
O B R A Z L O Ž I T E V 
 

 
1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja: 

 
Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2017 je bil sprejet na 17. seji, dne 22. decembra 
2016 in objavljen v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, št. 12/2016. Razlog za 
pripravo rebalansa proračuna za leto 2017 je v dopolnitvi in spremembi projektov, ki so 
uvrščeni v načrte razvojnih programov Občine Komenda za obdobje 2017-2020, s katerimi je 
občina kandidirala na javnih razpisih za sofinanciranje. Istočasno pa smo upoštevali tudi 
dejanski prenos denarnih sredstev iz leta 2016 ter prilive sredstev, ki v proračunu niso bili 
načrtovani. 
 

2. Cilji in na čela predloga odloka:  
 
S sprejetjem rebalansa proračuna Občine Komenda za leto 2017 želimo uskladiti projekte, ki 
so uvrščeni v načrte razvojnih programov Občine Komenda za obdobje 2017-2020, s 
potrjeno investicijsko dokumentacijo oziroma z vlogami, ki so bile oddane na javne razpise 
za sofinanciranja. 
 

3. Ocena finan čnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odlo ka na prora čun: 
 
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 predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2017 je ob upoštevanju 
novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov spremenjen 2. člen, 
poleg tega pa je spremenjen tudi tretji odstavek 12. člena, ki določa višino sredstev, do 
katere se občina lahko zadolži v letu 2017. 
 
V tabelah so prikazani naslednji stolpci: 
• sprejeti proračun 2017 (to je proračun, ki ga je občinski svet sprejel na 17. seji dne 22. 

12. 2016), 
• veljavni proračun 2017, ki prikazuje sprejeti proračun za leto 2017 s prerazporeditvami, 

izvedenimi v skladu z Odlokom o proračunu Občine Komenda za leto 2017 (Uradne 
objave Glasila Občine Komenda, št. 12/2016) do konca meseca februarja  2017, 

• realizacija v obdobju od 1. 1. do 28. 2. 2017, ki je le informativne narave (možni so 
popravki), 

• rebalans 2017, 
• indeks realizacije v obdobju od 1. 1. do 28. 2. 2017 glede na veljavni proračun 2017, 
• indeks rebalansa 2017 glede na sprejeti proračun 2017. 
 
 
Iz splošne proračunske rezervacije je bilo prerazporejenih 11.000 € na novo proračunsko 
postavko 5500 – polnilna postaja za električna vozila (11.000 €). Prerazporeditev je v 
predlogu rebalansa upoštevana.  
 
 
V predlogu rebalansa za leto 2017 so skupni izdatki ocenjeni v višini 8.443.231 € in so za 
31.767 € oziroma 0,4 % nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2017.  
 

3.1  Prejemki proračuna  



 
Na strani prejemkov so v predlogu rebalansa predlagane naslednje spremembe: 

• Na podlagi sklepa skupščine JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o., je bilo Občini 
Komenda nakazanih 80.540 € dobička. 

• Na podlagi sklepa Sveta javnega zavoda Mestne Lekarne bo občinam 
ustanoviteljicam v letu 2017 razdeljen presežek prihodkov nad odhodki (Občini 
Komenda pripada cca 84.000 €) 

• Občina Komenda se je prijavila na javni poziv za dodelitev nepovratne finančne 
spodbude za novo naložbo v ukrep nakupa polnilne postaje za električna vozila v 
zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Javni poziv je objavil Eko 
sklad. Skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude 
številka 36006-56/2017-2, z dne 21.2.2017, je bilo Občini Komenda dodeljenih 5.500 
€ za 2 AC polnilni postaji. 

• V proračunu za leto 2017 se načrtuje odprodaja stavbnih zemljišč v Gramoznici 
Suhadole. Prihodki iz tega naslova so bili ocenjeni v višini 250.000 €. Glede na to, da 
vpis zemljišč (novo oblikovanih parcelnih številk) v zemljiško knjigo po izvedeni 
komasacijski odločbi še ni izveden, se odprodaja zemljišč »odmika«, tako, da ni 
realno pričakovati realizacijo prihodkov v letošnjem letu. Ocenjujemo, da bomo v letu 
2017 s prodajo stavbnih zemljišč (menjave, prodaja manjših zemljišč…) realizirali cca 
50.000 €. V kolikor pa bo možno realizirati prodaje skladno s sprejetim programom 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2017, pa bomo to 
upoštevali v drugem rebalansu. 

• V predlogu rebalansa Občine Komenda za leto 2017 smo upoštevali tudi višino 
sredstev za sofinanciranje investicij, ki občini pripadajo po zakonu o financiranju 
občin. Občine smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izračune 
prejele 7. 2. 2017, iz katerih izhaja, da Občini Komenda v letu 2017 pripada 15.804 € 
nepovratnih sredstev ter 23.706 € povratnih sredstev. 

 
V predlogu rebalansa proračuna smo upoštevali tudi prenos denarnih sredstev iz leta 2016. 
Na dan 31. 12. 2016  je bilo na računih občine 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     

€. 
 
 

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

• 5500 – Polnilna postaja za električna vozila (+11.000 €) - upoštevana je izvedena 
prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije (predhodno navedena); 

• 4275 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (+250 €) – prenos neporabljenih 
namenskih sredstev; 

• 4654 – Sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana (-45.440 €) – namenska 
sredstva so bila nakazana JP Snaga d.o.o. dne 30. 12. 2016; 

• 4664 – Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN – investicijsko vzdrževanje 
(+2.423 €) – prenos neporabljenih namenskih sredstev; 

• 9223 – Materialni stroški zagotovljenega programa (-1.000 €) – prerazporeditev na pp 
9239 



• 9235 – Sofinanciranje mednarodnih projektov (-3.500 €) – prerazporeditev na pp 
9239 

• 9239 – Sofinanciranje projekta LEGO (+4.500 €): Učenci OŠ Komenda Moste se 
vsako leto udeležijo regijskega tekmovanja z lego gradniki in tekmovanja iz robotike. 
FIRST® LEGO® League (FLL) je mednarodni multidisciplinarni raziskovalni program, 
ki mladim približuje znanost in jih navdušuje za raziskovanje. Spodbuja radovednost, 
kreativnost, podjetnost, sodelovalno učenje in skupinsko delo. S pomočjo atraktivne 
LEGO robotike na privlačen način otroke navdušuje za znanost, naravoslovje, 
tehniko, matematiko in fiziko. Otroci in najstniki skozi igro razvijajo in krepijo logični in 
tehnični način razmišljanja. Spodbuja jih k uporabi sodobnih tehnologij v koristne, 
humane namene. Sodelovanje v programu FLL, ki poteka v več kot 80. državah po 
svetu, omogoči edinstveno izkušnjo sistemskega doživljanja celostnega inovacijskega 
procesa.   
Z doseženim 3. mestom na Odprtem državnem prvenstvu Slovenije se je ekipa OŠ 
Komenda Moste z imenom »DESPICABLE TEAM« neposredno uvrstila na FLL 
International Open Championship, ki bo potekalo od 21. 6. do 25. 6. 2017 v Angliji, v 
mestu Bath.  
 
Udeležba na tem prvenstvu s seboj prinese visoke stroške za sodelujočo ekipo. 
Predlagamo, da se sredstva s proračunske postavke 9235 – sofinanciranje 
mednarodnih projektov v celoti prerazporedi na proračunsko postavko 9239 - 
sofinanciranje projekta Lego, poleg tega pa še 1.000 € iz proračunske postavke 9223 
– materialni stroški zagotovljenega programa. Preostala sredstva bo šola delno 
zagotovila od šolskega sklada delno pa od sponzorskih sredstev. 

 
3.3  Načrti razvojnih programov  

 
V načrtu razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 je dodan nov projekt oziroma so 
predlagane spremembe pri nekaterih projektih. 
 
OB164-17-0006- Polnilna postaja za elektri čna vozila 
Namen in cilj 
Glavni cilj je postavitev polnilnih postaj za električna vozila, s katerimi bomo omogočili 
občanom dodatno storitev, z namenom, da se bo povečevalo število tovrstnih vozil v občini 
ter s tem čim manj obremenjevali okolje z škodljivimi izpusti.  
 
Stanje projekta 
Občina Komenda se je prijavila na javni poziv za dodelitev nepovratne finančne spodbude za 
novo naložbo v ukrep nakupa polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih 
narave in območjih Natura 2000. Javni poziv je objavil Eko sklad. Skladno z odločbo o 
dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude številka 36006-56/2017-2, z dne 
21.2.2017, je bilo Občini Komenda dodeljenih 5.500 € za 2 AC polnilni postaji. Pogodba o 
sofinanciranju je podpisana, pridobljene so ponudbe za postavitev polnilnic. Ena polnilnica 
bo postavljena na parkirišču pri športni dvorani Komenda, druga pa na parkirišču pri Občini 
Komenda. 
 
OB164-17-0005 – Ureditev ceste Komendska Dobrava (L C039711) 
Namen in cilj 
Glavni cilj investicijskega vzdrževanja je trajnostni razvoj občinskih cest. S tovrstnimi ukrepi 
skušamo zagotavljati, da bo cesta vzdrževana tako, da je omogočen varen promet, da se 



ohranijo oziroma izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se cesta in 
okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa. 
 
Stanje projekta 
Ob dejstvu, da je kategorizirana lokalna cesta št. LC039711 – Zalog – Cerkljanska Dobrava 
– Komendska Dobrava – Podboršt, zlasti na odseku od križanja z  Vrtaškim potokom do 
krajevne table Komendska Dobrava, v zelo slabem stanju je potrebna nujne rekonstrukcije. 
Rekonstrukcija ceste naj bi se izvajala v dveh fazah, in sicer v letih 2017 in 2018. 
Za navedeni projekt je bila narejena novelacija DIIP-a v katerem so bili spremenjeni viri 
financiranja projekta. Upoštevana so bila sredstva, ki občini pripadajo po zakonu o 
financiranju občin. Vloga za sofinanciranje projekta je bila s strani Ministrstva z gospodarski 
razvoj in tehnologijo že odobrena. 
 
 
OB164-16-0014 – Komasacija Drnovo 
Namen in cilj projektov 
Osnovni cilj izvedbe komasacije je izboljšanje kmetijske proizvodnje na do sedaj 
razdrobljenih in razpršenih obdelovalnih površinah enega lastnika oziroma uporabnika. 
Zaradi razdrobljenosti in razpršenosti obdelovalnih površin je namreč ekonomska izraba 
precej nižja, saj taka razporeditev parcel povzroča dodatne stroške pri njihovi obdelavi. Z 
zložbo kmetijskih zemljišč se izboljša parcelna struktura in poveča površina obdelovalnih 
parcel, oblikovani in urejeni so dostopi do parcel in posledično zmanjšani stroški kmetijski 
pridelave. S tem se kmetijam omogoči tudi, da so z znižanimi pridelovalnimi stroški, lahko 
bolj konkurenčni na trgu. Izboljšajo se tudi okoljski standardi z manjšo preobremenjenostjo 
onesnaževanja okolja. 
 
Stanje projekta 
Občina Komenda je že v letu 2014 v sodelovanju z občino Mengeš in občino 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, 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. Odločba je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pridobljena v letu 2016.  
 
Skupna vrednost investicije za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju Drnovo v 
občinah Kamnik, Komenda in Mengeš znaša 600.482,96 €. Predvidena vrednost deleža 
investicije za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, 
Komenda in Mengeš, ki ga zagotavlja Občina Komenda z lastnimi sredstvi, je nič, saj bo 
projekt predvidoma v celoti sofinanciran iz evropskih sredstev. Program razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014-2020, je potrjen s sklepom Komisije za podporo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Občina Kamnik kot nosilna občina je projekt prijavila 
na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, rok je bil 10. 3 .2017. Glede 
na to, da Občina Komenda v veljavnih načrtih razvojnih programov vrednost projekta nima 
usklajeno z investicijskim programom za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju 
Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš, se predlaga dopolnitev projekta. Celotna 
vrednost projekta znaša 600.482,96 €, delež Občine Komenda pa je 200.161 €, ki naj bi bil v 
celoti povrnjen. Poleg navedenih stroškov, pa je oziroma bo imela Občina Komenda s 
pridobitvijo odločbe o komasacijskem območju ter s prijavo na javni razpis še dodatne 
stroške (cca 18.000 €). 
 
OB164-16-0015 – Komasacija Nasov če – Kapla vas 
Namen in cilj projektov 
Osnovni cilj izvedbe komasacije je izboljšanje kmetijske proizvodnje na do sedaj 
razdrobljenih in razpršenih obdelovalnih površinah enega lastnika oziroma uporabnika. 



Zaradi razdrobljenosti in razpršenosti obdelovalnih površin je namreč ekonomska izraba 
precej nižja, saj taka razporeditev parcel povzroča dodatne stroške pri njihovi obdelavi. Z 
zložbo kmetijskih zemljišč se izboljša parcelna struktura in poveča površina obdelovalnih 
parcel, oblikovani in urejeni so dostopi do parcel in posledično zmanjšani stroški kmetijski 
pridelave. S tem se kmetijam omogoči tudi, da so z znižanimi pridelovalnimi stroški, lahko 
bolj konkurenčni na trgu. Izboljšajo se tudi okoljski standardi z manjšo preobremenjenostjo 
onesnaževanja okolja. 
 
Stanje projekta 
V postopku pa je tudi komasacija kmetijskih zemljišč na območju k. o. Nasovče in Kaplja vas 
(za obrtno cono Potok). V tem postopku je bila s strani Upravne enote Kamnik že izdana 
odločba o obsegu komasacijskega območja ter odločba o uvedbi agromelioracije (Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Za navedeni projekt je bil izdelan dokument 
identifikacije investicijskega projekta, ki je bil osnova za prijavo na javni razpis Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, rok je bil 10. 3 .2017. Glede na to, da Občina Komenda v 
veljavnih načrtih razvojnih programov vrednost projekta nima usklajeno z DIIP-om, se 
predlaga dopolnitev projekta. Celotna vrednost projekta znaša 381.090 €, ki naj bi bil skoraj v 
celoti povrnjen (373.494 €). Poleg navedenih stroškov, pa je oziroma bo imela Občina 
Komenda s pridobitvijo odločbe o komasacijskem območju ter s prijavo na javni razpis še 
dodatne stroške (cca 45.000 €). 
 
 

*************************************** 
 
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 so predlagane spremembe. Celotno gradivo predloga Odloka o rebalansu 
proračuna Občine Komenda za leto 2017 je objavljeno na spletni strani Občine Komenda 
www.komenda.si.   

 
 

4. Razlogi za obravnavo po hitrem ali skrajšanem posto pku  
 
Na podlagi 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 01/2016) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda 
za leto 2017 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.    
 
 
 

Stanislav Poglajen 
                   ŽUPAN 

 
 
 
 
 
Priloga: 
- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2017 
 


