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Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 96.-99. člena Zakona o javnih 
fi nancah (Ur.list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 16. člena Statuta občine 
Komenda (Ur.l. RS, št. 37/99, 83/99 in Uradne objave GOK št. 01/01 in 
10/05) je Občinski svet občine Komenda na 24.  seji dne 7. 5. 2009 na 
predlog župana sprejel

ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE 
KOMENDA ZA LETO 2008

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Komenda za leto 2008. 
Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Komenda 
sta tudi splošni in posebni del zaključnega računa proračuna, kjer so 
podrobno prikazani podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in 
odhodkih proračuna Občine Komenda za leto 2008.

2. člen

Zaključni račun proračuna občine Komenda za leto 2008 izkazuje:
(v €)

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.213.191
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 8.433.959

70 DAVČNI PRIHODKI 2.736.725
   700 Davki na dohodek in dobiček 2.165.440
   703 Davki na premoženje 381.123
   704 Domači davki na blago in storitve 190.162

71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.697.234
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

4.352.449

   711 Takse in pristojbine 3.859
   712 Denarne kazni 469
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 224.067
   714 Drugi nedavčni prihodki 1.116.390

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.592.625
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč 1.592.625

73 PREJETE DONACIJE 1.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 185.607

   740 Transferni prihodki iz drugih javnofi nančnih 
institucij

185.607

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.403.094
40 TEKOČI ODHODKI 1.428.260

   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 313.647
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 50.561
   402 Izdatki za blago in storitve 933.570
   403 Plačila domačih obresti 130.482

41 TEKOČI TRANSFERI 1.660.766
   410 Subvencije 48.324
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 754.694
   412 Transferi neprofi tnim organizacijam in 
ustanovam

185.465

   413 Drugi tekoči domači transferi 672.283
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.993.610

   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.993.610
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 320.458

   431 Investicijski transferi pravnim in fi zičnim 
osebam, ki
          niso proračunski uporabniki 

114.728

   432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 

205.730

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I. – II.)

189.903

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

550.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev 550.000
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
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   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privati-
zacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 500.000
50 ZADOLŽEVANJE 500.000

   500 Domače zadolževanje 500.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 807.140

55 ODPLAČILO DOLGA 807.140
   550 Odplačilo domačega dolga 807.140

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU  (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) 52.957
X. NETO ZADOLŽEVANJE   (VII.-VIII.) - 307.140
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 189.903
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA 
DAN 31.12.2007

56.720

3. člen

Presežek sredstev stalne proračunske rezerve v višini 21.784,47€ se za 
isti namen prenese v leto 2009.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la občine Komenda.

Številka: 410-0002/2009
Datum:  7. 5. 2009 

TOMAŽ DROLEC
ŽUPAN

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,45/94, 
Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl.US: U-I-34/98, 36/00-  
ZPDZC,127/2006-ZJZP), 5. in 9. člena Zakona o   zdravstveni dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP,  23/08, 58/08-ZZdrS-
E, 77/08-ZDZdr),   100., 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US:Up-2925-15, U-I-21/07-18, 
76/08, 100/08 Odl.US:U-I-427/06-9), 14. člena Statuta Občine Kamnik 
(Uradni list RS, št. 101/08) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Ura-
dni list RS, št. 37/99 in 83/99) sta Občinski svet občine Kamnik na 22. 
seji, dne 22. 04. 2009 in Občinski svet občine Komenda na 24. seji, dne 
07. 05. 2009 sprejela

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI 
DOM  DR. JULIJA POLCA KAMNIK

I. UVODNA DOLOČBA
1. člen

Občina Kamnik in Občina Komenda (v nadaljevanju: ustanoviteljici) s 
tem odlokom ustanavljata javni zdravstveni zavod (v nadaljevanju: za-
vod) za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti za občini Kamnik 
in Komendo. 

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem intere-
su.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujeta občinska sveta občin 
Kamnik in Komenda po ključu, ki izhaja iz delitvene bilance, v razmer-
ju 85,67 % za občino Kamnik in 14,33% za občino Komenda.
Po ključu iz predhodnega odstavka tega člena se razdelijo obveznosti in 
upravljavske pravice ustanoviteljic iz naslova ustanovitve javnega za-
voda.

Ustanoviteljici za izvajanje in uresničevanje ustanoviteljskih pravic 
ustanovita skupni organ, ki daje soglasja zavodu in ureja druga razmerja 
med zavodom in ustanoviteljicami.

II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Ime zavoda je: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik. 
Skrajšano ime zavoda: ZD Kamnik.
Sedež zavoda je: Novi trg 26, 1240 Kamnik.
S statutom zavoda se lahko določi tudi znak in grafi čna podoba imena 
zavoda.

3. člen

Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju obeh 
ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz  1. 
oziroma 2. alineje predhodnega člena.

4. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v 
pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje 
obveznosti z vsem premoženjem s katerim upravlja in razpolaga. Zavod 
nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in na svoj račun. 

2. Štampiljka zavoda
5. člen

Zavod uporablja pri svojem poslovanju štampiljko pravokotne oblike, 
velikosti 5 cm x 1,5 cm. V sredini štampiljke je izpisano ime zavoda in 
sicer: ZDRAVSTVENI DOM Dr. JULIJA POLCA KAMIK. 

6. člen

Število posameznih štampiljk, njihovo uporabo, način varovanja in 
uničevanja, ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor zavoda.

III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
7. člen

Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lo-
kacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s 
statutom. 
Zavod izvaja zdravstveno dejavnost v notranjih organizacijskih enotah:

služba splošne medicine z družinsko medicino• 
služba zobozdravstvenega varstva• 
služba zdravstvenega varstva žena, otrok in mladine  in• 
splošna strokovna služba• 

Strokovne enote znotraj organizacijskih enot iz drugega odstavka 7. 
člena zavod opredeli v statutu.
Za organizacije nadstandardnih dejavnosti za potrebe prebivalcev posa-
mezne občine je potrebno soglasje občine, na območju katere se dejav-
nost organizira. 
Za organizacije nadstandardnih dejavnosti za potrebe prebivalcev ob-
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močja obeh občin, ki se izvajajo v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca, 
je potrebno soglasje obeh občin. 

Za ukinitev dejavnosti je potrebno soglasje obeh občin.

IV. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen

Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni kot 
javno službo v skladu s 7. členom zakona o zdravstveni dejavnosti, 
zlasti pa: 

– organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– organizira zdravstveno vzgojno dejavnost
– nujno medicinsko pomoč, z reševalno službo,
– splošno in družinsko medicino, 
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, 
– patronažno varstvo in nega na domu,
– laboratorijsko in drugo diagnostiko,  
– preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev, 
– medicino dela, 
– fi zioterapijo in rehabilitacijo, 
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na 
bolnišnično dravljenje. 
Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce občine 
Kamnik in Komenda v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zava-
rovanja. 

V tem členu našteta dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi 
zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi konce-
sije opravljajo javno službo. 

Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno 
klasifi kacijsko dejavnostjo naslednja: 
· N 85.1 Zdravstvo, 
· N 85.121 Osnovna zdravstvena dejavnost, 
· N 85.12 Izven bolnišnična zdravstvena dejavnost, 
· N 85.122 Specialistična ambulantna dejavnost, 
· N 85.130 Zobozdravstvena dejavnost. 
Za potrebe izvajanja dejavnosti zavod izvaja tudi: 
· N 74.12 Računovodska in knjigovodska dejavnost, 
· N 70.20 Dajanje nepremičnin v najem.

V. ORGANI ZAVODA
9. člen

Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in na-
log, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda: 

- svet zavoda, 
- direktor zavoda, 
- strokovni svet zavoda. 

Zavod ima lahko tudi druga delovne telesa, katerih delovno področje, 
sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s statutom

1). Svet zavoda
a) sestava sveta zavoda

10. člen

Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavljajo predstavniki delavcev zavoda, predstavniki 
ustanoviteljic in predstavnik uporabnikov storitev zavoda.
Svet zavoda šteje 9 članov. 
Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki delavcev zavoda, 

– 1 predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov, 
– 5 predstavnikov občin ustanoviteljic. 

11. člen

Predstavnike delavcev zavoda v svet zavoda volijo delavci zavoda ne-
posredno na tajnih volitvah. Način in postopek volitev in odpoklica 
predstavnikov delavcev zavoda se v skladu z zakonom določi s statutom 
oziroma drugim splošnim aktom zavoda.
Predstavnika uporabnikov v svet zavoda imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 

Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujeta ustanoviteljice in 
sicer:
3 predstavnike Občina Kamnik
2 predstavnika Občina Komenda
Mandat članov sveta traja štiri (4) leta. Ista oseba je po izteku dobe 
imenovanja lahko ponovno imenovana«.

b) naloge sveta zavoda

12. člen

Svet zavoda ima poleg nalog, ki jih določa zakon, še naslednje naloge:
sprejema statut ter druge splošne akte, za katere je tako določeno s sta-
tutom zavoda,

sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njegovo izvr-• 
ševanje,
sprejema letne programe dela in fi nančne načrte zavoda skupaj s • 
kadrovskim načrtom zavoda,
odloča o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki,• 
sprejema letna poročila in obdobne računovodske izkaze,• 
opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,• 
v soglasju z ustanoviteljicami imenuje in razrešuje direktorja zavo-• 
da, 
razpisuje volitve v svet zavoda ter voli oziroma imenuje v skladu z • 
določbami statuta druge organe zavoda,
v soglasju z ustanoviteljicami odloča o najemu dolgoročnih kreditov • 
za investicije, 
daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o • 
posamičnih vprašanjih,
odloča o pritožbah in ugovorih uporabnikov storitev zavoda,• 
odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, • 
obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu,
iz utemeljenih razlogov lahko zahteva revizijo poslovanja zavoda,• 
predlaga razširitev in spremembo dejavnosti zavoda,• 
predlaga ustanoviteljicama spremembe ali širitev dejavnosti,• 
sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in fi nancira-• 
nje nadstandardnih storitev v soglasju z ustanoviteljicama,
odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, • 
obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu, 
predlaga ustanoviteljicam spremembe in širitve dejavnosti,• 
opravlja druge naloge, ki jih določajo statut  in drugi splošni akti • 
zavoda.

Svet zavoda je kolegijski organ in odloča na sejah. Svet zavoda odloča 
z večino glasov navzočih članov sveta zavoda, Veljavno odloča, če je na 
seji prisotnih več kot polovica vseh članov sveta zavoda.

Statut sprejema svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta zavoda.

2. Direktor zavoda

13. člen

Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktorja zavoda na podlagi jav-
nega razpisa imenuje svet zavoda.
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Direktor zavoda opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja 
strokovnega dela zavoda.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja zavoda 
pridobiti pisno soglasje ustanoviteljic.

Če ustanoviteljice ne odrečejo soglasja v roku 60 dni od dneva prejema 
zaprosila zanj, se šteje, da so soglasja bila podana. 

Svet zavoda po pridobitvi soglasja imenuje direktorja zavoda z večino 
glasov vseh članov sveta zavoda.

Svet zavoda imenuje direktorja zavoda za dobo 4 (štirih) let. Ista oseba 
je lahko po izteku dobe imenovanja ponovno imenovana za direktorja 
zavoda.

Način in postopek razpisa delovnega mesta, imenovanja ter razrešitve 
direktorja zavoda se podrobneje uredi s statutom zavoda.

14. člen

Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor:
ima visoko strokovno izobrazbo,• 
ima najmanj pet let delovnih izkušenj.• 

S statutom zavoda se določi vrsta dokazil, ki jih morajo kandidati prilo-
žiti ob kandidaturi za prosto delovno mesto direktorja zavoda, s katerimi 
se dokazuje izpolnjevanje predpisanih pogojev iz 1. odstavka tega čle-
na.

Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavo-
da za čas trajanja mandata.

15. člen

Naloge direktorja zavoda so:
zastopa in predstavlja zavod, • 
organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,• 
vodi strokovno delo zavoda,• 
odgovarja za zakonitost ter strokovnost dela zavoda,• 
pripravlja program dela zavoda,• 
pripravlja predlog letnega načrta,• 
imenuje vodje organizacijskih enot zavoda,• 
v skladu z zakonom in drugimi predpisi odloča o pravicah in obve-• 
znostih delavcev iz delovnih razmerij in sklepa pogodbe o zaposlitvi, 
civilnopravne pogodbe o delu (podjemne pogodbe) in avtorske po-
godbe,
je odgovoren za usklajeno sodelovanje med javnim zavodom in • 
zdravniki, ki so s koncesijsko pogodbo vključeni v javno zdravstve-
no mrežo,
določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, • 
opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi splošnimi • 
akti zavoda.

16. člen

Vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje svet zavoda, če direktorju 
zavoda predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih 
kandidatov za direktorja zavoda ni imenovan.

Vršilca dolžnosti direktorja zavoda lahko svet zavoda imenuje izmed 
strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov.

Vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje svet zavoda do imenovanja 
direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta

c) Strokovni svet

17. člen

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda. Sestavljajo 
ga vodje organizacijskih enot zavoda. 
Mandat članov strokovnega sveta je vezan na položaj vodje organizacij-
ske enote zavoda.

Strokovni svet daje direktorju zavoda in svetu zavoda mnenja, predloge 
in pobude za reševanje strokovnih problemov s področij:

strokovnega dela zavoda,• 
strokovnih vprašanj,• 
strokovnih podlag za programe dela in razvoja zavoda,• 
organizacije strokovnega dela zavoda in razvoja strokovnega dela.• 

Podrobnejše določbe o strokovnem svetu se opredelijo v statutu zavo-
da.

VI.  VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV 
ZA DELO ZAVODA

18. člen

Ustanoviteljici zagotavljata pogoje za delo zavoda v skladu z zako-
nom.
Za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje Občina 
Kamnik  s tem odlokom v upravljanje zavodu naslednje nepremičnine:
Stavbo Zdravstvenega doma Kamnik, Novi trg 26, Kamnik, s pripada-
jočim funkcionalnim zemljiščem, ki vključujejo zemljišča 1082/7, 
1082/8, 1084/1, 1086/2 in 1082/2 vse k,o, Kamnik.
Nepremično premoženje opredeljeno v tretjem odstavku tega člena, je 
lastnina Občine Kamnik. Zavod ga je dolžan uporabljati za opravljanje 
dejavnosti, za katero je ustanovljen. 

Zavod  samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, 
ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali ga 
obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljice, 
na območju katere nepremičnina leži.

S premoženjem, ki ga zavod ustvari iz prihodkov doseženih na trgu, 
zavod upravlja in gospodari samostojno v okviru zakonskih določil in 
določil tega odloka ter o tem poroča ustanoviteljicam.
 

19. člen

Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,• 
iz sredstev ustanoviteljic,• 
s prodajo blaga in storitev na trgu,• 
iz najemnin ordinacij• 
z dotacijami, darili,• 
po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge, ki se • 
na podlagi zakona fi nancirajo iz republiškega proračuna 
iz drugih virov.• 

Zavod mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti ločeno evidentiranje in 
izkazovanje prihodkov po virih pridobivanja sredstev.

Prihodke od najemnin je zavod dolžan uporabiti za tekoče in investicij-
sko vzdrževanje prostorov in opreme. 

20. člen

Zavod prihodke ustvarjene s prodajo blaga in storitev na trgu v svojem 
knjigovodstvu izkazuje ločeno. 

21. člen

Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifi čne 
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ali nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa, 
oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva 
od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada, ustanovljenega 
na ravni občin. 
Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljici o rezultatih poslovanja ter 
dajati ustanoviteljicama druge podatke o poslovanju, v skladu z zako-
nom.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI 
ZAVODA
22. člen

Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda. Zavod primanjkljaj 
sredstev krije tudi s prihodki iz dejavnosti, ki ni javna služba in za ta 
namen oblikuje rezervacije.

VIII.  RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD 
ODHODKI IN NAČINI KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV 

ZA DELO ZAVODA
23. člen

Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opra-
vljanjem svoje dejavnosti. 
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj, medicinsko-
tehnološko posodobitev in opravljanje dejavnosti. 
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nadalje nameni za investicije v 
opremo ali za obnovo in vzdrževanje opreme. Del presežka pa se po 
predhodnem soglasju ustanoviteljic lahko nameni za stimulativno na-
grajevanje delavcev. 

24. člen

Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v medletnem in le-
tnem poslovnem poročilu, krijeta ustanoviteljici le, če zavod z analizo 
stanja dokaže, ustanoviteljici pa ugotovita, da je do primanjkljaja prišlo 
zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med kal-
kulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora 
zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest 
v skladu z normativi in standardi in skladu s programi, dogovorjenimi 
na ravni občin, ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali 
nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja 
primanjkljaj.

25. člen

Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, 
krije zavod.

26. člen

Če zavod v medletnem in letnem obračunskem obdobju izkaže presežek 
prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v 
skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v 
breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, 
razen če dokaže, da fi nancer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.

27. člen

Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih de-
javnosti (lastna realizacija), je prihodek zavoda, s katerim samostojno 
razpolaga, če v celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti, ki bre-
menijo osnovno dejavnost. 
Prihodke iz prvega odstavka tega člena se ne more razporejati za inve-
sticije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti 
fi nanciranja, če k temu ne dasta soglasje ustanoviteljici.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVI-
TELJIC IN ZAVODA

28. člen

Ustanoviteljici med drugim  izvršujeta naslednje ustanoviteljske pravice 
in dolžnosti:

dajeta soglasje k statutu zavoda in njegovim spremembam,• 
dajeta soglasje k sistemizaciji delovnih mest,• 
dajeta soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,• 
dajeta soglasje za nagrajevanje delovne uspešnosti,• 
dajeta soglasje k razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki, ki • 
niso namenjeni za opravljanje in razvoj dejavnosti,
imenujeta svoje predstavnike v svet zavoda.• 

Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršujeta občinska sveta ustanovi-
teljic, oziroma skupni organ ustanoviteljic, ki ga za namene izvrševanja 
ustanoviteljskih pravic v zavodu ustanovita ustanoviteljici.

Vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti, razen sprejema odloka o usta-
novitvi zavoda ter njegove spremembe in dopolnitve, izvršuje skupni 
organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin Kamnik in Komenda 
(v nadaljevanju: skupni organ).

Skupni organ sestavljata župana občin ustanoviteljic.

29. člen

Zavod je dolžan ustanoviteljicam nuditi, ter obdobno, najkasneje do 1. 
4. za preteklo leto pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih 
rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcij 
ustanoviteljic.

Zavod je dolžan zlasti:
poročati ustanoviteljicam o poslovanju in o svojih razvojnih načr-• 
tih,
sodelovati pri ukrepih ustanoviteljic za razvoj in napredek zdra-• 
vstvenega varstva prebivalstva,
zagotavljati ustanoviteljicam potrebne podatke za načrtovanje nji-• 
hovega razvoja,
predložiti letni fi nančni načrt ustanoviteljicam.• 

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V 
PRAVNEM PROMETU

30. člen

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpo-
laga. 
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa 
pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglas-
je ustanoviteljic.

31. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v 
okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni regi-
ster.

32. člen

V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor.

33. člen

Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje stavb in prosto-
rov, ki jih je v soglasju z ustanoviteljicama oddal v najem ali v zakup 
koncesionarju, v skladu s pogodbo.
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34. člen

Zavod je dolžan dati koncesionarju možnost najema poslovnih prosto-
rov in opreme, ki ju ne potrebuje za opravljanje javne zdravstvene 
službe, ter omogočiti vlaganje lastnih najemnikovih sredstev v prostore 
in opremo.

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
35. člen

Zavod mora v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki 
jih je potrebno regulirati z interno normativo, urediti svojo notranjo or-
ganizacijo in delo s statutom in v skladu s tem odlokom.
Statut  sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicama.

S statutom se podrobneje uredi poslovanje zavoda, zlasti: organizacijo 
zavoda, organe zavoda, način odločanja in druga vprašanja pomembna 
za poslovanje in izvajanje dejavnosti.

XII. SKUPNI ORGAN
36. člen

Skupni organ sestavljata župana ustanoviteljic zavoda. Sedež skupnega 
organa je v Kamniku, Glavni trg 24. Skupni organ predstavlja župan 
Občine Kamnik.

37. člen

Naloge skupnega organa: 
- izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun 
ustanoviteljic, razen sprejema in sprememb tega odloka,
- izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno iz-
vajanje javne službe in dejavnost zavoda.

38. člen

Administrativno tehnične in druge strokovne naloge, potrebne za nemo-
teno delo skupnega organa, zagotavlja občinska uprava občine Ka-
mnik. 

39. člen

Skupni organ se sestaja na sejah, ki jih skliče in vodi župan Občine 
Kamnik. Pobudo za sklic lahko da vsaka ustanoviteljica.

40. člen

Župana sprejemata odločitve na sejah,  s konsenzom. 
V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, o zadevi odločita občinska 
sveta Občine Kamnik in Občine Komenda z navadno večino opredelje-
nih navzočih svetnikov.
Župana na seji lahko nadomešča podžupan.
Skupni organ mora sprejeti odločitev v 60 dneh po podani zahtevi.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih 
mesecev od dneva uporabe tega odloka.

 42. člen

Direktor je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opravi-
ti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet za-
voda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uporabe 
tega odloka.

43. člen

Zavod mora uskladiti svoj statut in druge splošne akte najkasneje v še-
stih mesecih od dneva uporabe tega odloka. Do sprejetja novega statuta, 
se smiselno uporabljajo določbe obstoječega statuta, ki niso v nasprotju 
z določili tega odloka. 

44. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (Uradni list RS,št. 
102/2000).

45. člen

Ta odlok sta dolžna v enakem besedilu sprejeti občinska sveta obeh 
občin ustanoviteljic. Objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v 
uradnem glasilu občine Komenda. Veljati začne v osmih dneh po objavi, 
uporabljati pa se začne naslednji dan po zadnji uradni objavi.

Številka: 007-3/08-4/3 Številka: 007-0011/2008-2
Datum: 22.04.2009 Datum: 07.05.2009

Župan Župan
Občine Kamnik Občine Komenda
Anton Tone SMOLNIKAR Tomaž DROLEC

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
občine Komenda št. 02/2009), na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih 
Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 07/2000 
in 09/2005) na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja in sklepa s 24. seje Občinskega sveta občine Komenda z 
dne 07.05.2009, izdajam naslednji 

SKLEP O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2009

1. člen

Občina Komenda podeli v letu 2009 naslednja občinska priznanja:
naziv Častni občan Občine Komenda• 
eno Zlato priznanje Občine Komenda• 
dve Srebrni priznanji Občine Komenda• 
dve Bronasti priznanji Občine Komenda• 

2. člen

Naziv Častni občan Občine Komenda prejme
JANEZ KIMOVEC,•  rojen 16.02.1942, stanujoč Glavarjeva cesta 
48, 1218 Komenda

3. člen

Zlato priznanje Občine Komenda prejme
JANEZ RAVNIKAR,•  rojen 06.10.1957, stanujoč Zajčeva cesta 9 A 
, 1218 Komenda
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4. člen

Srebrno priznanje Občine Komenda prejmeta
AVGUST SODNIK• , rojen 07.05.1943, stanujoč GMAJNICA 9 , 
1218 Komenda
FLORJAN HAFNER• , rojen 29.04.1957, stanujoč Podboršt pri 
Komendi 21 A, 1218 Komenda

5 .člen

Bronasta priznanja Občine Komenda prejmeta
HERMAN PIRC• , rojen 07.04.1950, stanujoč Križ 6 , 1218 Ko-
menda
PGD MOSTE,•  Moste 27, 1218 Komenda

6. člen

Priznanja Občine Komenda se podelijo na slavnostni seji Občinskega 
sveta občine Komenda 15. maja 2009.  

Številka: 094-0001/2009 
Datum: 07. maj 2009

Tomaž Drolec
župan

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
občine Komenda, št. 02/2009) in 15. člena Odloka o komunalnem pri-
spevku v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 
03/2003 in 09/2007) je Občinski svet občine Komenda na 3. izredni 
seji, dne 16. aprila 2009 sprejel

SKLEP O OPROSTITVI PLAČILA KOMUNALNEGA PRI-
SPEVKA

1. člen

Investitorja gradnje – legalizacije objekta konjskih hlevov Občino Ko-
menda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda in Burger Peter, Moste 100, 
1218 Komenda se za gradnjo – legalizacijo konjskega hleva na zemlji-
ščih parcelnih številk 601, 602, 453/1, 470/2, 470/1, 607, 606, 605, 608, 
611 in 612 vse k.o. Kaplja vas (Območje lokacijskega načrta KO5 Hi-
podrom – športno središče) v celoti oprosti plačila komunalnega pri-
spevka. 

2. člen

Investitorja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda in Peter 
Burger, Moste 100, 1218 Komenda lahko na podlagi tega sklepa in ob 
predložitvi celotne projektne dokumentacije pridobi ustrezno gradbeno 
dovoljenje za objekt iz 1. člena tega sklepa. 

3. člen

Ta sklep začne veljati 8 dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine 
Komenda.  

Številka: 3501-0250/2007
Datum:  16.04.2009

Tomaž Drolec
Župan

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
občine Komenda, št. 02/2009) in 15. člena Odloka o komunalnem pri-
spevku v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 
03/2003 in 09/2007) je Občinski svet občine Komenda na 24. seji, dne 
07.05.2009 sprejel

SKLEP O DELNI OPROSTITVI PLAČILA KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

1. člen

Investitorja gradnje stanovanjsko poslovnega objekta »Hipodrom« v 
Komendi družbo IGRM d.o.o.,  Kamniška ulica 25, 1000 LJUBLJANA 
na zemljiščih parcelnih številk 39/2, 39/4, 39/5-del, 47/7, 47/8, 551/2, 
47/12 in 47/13 vse k.o. Kaplja vas se oprosti plačilo dela komunalnega 
prispevka.

Oprostitev iz predhodnega odstavka se nanaša samo za prostore v pritli-
čju novozgrajenega objekta, ki bodo namenjeni prehrambni oziroma 
živilski trgovini in za dejavnost trgovine spremljajočih prostorov (skla-
dišče, prostor za odpadke, prostor za dostavo, strojnica, kotlovnica, 
hladilni agregati, …).  

2. člen

V primeru da investitor oziroma pravni naslednik prostorov iz prvega 
člena tega sklepa v roku 20 (dvajsetih) let od sprejema tega sklepa, te 
prostore preuredi in jim spremeni osnovno namembnost, je dolžan po-
ravnati sorazmerni del komunalnega prispevka za te prostore, ki znašajo 
na dan sprejetja tega sklepa 54.949,81 € vključno s pripadajočimi 
obrestmi od dneva izdaje tega sklepa do dneva spremembe namembno-
sti prostorov. 
  

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju na seji Občinskega 
sveta Občine Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine 
Komenda.  

Številka: 3501-0032/2008
Datum:  07. maj 2009  

Tomaž Drolec
Župan

Na podlagi 61. člena v povezavi s 4. odstavkom 96. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju ( Uradni list RS št. 33/07 – ZPNačrt ) in 16. 
člena Statuta Občine Komenda ( Uradni list RS št. 37/99, 83/99 ter 
Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 01/01, 10/05 ) je Župan 
Občine Komenda sprejel

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNI-
TEV ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA 02 – 
POSLOVNO PROIZVODNA CONA OZKA DELA S SPREMEM-
BAMI IN DOPOLNITVAMI ( Uradne objave glasila Občine 
Komenda št. 07/04, 04/06 – v nadaljevanju: »odlok« ),

I.  Uvod:
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o lo-
kacijskem načrtu območja 02 – Poslovno proizvodna cona Ozka dela ( 
Uradne objave glasila Občine Komenda št.  07/04, 04/06 ). 
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II. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb odloka:
V 15. členu odloka je za območje 02 – poslovno proizvodna cona Ozka 
dela predvidena plinifi kacija območja in obvezen priklop na plinovodno 
omrežje za vse odjemalce. Dne 17. 09. 2008 smo pod št. 3601-3/2007-
227 prejeli dopis Ministrstva RS za gospodarstvo, v katerem ugotavljajo, 
da določila o obvezni uporabi zemeljskega plina niso skladna s temelj-
nimi načeli energetske politike RS, evropske zakonodaje in  Energet-
skega zakona ( Uradni list RS št. 27/07, 70/08 ), če taka obveza velja 
tudi za objekte, ki bi se sicer lahko oskrbovali z obnovljivimi viri ener-
gije. Energetski zakon tudi v splošnih določbah ( predvsem v III. in IX 
poglavju ) zasleduje načela uporabe obnovljivih virov energije učinko-
vite rabe energije.         
Ker tudi pravilnik o učinkoviti rabe energije ( Uradni list RS št. 93/08, 
začetek uporabe 01. 07. 2009  ) predpisuje, da se mora v stavbah najmanj 
25% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in pripravo tople pitne vode 
zagotavljati z obnovljivimi viri energije, za objekte v poslovni coni to 
pomeni, da sploh ne bi bilo moč pridobiti gradbenega in uporabnega 
dovoljenja, če bi imeli kot edini energent za te potrebe predviden ze-
meljski plin.    
Z ustrezno spremembo in dopolnitvijo tekstualnega dela odloka ( grafi č-
ni del se ne bo spreminjal ) bo tudi na tem območju omogočena uporaba 
obnovljivih virov.   
 
III. Območje sprememb in dopolnitev:
Spremembe odloka se nanašajo na območje Občinskega lokacijskega 
načrta območja 02 – poslovno proizvodna cona Ozka dela. Območje se 
s spremembami in dopolnitvami ne spreminja. 

IV. Način pridobitev strokovnih rešitev:
Izdelava variantnih strokovnih rešitev ni predvidena. 

V. Postopek in roki priprave posameznih faz:
Postopek sprememb PUP se bo v skladu z ZPNačrt vodil po določbah, 
ki urejajo pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. S tem 
sklepom se določajo naslednji okvirni roki priprave:

objava sklepa o pripravi sprememb odloka: maj 2009,• 
izdelava osnutka sprememb odloka: maj 2009, • 
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku sprememb • 
odloka: maj - junij 2009, 
1. obravnava na OS – junij 2009,• 
izdelava dopolnjenega osnutka sprememb odloka: junij 2009, • 
javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka spre-• 
memb odloka: junij - julij 2009,  
priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne • 
obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pripomb – 
julij 2009, 
priprava predloga sprememb odloka: julij 2009,  • 
pridobitev mnenja nosilcev urejanja prostora: julij – avgust 2009, • 
sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah odloka v 2. • 
obravnavi na OS in objava v Uradnem glasilu Občine Komenda: 
september 2009. 

VI. Nosilci urejanja prostora:
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb odloka so-
delujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj, so:

1. JP Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, d. 
d., Slovenska cesta c. 58, 1000 Ljubljana,
2. Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 
3. Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik, 
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljubljana, 
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 
1000 Ljubljana,  
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana;

7. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljublja-
na, 
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 2, 1000 
Ljubljana,
9. Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, če se v po-
stopku priprave izkaže, da rešitve 
    posegajo v njihovo delovno področje. 

VII. Obveznosti v zvezi s fi nanciranjem:
Izdelavo sprememb odloka  fi nancira predlagatelj sprememb in dopolni-
tev. 

VIII. Objava sklepa:
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda ter na 
spletnih straneh Občine Komenda in začne veljati z dnem sprejema.  

Številka: 3505-0002/2009 ŽUPAN
Datum: 05. 05. 2009 Tomaž Drolec

Št.: 3505-0002/2009
Datum: 29. 05. 2009 

Na podlagi 60. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ( Uradni 
list RS št. 33/07 ) Občina Komenda objavlja 

JAVNO NAZNANILO

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolnitev Odloka o 
lokacijskem načrtu območja 02 – poslovno proizvodna cona Ozka dela 
( območje 1. faze poslovne cone Komenda - v nadaljevanju: spremembe 
in dopolnitve LN ). S spremembami in dopolnitvami LN se meja obmo-
čja in namenske rabe območja ne spreminja.

Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev LN bo med 01. 06. 2009 in 
15. 06. 2009 javno razgrnjen na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda. Javna obravnava bo 03. 06.  2009 ob 16.00 uri v sejni 
sobi na Glavarjevi cesti 104, Komenda. 
Pripombe in predloge se lahko vpiše v knjigo pripomb na mestu javne 
razgrnitve, lahko se jih pošlje po pošti na Občino Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda, na elektronski naslov obcina.komenda@siol.
net ali na faks št. 01 834 13 23. Obravnavane bodo le podpisane in s 
polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Pripombe ali pre-
dloge je možno podati tudi ustno na javni obravnavi.

Naznanilo se objavi na spletnih straneh in na oglasni deski v prostorih 
Občine Komenda ter v  občinskem glasilu. 

Vabljeni!

Župan Občine Komenda: Tomaž Drolec, l.r. 


