstva v decembru 
2016 tudi nakazana. 
 
4665 Zbirni center komunalnih odpadkov (40.498 €): Skladno s trenutno veljavnimi predpisi 
mora vsaka  občina na svojem območju zagotoviti najmanj  en zbirni center za ločeno zbiranje 
frakcij iz gospodinjstev. Občina Komenda je že pridobila PGD in PZI projektno dokumentacijo 
ter maja 2015 pridobila gradbeno dovoljenje ter se povezala z Občino Kamnik, da bi center v 
suhadolski gramoznici postavili skupaj. Občina Kamnik bi s suhadolskim centrom pokrivala 
zahodni del občine, vendar trenutno veljavna zakonodaja skupne gradnje za enkrat ne 
predvideva. V parlamentarni proceduri je predlog, da se predpis ustrezno spremeni in omogoči 
tudi skupno gradnjo takega centra. V lanskem letu smo na parceli s površino skoraj 3000 m2 
izvedli začetna zemeljska in pripravljalna dela ter inšpekciji za delo uradno prijavili začetek 
gradnje. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
4609 Izgradnja kanalizacijskega sistema v ob čini Komenda – KOHEZIJA (783.770 €): 
Poraba na proračunski postavki je znašala 783.770 €. Od tega so bili stroški oglaševalskih 
storitev in arheoloških raziskav – 7.596 €, varnostni načrti 5.300 € in investicijski nadzor 5.900 
€. Na področju novogradenj je poraba znašala 763.499 € predvsem za poplačilo izvedene 
kanalizacije primarnih vodov v Suhadolah, Mostah in Žejah. 
 
4625 Stroški čiščenja odpadnih vod in upravljanja javnega kanalizaci jskega sistema 
(198.526 €): Z upravljavcem javne kanalizacije je sklenjena pogodba o izvajanju vzdrževanja 
kanalizacije na območju občine Komenda. Stroški pogodbenega upravljavca so v preteklem letu 
znašali 72.867,64 €.Transport odpadnih vod od Mengša do CČN v Študi, ki ga v skladu s 
pogodbo plačujemo upravljavcu javne kanalizacije na področju občin Mengeš, Trzin in Domžale 
je znašal 39.618,91 €, stroški čiščenja odpadnih vod in blata  na čistilni napravi pa 54.750,13 €, 
poraba električne energije črpališč ter GSM storitev črpališč 12.612 €. Obravnavani stroški se 
povečujejo sorazmerno s povečanjem števila uporabnikov javnega kanalizacijskega sistema. 
V letu 2016 se je pričela tudi sanacija nekvalitetno izvedenega kanalizacijskega omrežja v 
poslovni coni Žeje pri Komendi. Pregled testnih kanalov je pokazal izredno nekvalitetno izvedbo 
na praktično vseh odcepih za priključke objektov, kakor tudi slabo izvedbo sekundarnih kanalov. 
Vdor tujih vod v fekalno kanalizacijo posledično pomeni tudi povečanje stroškov transporta 
fekalnih vod in stroškov vzdrževanja črpališč. Zatesnitev testnih  odsekov  kanalizacije je v  letu 
2016 znašala 10.851,84 €. 
 
4656 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja C ČN- Kohezija (498.891 €): Občina 
Komenda je v letu 2016 investirala v izgradnjo in nadgradnjo Centralno čistilne naprave v višini 
498.891 €. Sredstva so bile porabljena v sklopu sofinanciranja nadgradnje CČN Domžale 
Kamnik. Občina Komenda je solastnica komunalne infrastrukture CČN v Domžalah in investicijo 
sofinancira v 6,189 % deležu. V oktobru 2016 so bila gradbena dela zaključena in naprava dana 
v devetmesečno poskusno obratovanje. Investicija se financira iz kohezijskih sredstev v višini 



 
 
 
 
 

85% upravičenih stroškov. Po podpisu sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za okolje in 
prostor v marcu 2016 je uspešno steklo tudi  črpanje sredstev EU in proračuna RS. 
 
 
4663 Izgradnja kanalizacijskega sistema v ob čini Komenda –neupravi čen del kohezije 
(185.531 €): V okviru kohezijskega projekta za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture mora 
Občina Komenda zagotoviti 95 % priključenost objektov na kanalizacijski sistem do konca leta 
2017, zato poteka gradnja infrastrukture tudi v delu, ki ni predmet sofinanciranja iz sredstev EU.  
V letu 2016 proračunska postavka izkazuje predvsem stroške izgradnje in gradbenega nadzora 
kanalizacije na Klancu v višini 89.931 €. Postavka zajema tudi preureditev čistilne naprave v 
Komendi, ki že od same izgradnje dalje ni obratovala. Projektiranje, izgradnja in gradbeni 
nadzor preureditve v razbremenilnik in povezavo fekalne kanalizacije na S kanal je znašalo 
69.523 €. Na postavki so zajeta tudi sredstva dodatnih stroškov ob izgradnji kanalizacijske 
infrastrukture kot so oporni zidovi, odškodnine lastnikom zasebnih zemljišč in dodatni stroški 
zaradi posegov na zasebna zemljišča, stroški koordinatorja kohezijskih projektov, programska 
aplikacija za vodenje kohezijskega projekta ipd. 
 
4664 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja C ČN – investicijsko vzdrževanje (29.728 
€): Namenska sredstva se kot najemnina lastniškega deleža Občine Komenda na infrastrukturi 
pri CČN Domžale – Kamnik zbirajo na  namenski proračunski postavki. Sredstva v višini 29.728 
€ so bila porabljena za vlaganje v nujna vzdrževalna dela na objektu CČN Domžale Kamnik, 
skladno s potrjenim načrtom vlaganj skupnega organa občin lastnic infrastrukture. 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  
 
16039001 Oskrba z vodo 
 
4618 Oskrba s pitno vodo na obmo čju Zg.Save – sklop 1 (1.730 €):  Na osnovi dogovora o 
sanaciji krvavškega vodovodnega sistema, bodo občine Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, 
Komenda, Vodice in Kranj pristopile k sanaciji zajetij v dolini reke pod Krvavcem. Sanacija 
zajema izdelavo subhorizontalne vrtine dolžine 150 m pod Krvavcem, montažo merilca hitrosti, 
izdelavo blatnega izpusta pred vodohran Grad, vgradnjo merilca pretoka ter ureditev dostopa. V 
letu 2016 so aktivnosti na projektu nekoliko zastala. Občine investitorke morajo ponovno 
dogovoriti obseg investiranja, finančno strukturo investicije in delež financiranja posamezne 
občine. Proračunska poraba v višini 1.730 € je bila v letu 2016 porabljena za aktivnosti vezane 
na spremembo investicijske dokumentacije. 
 
4647 Stroški upravljanja in vzdrževanja javnega vod ovodnega sistema (214.171 €): Redno 
vzdrževanje, ki obsega oskrbo s pitno vodo, gospodarno koriščenje objektov in naprav, 
investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, redno vzdrževanje objektov in 
naprav, izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav, izvajanje meritev in 
monitoringa, izdajanje mnenj, vodenje registra priključkov in katastra vodovodnega omrežja in 
naprav ter statistično obdelavo podatkov je znašalo 64.314 €. Na povečanje tovrstnih stroškov 
je vplivalo veliko število zamenjanih vodomerov v drugi polovici leta  2016  v višini 18.265 €. 
Občina Komenda se sicer oskrbuje iz vodovodnega sistema Iverje-Kamnik-Komenda, hkrati pa 
ostaja na Krvavškem vodovodnem sistemu. Obveznosti vzdrževanja Krvavškega magistralnega 
vodovoda, ki ga pogodbeno vzdržuje Komunala Kranj, so v letu 2016 znašale 3.672 €. Za 
investicijsko vzdrževanje in obnovo vodovoda v Nasovčah, Mostah, Suhadolah in Žejah je bilo 
porabljenih 144.957 €.  
 
4649 Sofinanciranje vodovodnega sistema Iverje – Ka mnik – Komenda (98.708 €): Na 
podlagi pogodbe iz leta 2004, katera je bila podpisana med Občino Kamnik in Občino Komenda 
o medsebojnih pravicah in obveznostih glede oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema 



 
 
 
 
 

Kamnik, ki občini Komenda omogoča oskrbo s pitno vodo iz vodnega zajetja Iverje, je Občina 
Komenda v letu 2016 namenila 98.708 € kot sorazmerni del sofinanciranja stroškov vzdrževanja 
transportnega voda za leto 2013, 2014 in 2015. 
 
 
16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost  
 
4610 Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališ ča (8.714 €): Porabljena sredstva v višini 8.714 
€ vključujejo predvsem redno vzdrževanje objektov za pokopališko dejavnost, porabo vode, 
komunalne storitve v preteklem letu. Investicijski del planirane proračunske postavke ni bil 
izveden, ker se ni pristopilo k izvedbi žarne stene na pokopališču v Komendi. 
 
    
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
 
4662 Čiščenje vodotokov (35.154 €):  Občina Komenda je v sodelovanju z ARSO v letu 2016  
financirala čiščenje vodotokov v naseljih Gmajnica, Komenda in Moste. Vsa dela je izvajalo 
podjetje Hidrotehnik. Stroški izvedenih del so znašali 35.154 €.   
 
Nakup zemljiš č (16069002) 
 
4631 Nakup zemljiš č za poslovno cono (2. faza) (4.278 €): Občina Komenda je v letu 2013 
podpisala kompenzacijo s PC Komenda d.o.o., ki pa v poslovnih knjigah občine ni bila 
izvedena. Kompenzacija je bila naknadno evidentirana, kar pomeni tudi zagotovitev sredstev za 
odkup zemljišč v poslovni coni. Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo iz splošne 
proračunske rezervacije. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIAZCIJE 
 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
 
4660 Tekoče vzdrževanje CATV (0,00 €): Občina Komenda je za tekoče vzdrževanje CATV v 
letu 2016 načrtovala 1.500 €. V preteklem letu je bilo celotno omrežje CATV prodano, zato so 
sredstva ostala neporabljena. 
                  
               
2.6  POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
 
 
2.6.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki dolo čajo delovno podro čje Občine 

Komenda  
 
Občina Komenda opravlja svoje naloge na osnovi naslednjih zakonskih predpisov: 
• Zakon o lokalni samoupravi, 
• Zakon o funkcionarjih v državnih organih, 
• Zakon o javnih uslužbencih, 
• Zakon o delavcih v državnih organih, 
• Zakon o delovnih razmerjih, 
• Zakon o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, 
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
• Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, 
• Zakon o javnih cestah, 
• Zakon o javnih financah, 



 
 
 
 
 

• Zakon o financiranju občin, 
• Zakon o izvrševanju proračuna RS za posamezno leto, 
• Zakon o pospeševanju turizma, 
• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
• Zakon o nadzoru državnih pomoči, 
• Zakon o urejanju prostora, 
• Zakon o graditvi objektov, 
• Zakon o gospodarskih javnih službah, 
• Zakon o varstvu okolja, 
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
• Zakon o športu, 
• Zakon o vrtcih, 
• Zakon o osnovni šoli, 
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
• Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, 
• Zakon o varstvu kulturne dediščine. 
 
2.6.2  Dolgoro čni cilji Ob čine Komenda 
 
Občina Komenda nima krovnega strateškega dokumenta, na podlagi katerega bi izvajala 
sprejete strateške usmeritve, ki bi prispevale k izkoriščanju razvojnih potencialov ter 
sistematično pristopala k potrebnim in upravičenim investicijam. Je pa Občina Komenda 
vključena v več razvojnih partnerstev (RRP LUR,  LAS za mesto in vas…), ki definirajo želeno 
smer razvoja na posameznih področjih.  
 
Dejstvo pa je, da so v občinskih prostorskih načrtih zastavljene smeri razvoja občine, z 
umeščanjem posameznih dejavnosti v prostor. 
 
 
2.6.3 Letni cilji Ob čine Komenda 
 
Ključne prioritete in prednostne naloge občine v letu 2016 so bile:  

• nemoteno financiranje javne porabe,  
• nadaljevanje izvedbe začetih investicij, predvsem kohezijskih projektov. 

 
2.6.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih cilje v 
 
Ocenjujemo, da smo zastavljene letne cilje po večini dosegli. Nekatere naloge se vsebinsko in 
tudi finančno prenašajo v realizacijo prihodnjega leta. 
 
Tudi finančni pokazatelji potrjujejo oceno o uspešnem poslovanju v letu 2016. Prihodke 
proračuna smo realizirali v višini 84,9 % načrtovanih, odhodki pa so bili realizirani v višini 82,8 % 
načrtovanih. Nižja realizacija prihodkov je posledica dejstva, da je bil prvi zahtevek za črpanje 
kohezijskih sredstev za izgradnjo kanalizacije odobren in izplačan v januarju 2017, na strani 
odhodkov pa se je tudi pričetek izgradnje nadzidave OŠ Komenda pričel v januarju 2017. 
 
Občina Komenda je glavnino zastavljenih ciljev v letu 2016 dosegla, in sicer: 
• zakonske obveznosti so bile nemoteno financirane; 
• uspešno izvedeni in zaključeni javni razpisi za dodeljevanje proračunskih sredstev; 
• nadaljevanje kohezijskih projektov (izgradnje kanalizacijskih sistemov, nadgradnja CČN 

Domžale Kamnik) ter podpis pogodb o sofinanciranju projektov s strani kohezijskega sklada; 
• uspešen pričetek črpanja kohezijskih sredstev; 



 
 
 
 
 

• izboljšanje prometne varnosti z ureditvijo nekaterih cestnih odsekov; 
• uspešno izvajanje protipoplavnih ukrepov (čiščenje vodotokov, nadaljevanje projekta 

zadrževalnika Tunjiščica); 
• prenos športne dvorane Komenda v upravljanje OŠ Komenda Moste; 
• realizirana je bila večina načrtovanih projektov in programov… 
 
 
Režijski obrat  je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave in v skladu z 
Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komenda, opravlja 
dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb: 
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, 
- vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč, 
- urejanje zelenih površin, vzdrževanja in urejanja pokopališča, 
- urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaševanje, 
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in odvajanje padavinskih voda, 
- obračunavanje storitev komunalnih dejavnosti, 
- upravljanje, vzdrževanje in obnova sistemov in ostalih objektov in naprav, namenjenih 

opravljanju javnih služb; 
 
Doseganje zastavljenih ciljev: 
Režijski obrat je v letu 2016 v skladu z zakonodajo, Odlokom o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča  in proračunom za leto 2016 skušal zagotoviti planirana sredstva iz naslova 
nadomestila za stavbno zemljišče. Na podlagi vzpostavljene evidence o zazidljivih zemljiščih in 
objektih, ki je bila dobra osnova za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, je 
bila tudi realizacija plačil tega nadomestila zelo dobra.  
 
V obdobju delovanja režijskega obrata se kažejo prednosti take organizacije predvsem: 
- v večjem nadzoru nad delovanjem gospodarskih javnih služb; 
- preglednejšim in gospodarnejšim ravnanjem s sredstvi za te namene; 
- hitrejšem in učinkovitejšem sprejemanju ukrepov, za izboljšanje delovanja gospodarskih 

javnih služb. 
 

 
2.6.5 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepri čakovanih posledic  pri izvajanju 

programa dela 
 
Ocenjujemo, da pri izvajanju proračuna za leto 2016 ni prišlo do večjih negativnih vplivov na 
zdravje ljudi in okolje, razen stalno prisotnih (povečan promet, zastoji in izpušni plini ob zaporah 
cest in drugih investicijah) poleg tega pa tudi ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programov. 
 
2.6.6 Ocena gospodarnosti in u činkovitosti poslovanja Ob čine Komenda  
 
Izvrševanje nalog, opredeljenih v proračunu Občine Komenda za leto 2016, je potekalo skladno 
z načrtovanimi. Manjša odstopanja smo urejali s prerazporejanjem in porabo splošne 
proračunske  rezervacije. Prevzete finančne obveznosti smo izpolnjevali v pogodbenih in 
zakonskih rokih. Sredstva proračuna so bila uporabljena za izvedene naloge, v primerih 
sofinanciranj projektih pa je bilo prisotno likvidnostno premoščanje med plačilom in nakazilom 
sredstev (občina je morala zalagati finančna sredstva). S ciljem čim boljše gospodarnosti je 
Občina Komenda v skladu z Zakonom o javnem naročanju iskala najugodnejše ponudnike in 
izvajalce. Ocenjujemo, da je bila Občina Komenda v letu 2016 gospodarna in učinkovita. 
 
 



 
 
 
 
 

2.6.7 Ocena notranjega nadzora javnih financ 
 
Ocena notranjega nadzora javnih financ predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in 
postopkov notranjega nadzora javnih financ in je bila za leto 2016 pripravljena na osnovi redne 
revizije s poudarkom na ravnanju z dokumentarnim gradivom (evidentiranje prispele in odhodne 
pošte, signirni in klasifikacijski načrti, arhiviranje…) ter pregledu pogodbe o izvajanju obračuna 
storitev čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. V Občini Komenda je 
vzpostavljeno:  
• primerno kontrolno okolje na posameznih področjih poslovanja, 
• cilji so realni in merljivi (da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev) na 

posameznih področjih poslovanja, 
• tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način 

ravnanja z njimi - na pretežnem delu poslovanja, 
• na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 

zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven je vzpostavljeno na posameznih področjih 
poslovanja, 

• ustrezen sistem informiranja in komuniciranja je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja, 
• ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno notranje revizijsko službo je 

vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja, 
• notranje revidiranje je zagotovljeno v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno 

delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ z zunanjim izvajalcem notranjega 
revidiranja. 
 

V letu 2016 so bile na področju notranjega nadzora izvedene naslednje pomembne izboljšave: 
posodobitev in nadgradnja računovodskih programov, ki omogočajo kvalitetnejše kontrole. 
 
Kljub izvedenim izboljšavam obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki še niso obvladovana v 
zadostni meri: povečati odgovornost v sistemu notranjih kontrol, občasno je zaznati prešibko 
delovanje notranjih kontrol, preprečevanje vpliva političnih ukrepov na uspešnost in učinkovitost 
delovanja občine. 
 
 
2.6.8 Pojasnila na podro čjih, kjer zastavljeni cilji niso bili  doseženi 
 
Pri delitvi proračunskih sredstev so bili upoštevani prednostni kriteriji, in sicer nadaljevanje že 
sprejetih in začetih investicij, skrb za enakomeren in skladen razvoj občine, stopnja 
sofinanciranja iz lastnih virov občanov in drugih virov, zagotavljanje osnovnih pogojev za 
življenje in delo občanov (oskrba z zdravo pitno vodo, zagotovitev prevoznosti cest in dostopa 
do bivališč vseh občanov). 
 
V nadaljevanju je prikazana poraba posameznih proračunskih uporabnikov v letu 2016: 

                                                                                                v € 

    Rebalans 
2016 

Veljavni 
prora čun 

2016 

Realizacija      
2016 ind. 

    1 2 3 3/2 

1. občinski svet 67.064 67.064 47.457 70,8 

2. nadzorni odbor 12.500 12.500 8.321 66,6 

3. župan 66.730 66.740 62.216 93,2 

4. občinska uprava 4.577.900 4.575.865 3.817.148 83,4 

5. režijski obrat  2.824.684 2.826.709 2.245.873 79,5 

  SKUPAJ  7.548.878 7.548.878 6.181.017 81,9 



 
 
 
 
 

 
Nižja realizacija v okviru področja občinski svet in nadzorni odpor je posledica dejstva, da je bilo 
izvedenih manj sej, kot je bilo načrtovanih. Odstopanja v okviru režijskega obrata se nanašajo 
na izgradnjo kohezijskih projektov, na ostalih področjih pa so bili zastavljeni projekti skoraj v 
celoti tudi izvedeni. 
 
2.6.9 Ocena učinkov poslovanja ob čine Komenda na druga podro čja 
 
Občina je pri načrtovanju proračuna upoštevala usmeritve skladnega razvoja občine, 
zagotavljanja pogojev za gospodarski razvoj ter doslednega izvajanja nalog na socialnem 
področju in področju varstva okolja.  
 
Kot prejšnja leta je občina tudi v letu 2016 s proračunskimi sredstvi izvajala pospeševalne 
programe na področju gospodarstva in kmetijstva.  
 
Občina Komenda pri izvajanju investicij in posegov v prostor zasleduje cilj čim manjšega 
obremenjevanja okolja. Skrb za okolje občina izvaja preko naslednjih aktivnosti: investicije v 
kanalizacijsko omrežje, dejavnost zbiranja in odvoz odpadkov preko koncesionarja, letni 
programi na področju vodooskrbe in odvajanja  ter čiščenja odpadnih voda ter drugih. 
 
Na socialnem področju Občina Komenda  izvaja koncesijo pomoči na domu, poleg tega skrbi za 
brezdomce in najbolj socialno ogrožene z enkratnimi denarnimi pomočmi, doplačilom domske 
oskrbe, subvencioniranje stanarin in drugimi oblikami pomoči.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna med drugim določa, 
da obrazložitev zaključnega računa proračuna zajema tudi obrazložitev izvajanja načrta 
razvojnih programov. 
 
Načrt razvojnih programov je bil pripravljen tako, da so bili v njem prikazani predvideni 
investicijski izdatki po proračunskih postavkah in virih financiranja po posameznih področjih 
proračunske porabe, torej so bile investicije večinoma specificirane enako kot v posebnem delu 
proračuna občine Komenda. 
 
Iz spodnje tabele je razvidno, pri kateri proračunski postavki je obrazloženo stanje projekta, 
vključenega v Načrt razvojnih programov. Obrazložitve za posamezne projekte so razvidne po 
posameznih proračunskih postavkah v okviru posebnega dela proračuna. 
 
šifra projekta  naziv projekta  proračunska 

postavka 
OB164-07-0001 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje uprave 
1103 

OB164-07-0007 Sredstva za civilno zaščito 2200 
OB164-16-0009 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 

proizvodov 
 

OB164-16-0014 Komasacija Drnovo 4211 
OB164-16-0015  Komasacija Nasovče – Kaplja vas 4211 
OB164-16-0010 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 4255 
OB164-16-0011 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 4200 
OB164-16-0012 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 4257 
OB164-16-0013 Zagotavljanje tehnične podpore 4258 
OB164-16-0001 Ureditev šolske poti 4563 
OB164-07-0017 Javna razsvetljava v občini Komenda 6410 
OB164-16-0005 Sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah 4925 
OB164-16-0006 Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju 

podjetništva 
4239 

OB164-16-0007 Pospeševanje zaposlovanja 4927 
OB164-16-0008 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 4928 
OB164-07-0067 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov 5200 
OB164-11-0154 Projekti infrastrukture območja 03-Gramoznica 6241 
OB164-07-0021 Občinski prostorski načrt 6242 
OB164-07-0022 Športni center Komenda 6243 
OB164-16-0003 Postavitev ali zamenjava urbane opreme 4937 
OB164-07-0024 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda 6105 
OB164-16-0004 Komunalno opremljanje zemljišč Gramoznica 6250 
OB164-07-0106 Nakup zemljišč 6215 
OB164-07-0027 KFBK – nakup OS 8216 
OB164-11-0134 Legalizacija tribun 8142 
OB164-07-0037 Učila in oprema 9249 
OB164-07-0038 Oprema z računalniki 9250 
OB164-07-0040 Nakup OS – šola 9252 
OB164-16-0019 Nadzidava OŠ Komenda 9262 
OB164-07-0043 OŠ 27. julij – nakup OS 9266 
OB164-07-0044 Glasbena šola – nakup OS 9276 
OB164-11-0158 Zapiranje deponije inertnih odpadkov 4627 
OB164-07-0121 Sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana 4654 



 
 
 
 
 

OB164-16-0002 Zbirni center komunalnih odpadkov 4665 
OB164-07-0092 Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda - 

kohezija 
4609 

OB164-07-0123 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN – kohezija 4656 
OB164-07-0155 Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda 4663 
OB164-16-0016 Preureditev obstoječe čistilne naprave v razbremenilnik 

Komenda 
4663 

OB164-11-0156 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN – 
investicijsko vzdrževanje 

4664 

OB164-07-0060 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save – sklop 1 4618 
OB164-11-0133 Vzdrževanje javnega vodovodnega sistema 4647 
OB164-07-0063 Sofinanciranje vodovodnega sistema Iverje –Kamnik - 

Komenda 
4649 

 
Vzrok za realizacijo v višini 69,04% je v tem, da se je z izgradnjo nadzidave OŠ Komenda 
pričelo šele v januarju 2017, poleg tega v letu 2016 niso bila zamenjana okna na Glavarjevi 104, 
tudi pri izgradnji kanalizacijskega sistema niso bila izvedena vsa načrtovana dela. 
 
V nadaljevanju je podana obrazložitev dejavnosti v okviru projekta ter doseženi cilji. 
 
OB164-07-0001 Razpolaganje in upravljanje s premože njem, potrebnim za delovanje 
uprave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Za učinkovito izvajanje upravnih idr. nalog, ki jih za potrebe občanov in drugih strank opravljajo 
občinska uprava in organi občine, je nesporno potrebno zagotoviti ustrezne materialne pogoje. 
V tej zvezi izstopa predvsem skrb za funkcioniranje objekta, sprotno posodabljanje računalniške 
in programske opreme. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V okviru projekta so bili cilji glede posodobitve programske opreme doseženi (posodobitev 
računovodskih programov), računalniška oprema, ki je že amortizirana, pa zaradi varčevalnih 
ukrepov ni bila zamenjana, v kolikor oprema še deluje. 
 
OB164-07-0007 Sredstva za civilno zaš čito 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Glavni namen je nabava osebne in skupne zaščitne opreme za enote CZ in specialne enote za 
zaščito in reševanje, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Brez minimalne 
opremljenosti sil za zaščito in reševanje v skladu z veljavnimi merili si ne moremo predstavljati 
učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko prizadenejo našo občino. Za 
učinkovito zagotavljanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vzdrževanja 
sistema protipožarne varnosti so v skladu z zakonskimi določili primarno odgovorne lokalne 
skupnosti. Slednje so v okviru svojih realnih finančnih zmožnosti dolžne posodabljati osebno in 
skupno zaščitno opremo in zagotavljati nabavo kar najbolj učinkovitih sredstev za zaščito in 
reševanje v primeru nastanka različnih oblik naravnih in drugih nesreč. V tej zvezi velja 
ugotoviti, da se v zadnjih nekaj letih naravne nesreče vse pogosteje pojavljajo tudi v Sloveniji. V 
zadnjih letih so poleg skorajda vsakoletnih katastrofalnih poplav našo občino prizadela tudi 
lokalna neurja s točo in močnim vetrom. Z ustrezno tehniko, usposobljenostjo in seveda 
pravočasnim aktiviranjem razpoložljivih sil se je mogoče učinkovito zoperstaviti nastalim 
pojavom, pri katerih je pogosto ogroženo ne le premoženje večjih vrednosti, temveč tudi 
življenje in zdravje ljudi.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Vsa tri gasilska društva v občini Komenda, so dobila 
dodatno novo opremo za potrebe zaščite in reševanja. 



 
 
 
 
 

OB164-16-0009 Pomo č za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proiz vodov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa 
sofinancira upravičene stroške izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in 
trženje kmetijskih in živalskih proizvodov, stroški gradnje in nakupa opreme. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, vendar ni prispela nobena vloga. 
  
OB164-16-0014 Komasacija Drnovo in OB164-16-0015 Ko masacija Nasov če – Kaplja vas 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projektov 
Občina Komenda je že v letu 2014 v sodelovanju z občino Mengeš in Kamnik pristopila k 
izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije na območju Drnovo. Projekt je 
zastavljen kot skupni projekt občine Kamnik, kot nosilne občine in Občine Mengeš in Občine 
Komenda kot občine partnerice. Za izvedbo komasacije na območju zaključene celote Drnovo 
je Občina Kamnik že pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije. 
V postopku pa je tudi komasacija kmetijskih zemljišč na območju k. o. Nasovče in Kaplja vas (za 
obrtno cono Potok).  
 
Doseženi cilji v okviru projektov 
Zastavljeni cilji v okviru komasacijskih projektov so bili v letu 2016 delno doseženi (pridobljeni 
odločbi o uvedbi komasacij ter odločbe o agromelioraciji s strani MKGP). Javni razpis o 
sofinanciranju stroškov agromelioracij na komasacijskem območju pa v letu 2016 ni bil 
objavljen, tako da prijavi nista bili oddani. 
 
OB164-16-0010 Urejanje kmetijskih zemljiš č in pašnikov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa 
sofinancira upravičene stroške izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča, nezahtevne 
agromelioracije, opreme pašnikov, napajališč…. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, vendar sredstva niso bila v celoti 
porabljena. 
 
OB164-16-0011 Pomo č za plačilo zavarovalnih premij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa 
sofinancira upravičene stroške zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z 
namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, bolezni živali…. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, vendar sredstva niso bila v celoti 
porabljena. 
 
OB164-16-0012 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev  
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa 
sofinancira upravičene stroške izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo 



 
 
 
 
 

gospodarskih gospodarstev, nakupa kmetijske mehanizacije, opreme hlevov, nakupa 
rastlinjakov…. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, vendar sredstva niso bila v celoti 
porabljena, zaradi tega ker vlagatelji niso upravičili dodeljenih sredstev. 
 
OB164-16-0013 Zagotavljanje tehni čne podpore 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa 
sofinancira upravičene stroške za usposabljanje kmetov, stroške izmenjave znanj med 
kmetijskimi gospodarstvi, stroški poblikacij, spletišč…. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, sredstva so bila v celoti porabljena, 
posledično pa doseženi tudi cilji projekta. 
 
OB164-16-0001 Ureditev šolske poti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Na odseku šolske poti od mosta pri hipodromu do izvoza na Glavarjevo cesto pri šoli v 
Komendi, varnost pešcev na šolski poti ogrožajo motorna vozila na parkirišču in dostopu k 
hlevom Konjeniškega kluba v Komendi. Varnost udeležencev na šolski poti naj bi zagotovili z 
leseno ograjo na točkovnih temeljih med šolsko potjo in  makadam parkiriščem ob šolski poti. 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Ograja ob šolski poti je bila postavljena, financiral pa jo je Konjeniški klub Komenda. 
 
OB164-07-0017 Javna razsvetljava v ob čini Komenda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2016 je bilo 24.000 € namenjenih za izgradnjo oziroma zamenjavo javne razsvetljave ob 
državni cesti Moste - Žeje. Zamenjava cestnih svetilk je potrebna zaradi uskladitve dejanskega 
stanja s  predpisi o svetlobni onesnaženosti okolja. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Izvedba projekta je bila realizirana delno, vendar so bili stroški izkazani kot tekoči odhodki in ne 
investicijski. 
 
OB164-16-0005 Sofinanciranje udeležb na sejmih in r azstavah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Komenda ter na podlagi javnih razpisov sofinancira upravičene 
stroške udeležb na sejmih in razstavah. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji so bili v celoti doseženi. 
 
OB164-16-0006 Pospeševanje izobraževanja in usposab ljanja na podro čju podjetništva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Komenda ter na podlagi javnih razpisov sofinancira upravičene 
stroške izobraževanja in usposabljanja, ki zagotavlja čim bolj celovito pridobitev teoretičnega in 
praktičnega znanja, uporabljenega pri sedanjem oziroma bodočem delu podjetnikov ter pri 
razvoju podjetniških idej. 
 



 
 
 
 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji so bili doseženi. 
 
OB164-16-0007 Pospeševanje zaposlovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Komenda ter na podlagi javnih razpisov sofinancira upravičene 
stroške odpiranja novih delovnih mest, samozaposlitev ter zaposlovanje mladih. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji so bili doseženi. 
 
OB164-16-0008 Spodbujanje razvoja socialnega podjet ništva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Komenda ter na podlagi javnih razpisov sofinancira upravičene 
stroške za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva, za razvoj novih 
produktov in storitev ter za nakup opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V letu 2016 na javni razpis ni prispela nobena vloga. 
 
OB164-07-0067 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov  
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Z načrtovanimi ureditvami bi se glede na trenutno stanje izboljšale poplavne razmere na 
območju občine. Za sprejem občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za zadrževalnik 
Tunjščica je potrebno pridobiti še zadnje soglasje, potrebno gre za »potrditev plana«, ki ga 
mora v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) izdati Ministrstvo za okolje in 
prostor. Občina postopoma tudi poskuša odkupiti zemljišča na katerih je predviden 
zadrževalnik. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji v okviru projekta so bili le delno doseženi (odkupljen je bil le del zemljišč), poleg 
tega pa še vedno ni pridobljeno gradbeno dovoljenje za načrtovan zadrževalnik.  
 
OB164-11-0154 Projekti infrastrukture obmo čja 03-Gramoznica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Za del infrastrukture, ki je v gramoznici že zgrajena in za priključno infrastrukturo (vodovod do 
Križa in tlačni fekalni kanal do Suhadol) so izdelani projekti izvedenih del, ki jih bomo 
potrebovali za tehnični  preglede in izdajo uporabnih dovoljenj.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji so bili doseženi. 
 
OB164-07-0021 Občinski prostorski na črt 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski dokument občine. Ob upoštevanju usmeritev iz 
državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, bodo določeni cilji in 
izhodišča prostorskega razvoja občine. Z občinskimi podrobnejšimi prostorskimi načrti (OPPN) 
se podrobneje načrtuje razvoj in širitev naselij, prenova območij ter tudi druge prostorske 
ureditve lokalnega pomena.  
 
 
 



 
 
 
 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 
V postopku je sprememba občinskega prostorskega načrta, za območje IK SU9 (Agroemona 
Drnovo). 
 
OB164-07-0022 Športni center Komenda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Cilj projekta je sprememba lokacijskega načrta za športni center Komenda, v nadaljevanju pa 
tudi ureditev športnih površin in objektov. V letu 2016 se je nadaljevalo s postopkom sprememb 
LN, s predvidenimi rešitvami pa se bomo za enkrat skušali izogniti zemljiščem, ki še niso v lasti 
občine.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilj v letu 2016 še ni bil v celoti realiziran. V postopku sprememb in dopolnitev 
lokacijskega načrta za športni center Komenda smo v letu 2016 nepričakovano prejeli odločbo, 
da je pri teh spremembah treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, čeprav nam 
pri osnovnem aktu tega ni bilo treba. Tako smo naročili okoljsko poročilo in pripadajočo 
hidrološko študijo. 
 
OB164-16-0003 Postavitev ali zamenjava urbane oprem e 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Javne površine, kot so avtobusne čakalnice, rekreacijske površine in podobno, je potrebno 
opremiti z urbano opremo, kot so ustreznimi koši za smeti, odslužene in polomljene koše 
nadomestiti z novimi, postavitev novih stojal za kolesa, klopc ipd.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V letu 2016 so bili po potrebi zamenjani le poškodovani koši za smeti. 
 
OB164-07-0024 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega f onda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Občina Komenda ima v lasti več objektov. V letu 2016 je bila v načrtu zamenjava oken na 
objektu na naslovu Glavarjeva cesta 104. Zamenjavo oken naj bi sofinanciralo tudi Ministrstvo 
za javno upravo v višini 1/3. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Načrtovani cilji (zamenjava oken) niso bili realizirani. Dogovor z Ministrstvom za javno upravo je 
v postopku usklajevanja. 
 
OB164-16-0004 Komunalno opremljanje zemljiš č Gramoznica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Lastniki zemljišč v gramoznici so iz naslova plačila komunalnega prispevka že zgradili precejšen 
del infrastrukture v suhadolski gramoznici ter komunalnih priključkov izven nje. Ker je lastnik 
dobršnega dela zemljišč v gramoznici še vedno občina (trenutno še cca 2,5 ha od skupnih 6,4 
ha), mora sorazmerni del vlaganj v infrastrukturo izpolniti tudi občina. V letu 2016 je bila v načrtu  
izvedba osnovne infrastrukture in vsaj makadamski dostop »pripeljati« do vseh gradbenih 
parcel.     
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. 
 
OB164-07-0106 Nakup zemljiš č 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2016 je bil v načrtu odkup zemljišča »Balantič« za potrebe šole v Mostah, ter odkup dela 
stavbnega zemljišča ob komendski šoli oziroma vrtcu, saj se obe zemljišči potrebujeta za 
vzgojno izobraževalne dejavnosti. 



 
 
 
 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. 
 
OB164-07-0027 KFBK – nakup OS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta je vsako leto načrtovan nakup nove in zamenjava dotrajane opreme skladno s 
sprejetim programom, ki ga potrdi svet zavoda.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. 
 
OB164-11-0134 Legalizacija tribun 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja so sicer pripravljeni za vložitev zahtevka, vendar je 
treba predhodno urediti premoženjsko pravne zadeve, saj je solastnik zemljišča, na katerem 
tribune stojijo, podjetje Hades. Velja pa tudi obratno – Konjeniški klub Komenda je solastnik na 
Hadesovih zemljiščih in menjave se urejajo v sklopu reševanja celotne problematike centra 
Komende.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Že dlje časa trajajoča zaveza, po kateri naj bi se legalizirale obstoječe tribune ob hipodromu, žal 
še ni izpolnjena. 
 
OB164-07-0037 Učila in oprema in OB164-07-0038 Oprema z ra čunalniki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projektov 
Skrb za dobro računalniško opremljenost šol (vzdrževanje obstoječe in zamenjava dotrajane 
opreme) predstavlja nujen pogoj za zagotovitev sodobnih pristopov v vzgojno-izobraževalnem 
procesu. Tako morajo šole, če ne želijo zaostajati za zahtevami informacijske dobe, nenehno 
vzdrževati obstoječo opremo. 
 
Doseženi cilji v okviru projektov 
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. 
 
OB164-07-0040 Nakup OS – šola, OB164-07-0043 OŠ 27.  julij – nakup OS  in OB164-07-
0044 Glasbena šola – nakup OS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projektov 
V skladu s pogodbo o postopkih za načrtovanje in izvrševanje finančnega  načrta, sklenjeno 
med občino in zavodi in z ozirom na zakonske obveznosti mora občina kot (so)financer 
zagotavljati sredstva za nakup osnovnih sredstev v skladu s potrjenim načrtom nabave. Gre za 
vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.  
 
Doseženi cilji v okviru projektov 
Zastavljeni cilji so bili realizirani. 
 
OB164-16-0019 Nadzidava OŠ Komenda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letošnjem letu se bo po trenutnih podatkih OŠ Komenda Moste skupno število učencev 
povečalo na 700. Pričakujejo, da se bo ta trend nadaljeval, tako da naj bi se v prihodnjih štirih 
letih število učencev povečalo za 100 učencev. Skupno število oddelkov v prihodnjem letu bo za 
obe lokaciji 30, kar je skupaj za 2 oddelka več kot letos. V oddelke podaljšanega bivanja se je 
prijavilo 340 učencev, kar pomeni 10 oddelkov v Mostah in 2 v Komendi. Poleg podaljšanega 
bivanja se na obeh šolah izvaja še 52 interesnih dejavnosti, 10 skupin neobvezno izbirnih 
predmetov in 22 skupin obvezno izbirnih predmetov. Obstoječi prostori OŠ Komenda ne 
zadoščajo več potrebam učencev in učiteljev in hkrati ne omogočajo normalno izvedbo 



 
 
 
 
 

programov v skladu s standardi, ki jim mora šola zadostiti. Cilj investicije je pridobitev dodatnih 4 
učilnic za učence druge oziroma tretje triade ter drugih skupnih prostorov za zaposlene v šoli, s 
katerimi se bo zmanjšala prostorska stiska ter omogočilo izvajanje dodatnih programov na šoli. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V letu 2016 so bili izdelani PGD in PZI projekti za nadzidavo šole v Komendi, s katero bomo 
pridobili štiri dodatne učilnice s spremljajočimi prostori in pisarne za upravo vrtca. Konec leta 
2016 je bil na osnovi javnega razpisa pravnomočno izbran izvajalec gradbeno obrtniških in 
inštalacijskih del. 
 
OB164-11-0158 Zapiranje deponije inertnih odpadkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Glavni namen projekta je ureditev in zaprtje deponije inertnih odpadkov. Na Agencijo RS za 
okolje je bila posredovana vloga za izdajo odločbe o uradnem zaprtju deponije inertnih 
odpadkov v gramoznici Suhadole, kjer se sicer odpadki že več let ne odlagajo. Potrebno je 
izdelati projekt zapiranja zagotovo pa bo potrebno izvajati tudi monitoring – spremljanje stanja 
okolja po zaprtju. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Projekt še ni zaključen. 
 
OB164-07-0121 Sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubl jana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Občina Komenda je v republiškem Operativnem programu odstranjevanja odpadkov uvrščena v 
RCERO Ljubljana. Občina Komenda je decembra 2009 skupaj s 16 občinami 
Osrednjeslovenske regije podpisala pogodbo o pristopu občin k sofinanciranju nadgradnje 
regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana. Projekt je sofinanciran z evropskimi 
in državnimi sredstvi. Vsi podpisniki pogodbe so vsa sredstva iz okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se zbirajo na njihovem območju, v času 
izvajanja projekta RCERO dolžni vlagati v izgradnjo RCERO Ljubljana. Cilj projekta je izgradnja 
RCERO - Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana.   
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji so bili realizirani. 
 
OB164-16-0002 Zbirni center komunalnih odpadkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Skladno s predpisi ima Občina Komenda namen na eni od parcel v gramoznici Suhadole urediti 
sodoben zbirni center komunalnih odpadkov. Gre za objekt, kamor bodo naši občani lahko 
pripeljali in po frakcijah odložili npr. gradbene odpadke, belo tehniko, elektronsko opremo itd. To 
v gramoznici sicer lahko opravijo že sedaj, a je postavitev potrebnih kontejnerjev le začasna 
rešitev in ni skladna s predpisi (streha, odvodnjavanje, primerne rampe…), zato smo že dobili 
opozorila pristojne inšpekcijske službe. Po zagotovilu ministrice za okolje je v teku sprememba 
zakonodaje, ki bo gradnjo takih centrov omogočila za dve ali več občin na enem mestu. S 
sosednjo Občino Kamnik smo v dogovorih, da po spremembi zakonodaje ta center zgradimo 
skupaj za Komendo in za del Kamniške občine.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Za izgradnjo zbirnega centra je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. V lanskem letu smo na 
parceli s površino skoraj 3000 m2 izvedli začetna zemeljska in pripravljalna dela ter inšpekciji za 
delo uradno prijavili začetek gradnje. 
 
OB164-07-0092 Gradnja kanalizacijskega sistema v ob čini Komenda - kohezija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 



 
 
 
 
 

V projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Domžale - Kamnik je vključenih 6 
občin - Občina Domžale, Trzin, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in vodilna Občina 
Kamnik. Vse občine smo sofinancerke deleža izgradnje nadgradnje CČN Domžale - Kamnik, v 
občinah Kamnik, Komenda in Mengeš, pa nadgrajujemo še kanalizacijske sisteme. Projekt je v 
celoti pripravljen in se že izvaja od avgusta 2014, in sicer na vseh delih – nadgradnja CČN 
Domžale – Kamnik, nadgradnja kanalizacije Kamnik, kanalizacije Komenda in pa nadgradnja 
kanalizacije v Mengšu. V skladu z odločitvijo o podpori je bilo potrebno pripraviti novelacije 
investicijskih dokumentacij, ki so bile sprejete na sejah občinskega sveta. Občina Komenda 
postopoma izgrajuje kanalizacijski sistem na območju celotne občine in v izgradnjo poleg 
proračunskih sredstev namenja tudi okoljsko dajatev za obremenjevanje vode. Vir za 
financiranje sekundarnih kanalizacijskih vodov bo tudi prispevek za priklop uporabnikov, ki se 
bodo postopoma priključevali na kanalizacijski sistem.  
Prioriteta izgradnje bo pogojena z izgradnjo ostale infrastrukture in obstoječimi pogodbenimi 
razmerji s sosednjimi občinami Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Mengeš in Trzin pri 
izgradnji kanalizacijske infrastrukture skladno z oddano vlogo za pridobitev evropskih 
kohezijskih sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale- 
Kamnik«, ki zajema investicije v kanalizacijsko omrežje in Nadgradnjo Centralne čistilne 
naprave Domžale-Kamnik z zasledovanjem skupnih ciljev: 

• izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 
• zmanjševanje emisij v vodotoke in podtalne vode iz komunalnih virov onesnaževanja, 
• sanacija virov onesnaževanja iz naselij v predmetnih občinah 
• priključitev novih  PE na kanalizacijski sistem in čistilno napravo, 
• izgradnja kanalov 

 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji v okviru projekta so bili v letu 2016 skoraj v celoti realizirani. Podpisana je bila 
sofinancerska pogodba, oddan je bil prvi zahtevek za črpanje nepovratnih sredstev…. Izvedene 
so bile kanalizacije primarnih vodov v Suhadolah, Mostah in Žejah. 
 
OB164-07-0123 Vzdrževanje infrastrukture in nadgrad nja CČN – kohezija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Domžale - Kamnik je vključenih 6 
občin - Občina Domžale, Trzin, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in vodilna Občina 
Kamnik. Vse občine smo sofinancerke deleža izgradnje nadgradnje CČN Domžale - Kamnik, v 
občinah Kamnik, Komenda in Mengeš, pa nadgrajujemo še kanalizacijske sisteme. Projekt je v 
celoti pripravljen in se že izvaja od avgusta 2014, in sicer na vseh delih – nadgradnja CČN 
Domžale – Kamnik, nadgradnja kanalizacije Kamnik, kanalizacije Komenda in pa nadgradnja 
kanalizacije v Mengšu. V letu 2016 so bile podpisane sofinancerske pogodbe. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji za leto 2016 so bili v celoti realizirani (podpis sofinancerskih pogodb, črpanje 
nepovratnih sredstev ter zaključek izgradnje). 
 
OB164-07-0155 Gradnja kanalizacijskega sistema v ob čini Komenda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Zaradi pravil črpanja EU sredstev se v tem projektu za spremljajoče aktivnosti in investicije pri 
izgradnji kanalizacijskega sistema v Občini Komenda iz kohezijskega sklada vodi ločeno 
finance, ki pa niso sofinancirane iz kohezijskega sklada. To so investicije kot npr. hkratne 
obnove obstoječe kanalizacije in pripadajoče infrastrukture, skratka vse investicije, ki so tehtne 
v smislu kasnejše racionalizacije stroškov. Sem spadajo tudi vse spremljajoče storitve, tehnične 
pomoči, spremljajočih kontrol, vodenja investicije in ostalih spremljajočih stroškov. V ta NRP je 
vključena tudi izgradnja investicij, ki pomenijo tehnično izboljšavo zato posledično niso 
upravičena za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev. 
 



 
 
 
 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 
V letu 2016 je bila izvedena izgradnja kanalizacije na Klancu.  
 
OB164-16-0016 Preureditev obstoje če čistilne naprave v razbremenilnik Komenda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Predmet projekta je ureditev odvajanja odpadnih vod iz obstoječe čistilne naprave z 
rekonstrukcijo vtočnega jaška, črpališča in dograditvijo objekta razbremenjevanja z dušilko. 
Specififni cilj projekta pa je ureditev odvajanja odpadnih vod iz obstoječe čistilne naprave z 
rekonstrukcijo vtočnega jaška, črpališča in dograditvijo prelivnega objekta z dušilko. Investicija 
ne bo imela negativnih vplivov na okolje, je okoljsko učinkovita in trajnostno dostopna. Glede na 
to, da je ustrezna ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda potrebna za življenje, ima 
investicija velik pomen za ohranjanje poseljenosti in razvoj obravnavanega območja. Na 
področju občine Komenda se v naselju Komenda nahaja obstoječa mešana kanalizacija, ki se 
odvaja v obstoječi objekt » čistilna naprava Komenda«, objekt je v osnovi emšer, ki zadržuje 
goščo vendar zaradi dotrajanosti in nevzdrževanja odpadne fekalne vode pomešane s pritoki 
mešane kanalizacije odvaja v bližnji vodotok Pšata. V bližini objekta je v zadnjih treh letih bila 
zgrajena kanalizacija ločenega sistema Kolektor 1 in Kolektor S, v katero je predviden vtok 
sušnega dela iz obravnavanega območja ter odvajanje na čiščenje na centralno čistilno napravo 
Domžale – Kamnik. Ker trenutno stanje zelo obremenjuje okolje, podtalnico in bližnji vodotok s 
fekalijami je nujna investicija v izgradnjo ureditve odvajanja odpadnih vod, ki vtekajo v obstoječo 
čistilno napravo oziroma emšer. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljen cilj je bil v celoti realiziran. 
 
OB164-11-0156 Vzdrževanje infrastrukture in nadgrad nja CČN – investicijsko vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o., v okviru svojih nalog vsako leto izvede 
več vzdrževalnih ter investicijskih del. Stroški investicij se sorazmerno porazdelijo na vse občine 
lastnice. Program izvedbe se sprejema na skupnem organu občin – na skupščini CČN. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. 
 
OB164-07-0060 Oskrba s pitno vodo na obmo čju Zg.Save – sklop 1 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Zaradi vse večjih potreb po zagotovitvi zdrave pitne vode na celotnem območju Občine 
Komenda, se je v letu 2004 pričela izgradnja povezovalnega vodovoda Podgorje-Mlaka in 
nadaljevala v letu 2005. S tem smo zagotovili oskrbo z zdravo pitno vodo za pretežni del 
območij občine Komenda, ki so se prej večinoma napajala iz zajetja na Krvavcu, vendar 
kvaliteta vode s Krvavca in pretok oziroma skupna kapaciteta ni več zadoščala za redno in 
primerno oskrbo s pitno vodo.  
Kamniški primarni vodovodni sistem je speljan do vodohrana v Podgorju, od koder smo speljali 
povezovalni vodovodni sistem do vodohrana na Mlaki in s tem povezali oba vodohrana ter s 
tem zagotovili napajanje celotne občine Komenda iz vodohrana na Mlaki. Voda iz zbiralnika na 
Krvavcu nam bo služila kot rezervni vir ob morebitnem pomanjkanju pitne vode, zato bo Občina 
Komenda pristopila k sanaciji krvavškega vodovodnega sistema kot sofinancer vzdrževalnih in 
investicijskih del. 
 
Problematika vodovodnega sistema Krvavec je poleg starosti vodovodnega omrežja in objektov 
tudi v kvaliteti vode na zajetjih. Problem se trenutno rešuje z izključevanjem vodnega vira v 
primeru povečane motnosti. S tem se zmanjšujejo razpoložljive količine vode v vodovodnem 
omrežju, kar povzroča motnje v delovanju in nezanesljivo oskrbo s pitno vodo. Občine Cerklje 
na Gorenjskem, Komenda, Vodice, Kranj in Šenčur so se odločile za sanacijo sistema. Občina 



 
 
 
 
 

Komenda je k projektu pristopila, ker je presodila, da je ta vodni vir pomemben zaradi stalnega 
gravitacijskega dotoka in razmeroma velikih količin zajete vode in bo na dolgi rok v primeru 
izpada kamniškega sistema, zagotavljal nemoteno oskrbo s kvalitetno pitno vodo. Koordinator 
projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem. Na osnovi Sklepa Občinskega sveta Občine 
Komenda je Občina Komenda pristopila k povečanju zmogljivosti vodovodnega sistema 
Krvavec, v primeru odobrenega sofinanciranja projekta s strani kohezijskih sredstev. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji projekta še niso realizirani. 
 
OB164-11-0133 Vzdrževanje javnega vodovodnega siste ma 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru kohezijskega projekta kanalizacije v občini se sproti ugotavlja dejansko stanje 
vodovodov, ki so bili večinoma grajeni iz vaških sredstev in so potrebni obnove. Glavni cilj je 
dolgoročno zagotavljanje oskrbe čim več občanov z zdravo pitno vodo. To bo doseženo z 
vzpostavitvijo javnih vodovodnih sistemov skladno z zahtevami Pravilnika o oskrbi s pitno vodo.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Za investicijsko vzdrževanje in obnovo vodovoda v Nasovčah, Mostah, Suhadolah in Žejah je 
bilo porabljenih 144.957 €. Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti je bil projekt le delno 
realiziran. 
 
OB164-07-0063 Sofinanciranje vodovodnega sistema Iv erje –Kamnik - Komenda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V maju 2004 je bila med Občino Kamnik in Občino Komenda sklenjena pogodba o medsebojnih 
pravicah in obveznostih glede oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamnik, ki občini 
Komenda omogoča oskrbo s pitno vodo iz vodnega zajetja Iverje. Občina Komenda se je  
zavezala poravnati Občini Kamnik delež vrednosti vlaganj, ki jih bo Občina Kamnik po javnem 
razpisu namenila za vlaganje v vodovodni sistem IKK v posameznem letu na podlagi količine 
porabljene vode.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V letu 2016 je Občina Komenda poravnala sorazmerni del tekočega vzdrževanja za leti 2013, 
2014 in 2015, zaradi navedenega se v NRP realizacija ne izkazuje, ker ni investicijski odhodek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA  
 
Zakon o javnih financah in Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 
proračuna določata, da mora obrazložitev zaključnega računa zajemati tudi podatke iz bilance 
stanja. Bilanca stanja Občine Komenda na dan 31. 12. 2016 je v zaključni račun vključena kot 
Priloga 1. 
 
4.1 Dolgoro čna sredstva in sredstva v upravljanju 
 
Neopredmetena sredstva 
 
Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31. 12. 2016, med katere so uvrščeni 
računalniški programi, je znašala 9.488 €.   
 
Nepremičnine 
 
Med nepremičninami ima Občina Komenda knjižene infrastrukturne objekte (ceste, parkirišča, 
pokopališče, mrliško vežico, javne razsvetljave, vodovode, kanalizacije, objekte CČN…), 
zemljišča, športne objekte, stanovanja, poslovne prostore in druge objekte ter nepremičnine v 
gradnji ali v pridobivanju. Kljub vlaganjem v zgoraj navedene nepremičnine (gradnja 
kanalizacijskih sistemov ter nadgradnja CČN Domžale Kamnik) je vrednost nepremičnin na dan 
31. 12. 2016 zmanjšana glede na preteklo leto. Razlog je v tem, da je bila vrednost športne 
dvorane Komenda (2,1 mio €) dana v upravljanje OŠ Komenda Moste. 
 
Vrednost zemljišč se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za cca 17.000 €. Vrednost 
kmetijskih zemljišč znaša 567.789,69 €. Vrednost stavbnih zemljišč pa je na dan 31. 12. 2016 
znašala 6.974.178,09, od tega je za 1.114.425 € zemljišč v območju poslovne cone. 25.725,92 
€ znaša vrednost zemljišč v JP CČN Domžale Kamnik d.o.o.. 
 
Sedanja vrednost gradbenih objektov ter nepremičnin, ki se pridobivajo znaša na dan 31. 12. 
2016 15.053.490,09 €, po posameznih vrstah pa je razvidna iz spodnje tabele: 
 

nepremičnina sedanja vrednost 

Zajčeva 23 114.793,34 

Glavarjeva 104 4.972,29 

Moste 8 f 22.832,75 

Glavarjeva 59 110.368,83 

Glavarjeva 61 a 346.120,53 

Poslovno proizvodnja cona LN 49.984,09 

ZN Gmajnica 58.140,85 

Mrliške vežice 23.402,03 

Pokopališče v Komendi 154.870,32 

Okolica Kulturnega doma v Komendi  83.729,95 

Vaška igrišča  0,00 

Vaška igrišča - Nasovče 0,20 

Parkirišče pri OŠ Moste 88.315,03 

Montažni vrtec 224.778,74 

Street workout 10.951,19 



 
 
 
 
 

Prekladalna postaja Suhadole 60.636,85 

Ceste 3.615.433,16 

Krožišče Glavarjeva 531.167,19 

Cesta Gmajnica - Mlaka 57.533,59 

Kanalizacije 2.727.541,46 

Kanalizacija S-kanal 451.470,50 
Kanalizacija Gmajnica - Mlaka 
(kohezija) 297.351,77 

Vodovodi 917.330,68 

Obnova kotlovnice v OŠ Komenda 8.416,32 

Javna razsvetljava 435.992,53 

Mostovi 466.882,36 

Oporni zidovi 121.364,24 

Pločniki 375.222,81 

Avtobusne čakalnice 0,00 

Semaforji  11.639,60 

Plinovodi 0,22 

Objekti JP CČN  154.763,65 

Infrastruktura vodovod Krvavec 330.491,04 

Infrastruktura območja 03-Gramoznica 106.332,89 

Razbremenilnik Komenda - objekt 50.129,28 

Nepremičnine, ki se pridobivajo 3.040.529,81 

SKUPAJ 15.053.490,09 
 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
 
Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je znašala na dan 31. 12. 
2016 103.708 €. Opredmetena osnovna sredstva so v primerjavi s preteklim letom povečana za 
nabave med letom in zmanjšana za odpise med letom in obračunano amortizacijo ter je 
razčlenjena na naslednje skupine:    
 

oprema  sedanja vred nost  
sredstva za zveze 0 
oprema čajna kuhinja v ŠD 59,52 
računalniki 1.200,13 
pohištvo 1.413,40 
druga oprema 8.764,13 
sredstva za transport 21.249,77 
JP CČN – oprema za opravljanje dejavnosti 69.195,88 
JP CČN – oprema za prenos podatkov 0,00 
oprema vodovod Krvavec  1.825,62 
SKUPAJ  103.708,45 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dolgoročne finančne naložbe 
 
Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2016 znaša 16.528.926 € in je glede na 
predhodno leto višja za 11.179 €. Spremembe vrednosti posameznih dolgoročnih finančnih 
naložb so razvidne iz naslednje tabele: 
 

podjetje  31.12.2015 31. 12. 2016 
Javno podjetje CČN Domžale – Kamnik d.o.o. 225.591,68 244.269,89 
Poslovna cona Komenda d.o.o. 16.284.656,00 16.284.656,00 
MC Komenda d.o.o. 7.500,00 0,00 
SKUPAJ  16.517.747,68 16.528.925,89 
 
Občina Komenda ima v JP Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik d.o.o. 5,50 % kapitalski 
delež, ki je po podatkih JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. na dan 31. 12. 2016 znašal 
244.269,89 €.  
 
Vrednost naložbe v PC Komenda d.o.o. je na dan 31. 12. 2016 prikazana v višini 16.284.656 €.  
 
Iz poslovnih knjig pa je bila izbrisana vrednost kapitalskega deleža v MC Komenda d.o.o. v 
višini 7.500 €, saj je bila družba Medgeneracijski center Komenda, družba za upravljanje z 
nepremičninami, d.o.o. – v stečaju, dne 21. 8. 2014 izbrisana iz poslovnega registra Slovenije. 
 
Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
 
Na osnovi Zakona o zavodih je premoženje zavodov last občine. V bilanci stanja proračuna so 
podatki javnih zavodov izkazani na osnovi podatkov, ki so jih dolžni javni zavodi posredovati 
organu občine, pristojnemu za finance. V bilanci stanja so v skladu z veljavnimi predpisi podatki 
javnih zavodov prikazani kot terjatve za sredstva dana v upravljanje.  
 
Na dan 31. 12. 2016 so znašale terjatve za sredstva dana v upravljanje: 
 

Javni zavod  31. 12. 2015 31.12.2016 
OŠ Komenda Moste 3.573.311,87 4.473.812,09 
Vrtec Mehurčki 677.212,09 645.881,74 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 6.655,81 14.593,89 
Glasbena šola Kamnik 19.439,67 24.004,48 
OŠ 27. Julij Kamnik 78.785,51 81.788,43 
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik 533.019,97 587.636,45 
JZ Mestne lekarne  374.351,75 381.664,89 
SKUPAJ  5.262.776,67 6.209.381,97 
 
4.2 Kratkoro čna sredstva in sredstva v upravljanju 
 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
 
Občina Komenda je imela na dan 31. 12. 2016 na računu 354.649 €, od tega sredstev 
proračunske rezerve 50.446 €. 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev 
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi zajemajo terjatve do fizičnih oseb, samostojnih 
podjetnikov in podjetij. Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v višini 983.005 €. Večji del 
cca 0,8 mio € predstavlja terjatev do družbe Hades trgovina d.o.o. (terjatev je prijavljena v  



 
 
 
 
 

stečajni postopek nad omenjeno družbo), ostalo pa so terjatve iz naslova vodarine, kanalščine, 
oglasi v Aplenci… 

 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31. 12. 2016 znašale 
5.824 €, od tega terjatev do OŠ Komenda Moste in vrtca Mehurčki cca 4.300 € iz naslova 
vodarine in kanalščine, terjatev do Ministrstva za obrambo iz naslova decembrske požarne 
takse (778 €) ter terjatev do Zavoda za zaposlovanje iz naslova refundacije javnih del (508 €). 

 
Druge kratkoročne terjatve v višini 132.189 € vključujejo terjatve do zavezancev za davčne 
prihodke, za katere je nadzornik FURS (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od 
premoženja, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet 
nepremičnin…), v višini 106.413 €, terjatev do ZZZS (88,34 €), terjatev za vstopni DDV (10.186 
€) ter terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (globe) v višini 15.501 €. 
 
Odpis terjatev v letu 2016 
 
Skladno z 9. členom Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016 (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda št. 3/2016 in 8/2016) lahko župan na obrazložen predlog občinske uprave 
dolžniku deloma ali v celoti odpiše dolg do višine 500 €, če je bila izterjava neuspešna in iz 
ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali da je 
iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in 
njegove družine. Župan mora z odpisom dolgov seznani občinski svet v zaključnem računu 
proračuna Občine Komenda. 
 
Na podlagi odredbe župana so bile v letu 2016 odpisane sledeče terjatve: 
znesek dolžnik  obrazložitev  

156,00 € Veterinarska uprava RS Terjatev izhaja iz leta 2011 (objava v časopisu Aplenca). 
Izstavljeni račun je bil s strani dolžnika utemeljeno 
zavrnjen, saj ni šlo za objavo oglasa ampak za objavo 
obvestila o nameščanju vab proti steklini. Veterinarska 
uprava RS je dolžna lokalne skupnosti o tem obvestiti, 
na kakšen način pa lokalna skupnost obvesti občane pa 
ni stvar Veterinarske uprave RS. 

4,04 € PC Komenda d.o.o. V poslovnih knjigah navedena terjatev izhaja iz leta 
2011. Dejansko je bila terjatev s strani dolžnika plačana, 
vendar pri prenosu plačil v glavno knjigo terjatev ni bila 
zaprta (tehnični problem). 

413,12 € LDS Navedena terjatev izhaja iz leta 2006, in sicer iz naslova 
izobešanja transparentov ter takse za transparente za 
lokalne volitve. Terjatev je zastarala, poleg tega pa je bil 
tudi TRR politične stranke ukinjen. 

0,20 € P.J. - zavezanec  za plačilo kan. priključka  Terjatev izhaja iz naslova plačila kanalizacijskega 
priključka. Obveznost v letu 2015 ni bila v celoti 
plačana, stroški izterjave pa bi zagotovo presegali 
dolgovani znesek. 

7,98 € G.H. – zavezanka za plačilo komunalnih 
storitev 

Terjatev izhaja iz naslova plačila komunalnih storitev iz 
decembra 2013. V postopku izterjave v letu 2016 je 
dolžnik ugovarjal, da so bili postopki izterjave prepozno 
začeti, občina pa z dokazili ne razpolaga, da je s 
postopki izterjave pričela v zakonitem roku. 

 
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Komenda z dne 23. 2. 2017 so bile na dan 31. 12. 
2016 odpisane naslednje terjatve: 

1. Terjatve do družbe Medialis minus d.o.o. v višini 6.130,40 € 
2. Terjatve do družbe Hades, družba za svetovanje d.o.o. v višini 92.259,00 € 
3. Terjatev do družbe Urbano KC v višini 2.438,67 € 
4. Terjatev do zavezanke za plačilo vodovodnega priključka  M. H. v višini 510,90 € 



 
 
 
 
 

4.3 Kratkoro čne obveznosti  
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so na dan 31 .12. 2016 izkazane v višini 26.901 € (plače 
za mesec december 2016, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2017). 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znašajo 950.605 € in predstavljajo obveznosti 
za prejete račune za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve konec leta  2016, ki v plačilo 
zapadejo v letu 2017. Večji znesek so na dan 31.12.2016 predstavljale obveznosti do naslednjih 
podjetij: Pomgrad d.d. (32.287 €), Komunalno podjetje Kamnik d.d. (75.308 €), Lavaco (447.851 
€), PC Komenda d.o.o. (201.079 €)….  
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 137.410 € predstavljajo obveznost za 
izplačila sejnin,  subvencioniranega varstva otrok, družinskega pomočnika, in pogodbe o delu 
za mesec december 2016 (21.870 €), predvsem pa gre za obveznosti iz naslova okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (4.330 €) ter iz naslova 
vodnega povračila (111.209 €). 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 189.194 € 
predstavljajo obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega in državnega 
proračuna, za plačilo računov za opravljene storitve v mesecu decembru 2016 (obveznosti iz 
naslova doplačil oskrbnih stroškov za vrtce, socialne in posebne socialne zavode, materialni 
stroški v javnih zavodih ipd.). 
 
Kratkoročne obveznosti do financerjev  
V bilanci stanja se med kratkoročnimi obveznostmi izkazuje tudi odplačilo glavnic dolgoročnih 
kreditov, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu. Znesek 287.345 € predstavlja odplačilo 
glavnice dolgoročnih kreditov (Addiko Bank d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d. in PC Komenda 
d.o.o.), ki zapade v plačilo v letu 2017.  
 
4.4 Dolgoro čne obveznosti 
 
Dolgoročne finančne obveznosti v višini 6.354.271 € predstavljajo obveznosti iz naslova 
dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v prihodnjih letih (od leta 2018 dalje). 
 
Stanje dolgoročnih kreditov na dan 31. 12. 2016 znaša 6.641.615,74 €, in sicer: 

•  752.505,64 € pri UniCredit Banki Slovenije d.d.,  
•  840.000,24 € pri Addiko Bank d.d.,  
•  5.024.968,86 € pri družbi PCK d.o.o., 
•  24.141,00 € pri MGRT 

 
 
Druge dolgoročne obveznosti v višini 934.814 € pa predstavljajo: 

• obveznosti iz naslova plačila obresti za kredit PC Komenda d.o.o. (932.814,24 €) 
• obveznosti iz naslova prejete varščine v višini 2.000 € (najem čajne kuhinje v ŠD 

Komenda) 
 
 
Pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica pr eide oziroma lahko preide na 
najemojemalca  
 
Občina Komenda je v letu 2012 sklenila pogodbo o najemu bivalnih enot za potrebe vrtca 
Mehurčki. Podpisana je bila petletna najemna pogodba v kateri pa je določeno, da v kolikor se 
bo občina odločila za odkup bivalnih enot, se mesečne najemnine štejejo v kupnino.  



 
 
 
 
 

 
Višini sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja sta uravnoteženi in znašata 
48.905.492 €. Podatki iz bilance stanja Občine Komenda za leto 2016 so tudi osnova za 
sestavo Premoženjske bilance Občine Komenda za leto 2016.  

 
 

************************************************** 
 
Zaključni račun proračuna se sprejme po skrajšanem postopku v skladu s 74. členom 
Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
1/2016). 
 
 
 
 

Stanislav Poglajen 
        ŽUPAN  
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Komenda za leto 2016 


