
OBRAZLOŽITEV 
 

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja: 
 
Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2016 je bil sprejet na 12. seji dne 17. marca 
2016 in objavljen v Uradnih objavah GOK, št. 03/16. Razlog za pripravo rebalansa proračuna 
za leto 2016 je uvrstitev projekta nadzidave OŠ Komenda v predlog proračuna Občine 
Komenda za leto 2016 ter v načrte razvojnih programov Občine Komenda za obdobje 2016-
2019. 
 

2. Cilji in načela predloga odloka: 
 
S sprejetjem rebalansa proračuna želi občinska uprava zagotoviti osnovo za pričetek 
postopkov izvedbe projekta – nadzidava OŠ Komenda. Osnova za pričetek postopkov izbire 
izvajalcev je uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov občine ter zagotovitev dela 
sredstev. 
 
 

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun: 
 

Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Komenda so predlagane 
ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih 
in odhodkovnih postavk.  
 
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2016 je ob upoštevanju novih 
ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov spremenjen 2. člen. 

 
V tabelah so prikazani naslednji stolpci: 

 sprejeti proračun 2016 (to je proračun, ki ga je občinski svet sprejel na 12. seji dne 17. 3. 
2016), 

 veljavni proračun 2016, ki prikazuje sprejeti proračun za leto 2016 s prerazporeditvami, 
izvedenimi v skladu z Odlokom o proračunu Občine Komenda za leto 2016 (Uradne 
objave GOK, št. 03/16) do konca meseca maja 2016, 

 realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 5. 2016, ki je le informativne narave (možni so 
popravki), 

 rebalans 2016, 

 indeks realizacije v obdobju od 1. 1. do 31. 5. 2016 glede na veljavni proračun 2016, 

 indeks rebalansa 2016 glede na sprejeti proračun 2016. 
 
 
Do konca meseca maja 2016 so bile prerazporeditve izvedene na osnovi treh odredb o 
prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami, in sicer: 
 
1. na postavko 6243 – Športni center Komenda je bilo prerazporejeno 2.324 € iz postavke 

5200 – gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov; 
2. na postavko 3218 – PGD Moste – gasilski dom je bilo prerazporejeno 1.581 € iz 

postavke 2200 – sredstva za civilno zaščito; 
3. iz postavke 8414 – sofinanciranje programov za mladino je bilo prerazporejeno 1.942 € 

na postavke: 8411 – sofinanciranje programov veteranskih organizacij (542 €), 8412 – 
sofinanciranje programov upokojenskih društev (60 €) ter 8413 – sofinanciranje 
programov društev na področju turizma (1.340 €) 

 



Iz splošne proračunske rezervacije je bilo prerazporejenih 5.500 € na postavki 4631 – nakup 
zemljišč za poslovno cono (2. faza) (4.280 €) ter na postavko 6241 – projekti infrastrukture 
območja 03-Gramoznica (1.220 €).  
Vse prerazporeditve so v predlogu rebalansa upoštevane.  
 
 
V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 7.548.878 € in so za 34.735 € 
oziroma 0,5 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2016.  
 
Na strani prejemkov so v predlogu rebalansa predlagane naslednje spremembe: 

 OŠ Komenda Moste - presežek: V predlog rebalansa je dodatno vključenih 34.735 € 
presežka prihodkov nad odhodki šole, skladno s sprejetim sklepom o razdelitvi 
presežka. 

 
Na strani izdatkov so v predlogu rebalansa predlagane naslednje spremembe proračunskih 
postavk: 

 upoštevane so izvedene prerazporeditve (predhodno navedene) 

 9262 – Nadzidava OŠ Komenda (+ 254.735 €) 

 4504 – Zimska služba na l.c. in n.c. (-50.000 €) 

 4540 – Obvozna cesta Žeje (-40.000 €) 

 5200 – Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov (-130.000 €) 
 
 
9262 – Nadzidava OŠ Komenda 
 
V prihodnjem 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. 
 
Ocenjena vrednost investicije, ki izhaja iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
(Aleš Ivković, s.p., maj 2016), znaša 487.695 € (gradbeno obrtniška dela in gradbeni 
nadzor). Poleg tega je potrebno še zagotoviti tudi sredstva za projektno dokumentacijo ter 
opremo, kar skupno ocenjujemo na 560.000 €. Končna vrednost projekta bo znana šele po 
izbiri izvajalca, ki bo izbran po postopkih javnih naročil. Ocenjujemo, da bo končna vrednost 
investicije nižja od ocenjene. 
 
Za zaprtje finančne konstrukcije je potrebno del sredstev zagotoviti v letu 2016, del pa v letu 
2017. V predlogu rebalansa za leto 2016 predlagamo za izvedbo projekta  334.735 €, razliko 
v ocenjeni višini 225.265 € bo potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2017.  
 
Predlagamo, da se v letu 2016 zagotovijo sredstva za izvedbo projekta v skupni višini 
334.735 € iz sledečih virov: 

 114.735 € (presežek prihodkov nad odhodki OŠ komenda Moste in Vrtca Mehurčki); 



 50.000 € iz proračunske postavke 4504 – Zimska služba na l.c. in n.c., ker je bila 
realizacija nižja od načrtovane so na postavki ostala neporabljena sredstva; 

 40.000 € iz proračunske postavke 4540 – Obvozna cesta Žeje – projekt je iz leta 
2016 prestavljen v leto 2017; 

 130.000 € iz proračunske postavke 5200 – Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov  - 
odkupi zemljišč se bodo izvajali v prihodnjih letih, ker je izvedba nadzidave OŠ 
Komenda bolj nujen projekt, saj je zagotovitev prostorov za izvajanje 
osnovnošolskega programa zakonska obveznost občine.  

 
 
Projekt nadzidave OŠ Komenda bo predvidoma trajal od 1. 8. 2016 do 28. 2. 2017. 
 
Posledično je v načrte razvojnih programov občine za obdobje od 2016 do 2019 predlagana 
vključitev projekta v skupni vrednosti 560.000 € v letih 2016 in 2017 (OB164-16-0019 – 
Nadzidava OŠ Komenda). 
 
 
Poleg navedenega je v načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2016-2019 pri 
projektu OB164-16-0016 Preureditev obstoječe čistilne naprave v razbremenilnik Komenda 
upoštevana tudi novelacija DIIP-a. V novelaciji je dodatno upoštevan strošek ograje ter 
pokritje objekta. 
 
 
Pri sprejemanju rebalansa je potrebno upoštevati tudi omejitve, določene v 30. členu Zakona 
o javnih financah, ki določa, da morajo predlogi za povečanje izdatkov obsegati predloge za 
povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri 
čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ter v 
breme dodatnega zadolževanja. 
 
 
Zaradi racionalizacije stroškov je v tiskanem gradivu vključen predlog odloka, splošni del, 
posebni del, kje so predlagane spremembe proračunskih postavk ter načrt razvojnih 
programov, kjer je projekt nadzidave OŠ Komenda. Celotno gradivo predloga Odloka o 
rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2016 je objavljeno na spletni strani Občine 
Komenda www.komenda.si.   
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