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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.325.729
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 4.069.924

70 DAVČNI PRIHODKI 3.160.517
   700 Davki na dohodek in dobiček 2.675.186
   703 Davki na premoženje 345.664
   704 Domači davki na blago in storitve 139.667

71 NEDAVČNI PRIHODKI 909.407
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

81.664

   711 Takse in pristojbine 1.504
   712 Globe in druge denarne kazni 5.808
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 403.224
   714 Drugi nedavčni prihodki 417.206

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.209.435
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč 2.209.435

73 PREJETE DONACIJE 0
   730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 46.370
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofi nančnih 
institucij

46.370

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.054.060
40 TEKOČI ODHODKI 1.669.493

   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 377.460
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 62.148
   402 Izdatki za blago in storitve 1.183.453
   403 Plačila domačih obresti 46.432
   409 Rezerve 0

41 TEKOČI TRANSFERI 2.262.217
   410 Subvencije 44.230
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.105.351
   412 Transferi neprofi tnim organizacijam in 
ustanovam

219.025

   413 Drugi tekoči domači transferi 893.610
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.336.908

   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.336.908
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 785.442

   431 Investicijski transferi pravnim in fi zičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 235.747
   432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 

549.695

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I. – II.)

- 728.331

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

O B V E S T I L O

Občina Komenda obvešča, da so na spletni strani Občine Komenda 
www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi s pripadajočo razpi-
sno dokumentacijo:

Javni razpis za sofi nanciranje humanitarnih programov za leto 2011
Javni razpis za sofi nanciranje programov na področju kulture v občini 
Komenda za leto 2011
Javni razpis za sofi nanciranje programov športa v občini Komenda za 
leto 2011
Javni razpis za sofi nanciranje društvenih projektov v občini Komenda 
za leto 2011
Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in ra-
zvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda v letu 2011
Razpis za sofi nanciranje delovanja društev na področju kmetijstva v 
občini Komenda za leto 2011
Razpis za dodelitev stanovanjskih posojil mladim družinam v občini 
Komenda v letu 2011
Razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v občini Komenda v letu 2011 

Občina Komenda

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi nancah – UPB4 
(Uradni list RS, št. 11/2011) in 16. člena Statuta Občine Komenda (UPB 
1, Uradne objave Glasila občine Komenda št. 02/2009) je občinski svet 
na 5.  seji, dne 14. 4. 2011 sprejel

ODLOK 
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA 

OBČINE KOMENDA ZA LETO 2010

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Komenda za leto 2010. 
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 2010. Sestavni del za-
ključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan  
prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov,  ter o 
njihovi realizaciji v tem letu. 

Sestavni del zaključnega računa 

2. člen
Zaključni račun proračuna občine Komenda za leto 2010 izkazuje:

(v €)
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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 dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 
77/08-ZDZdr), 100. in 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 45/10) in 16. člena Statuta Občine Komen-
da (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 02/2009) sta Občinski 
svet Občine Kamnik na 5 seji, dne 20.04.2011 in Občinski svet Občine 
Komenda na 5. seji, dne 14.04.2011, sprejela

O D L O K
O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM  DR. JULIJA POLCA KAMNIK

1. člen
Četrti odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdra-
vstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (Uradni list RS št. 39/09, po-
pr.56/09) se spremeni tako, da se glasi: 

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI-
TALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 3.750

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 3.750
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatiza-
cije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)

- 3.750

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.400.000
50 ZADOLŽEVANJE 1.400.000

   500 Domače zadolževanje 1.400.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 281.545

55 ODPLAČILO DOLGA 281.545
   550 Odplačilo domačega dolga 281.545
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU  (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) 386.374
X. NETO ZADOLŽEVANJE   (VII.-VIII.) 1.118.455
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 728.331
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA 
DAN 31.12.2009

105.200

3. člen
Presežek sredstev stalne proračunske rezerve v višini 50.446,01 € se za 
isti namen prenese v leto 2011.

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

Številka: 410-0002/2011
Datum:  14. 4. 2011

TOMAŽ DROLEC
ŽUPAN

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
občine Komenda, št. 02/2009),  4. člena Odloka o priznanjih Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 07/2000 in 
09/2005) in na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je Občinski svet Občine Komenda na svoji 5. seji, dne 
14.04.2011, sprejel  
 

SKLEP 
O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2011

1. člen
Občina Komenda podeli v letu 2011 naslednji občinski priznanji:

eno Zlato priznanje Občine Komenda,  ●
eno Bronasto priznanje Občine Komenda.  ●

2. člen
Zlato priznanje Občine Komenda prejme  LOVSKA DRUŽINA KO-
MENDA, Križ 42/d, 1218 Komenda.

3. člen
Bronasto priznanje Občine Komenda prejme  ALFONZ HROVAT, roj. 
05.10.1940, Kranjska pot 3, 1218 Komenda.

4. člen
Priznanji Občine Komenda se podelita na slavnostni seji Občinskega 
sveta Občine Komenda, dne  15. maja 2011.  

5. člen
Sklep prične veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta, objavi pa 
se v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

Številka: 094-0001/2011
Datum:  14.04.2011

Tomaž Drolec
      Župan

»Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno kla-
sifi kacijsko dejavnostjo naslednja: 

Q 86 Zdravstvo
Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.230 Zobozdravstvene dejavnosti
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.190 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicin-
skih ved
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-
sabljanje.«.

Peti odstavek se črta.
2. člen

Ta odlok sta dolžna v enakem besedilu sprejeti občinska sveta obeh 
občin ustanoviteljic. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije in 
v uradnem glasilu občine Komenda. Veljati začne v osmih dneh po ob-
javi, uporabljati pa se začne naslednji dan po veljavnosti zadnje uradne 
objave.

Številka: 007-3/2011-4/3 Kamnik, dne 20.04.2011
Številka: 007-0011/2008-3 Komenda, dne 14.04.2011

Župan Občine Kamnik Marjan Šarec 
Občine Komenda Tomaž Drolec
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 
27/02, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Slove-
niji (Uradni list  RS, št. 24/00), 6. člena Pravilnika o vrednotenju športnih 
programov v občini Komenda (Uradne objave GOK št. 01/2008) in 16. 
člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komen-
da, št. 02/2009) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 5. seji, dne, 
14.04.2011, sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA
ZA LETO 2011

1. člen
(Vsebina)

Z letnim programom športa (v nadaljevanju LPŠ) v občini Komenda za 
leto 2011 se določijo:

vsebine športnih programov, ki se sofi nancirajo iz javnih fi nanc;   ●
obseg in vrsta športnih dejavnosti;  ●
višina proračunskih sredstev za sofi nanciranje posameznih športnih   ●

vsebin.
2. člen

(Programi športa)
V proračunu Občine Komenda se v proračunskem letu 2011 zagotovijo 
sredstva za programe športa, ki jih izvajajo:

pravne osebe javnega prava (vrtec in osnovna šola)  ●
pravne osebe zasebnega prava (klubi in društva, zveze društev,   ●

drugi zasebni izvajalci)

V občinskem proračunu v letu 2011 so zagotovljena tudi sredstva za:
investicije v športno infrastrukturo in obratovanje športne dvorane ter 
drugih športnih objektov v občini Komenda.

3. člen
(Obseg in vrsta dejavnosti)

Obseg in vrsta dejavnosti izvajalcev LPŠ sta opredeljena glede na vse-
bine NPŠ in glede na določila Pravilnika za vrednotenje športnih pro-
gramov v občini Komenda. 

1. športna vzgoja otrok in mladine:
interesna športna vzgoja predšolskih otrok (otroci v starosti do 5 let),  ●

60-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■
interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (otroci v starosti od 6   ●

do 15 let),
80-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■

interesna športna vzgoja mladine (mladi v starosti od 15 do 19 let),  ●
80-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■

športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,  ●
starostna skupina od 6 do 11 let (CI/CE)•  

do 240-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■
starostna skupina od 11 do 13 let (MDI/MDE)•  

do 280-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■
starostna skupina od 13 do 15 let (SDI/SDE)•  

do 320-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■
športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,  ●
starostna skupina od 15 do 17 let (MMI/MME)•  

do 360-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■
starostna skupina od 17 do 19 let (SMI/SME)•  

do 400-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■

2. športno rekreativna dejavnost občanov:
rekreativni programi za odrasle  ●

80-urni programi (športni objekt)  ■
rekreativni programi za odrasle v starosti nad 65 let  ●

80-urni programi (strokovni kader in športni objekt)  ■

3. kakovostni šport:
športni programi odraslih s tekmovalno vsebino  ●

do 320-urni programi (športni objekt)  ■
4. vrhunski šport:

športni programi kategoriziranih športnikov mladinskega, držav-  ●
nega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.

do 480-urni programi (dodatni programi).  ■

5. Razvojne in strokovne naloge v športu
delovanje društev in zvez društev na lokalnem nivoju  ●

materialni stroški delovanja društev in zvez na lokalni ravni  ■

6. Strokovno delo v športu
Strokovna, operativna, administrativna in svetovalna dela za potre-  ●

be izvajanja in spremljanja LPŠ

7. Športni programi v zavodih s področja VIZ
interesna športna vzgoja predšolskih otrok (otroci v starosti do 5   ●

let),
športni program Zlati sonček (propagandni material)•  
akcija Naučimo se plavati (10-urni program: strokovni kader, •  
športni objekt)
interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (otroci v starosti od 6   ●

do 15 let),
športni program Zlati sonček (propagandni material)•  
športni program Krpan (propagandni material)•  
šolska športna tekmovanja (strokovni kader, stroški udeležbe na •  
tekmovanjih, delovanje področnega centra ŠŠT)

8. Sofi nanciranje akcij na področju športa
stroški enkratnih akcij na področju športa  ●

9. Športni objekti
tekoče vzdrževanje športnih objektov  ●
legalizacija tribun (projektna dokumentacija, nadzor in investicij-  ●

ski inženiring)
MS obratovanja športne dvorane.  ●

4. člen
 (Posebna določila)

Za nemoteno izvajanje športnih programov se v letu 2011 upoštevajo 
naslednja posebna določila LPŠ:

izvajalci, ki niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofi nanci-  ●
ranju programov športa za leto 2010, z enakimi programi ne morejo 
kandidirati na javnem razpisu za leto 2011.
v vsakem od razpisanih športnih programov navedenih v 3. členu   ●

pod zaporednimi točkami od 1 do 4 se posameznemu izvajalcu 
praviloma prizna ena vadbena skupina.
vsem na javnem razpisu izbranim športnim programom v katego-  ●

riji kakovostnega športa otrok in mladine (3. člen, 1. točka, 4. in 5. 
alinea) se v letu 2011 prizna enotno število ur vadbe in sicer:

skupina od 6 do 11 let (CI/CE) – 200-urni programi•  
skupina od 11 do 13 let (MDI/MDE) – 240-urni programi•  
skupina od 13 do 15 let (SDI/SDE) – 280-urni programi•  
skupina od 15 do 17 let (MMI/MME) – 320-urni programi•  
skupina od 17 do 19 let (SMI/SME) – 320-urni programi.•  

Športni programi se priznajo, če izvajalec dokaže nastopanje na tekmo-
vanjih pod okriljem NPZ!

na javnem razpisu izbranim športnim programom, v katerih aktiv-  ●
no ne sodeluje vsaj polovica udeležencev s stalnim bivališčem v 
občini Komenda (manj kot 50 %), se skupni seštevek točk za stro-
kovni kader in delovanje društev korigira s korekcijskim faktorjem 
0,5. 
na javnem razpisu izbranim športnim programom vrhunskega   ●

športa se skupni seštevek točk za programe kategoriziranih športni-
kov korigira s korekcijskim faktorjem 0,5.

Posebna določila podrobneje ureja besedilo javnega razpisa in razpisna 
dokumentacija.

5. člen
(Višina proračunskih sredstev)

Po proračunskih postavkah občine Komenda za leto 2011 se sofi nanci-
rajo naslednji športni programi ter strokovne in razvojne naloge: 

1. Področje športnih programov:
vsebina, program prora-

čunska 
po-

stavka

leto 2010 
(reali-
zacija)

% leto 2011 %
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Dejavnost klubov in 
društev po pogodbah:
- interesna športna 
vzgoja otrok in 
mladine,
- kakovostni šport 
otrok in mladine,
- rekreativna dejav-
nost odraslih,
- kakovostni šport 
odraslih,
- vrhunski šport,
- razvojne in strokov-
ne naloge

8125 59.290,00 88,61 73.300,00 88,05

Strokovna opravila v 
športu:

8127 3.500,00 5,23 3.500,00 4,20

Sofi nanciranje MS 
novih športnih društev

8132 0,00 0,00 220,00 0,26

Šport v zavodih VIZ: 8134 499,00 0,75 2.700,00 3,25
Sofi nanciranje akcij 
na področju športa

8140 3.622,00 5,41 3.530,00 4,24

SKUPAJ : 66.911,00 100,00 83.250,00 100,00

2. Področje športne infrastrukture:
vsebina, program prora-

čunska 
po-

stavka

leto 2010
(realizacija)

% leto 2011 %

Vzdrževalna dela in 
obnova obstoječih 
prostorov v Športni 
dvorani Komenda

8135 93.721,00 23,12 0,00 0,00

Tekoče vzdrževanje 
športnih objektov

8136 4.821,00 1,19 4.600,00 6,39

Legalizacija tribun 8142 0,00 0,00 20.000,00 27,78
Prizidek k športni 
dvorani Komenda

8144 265.806,00 65,56 0,00 0,00

MS za obratovanje 
športne dvorane

8158 41.092,00 10,13 47.400,00 65,83

SKUPAJ : 405.440,00 100,00 72.000,00 100,00

6. člen
(Načini zagotavljanja sredstev)

Občina Komenda bo proračunska sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila 
na naslednje načine:

Sredstva za izvajanje športnih programov (3. člen: točke 1 do 5), se   ●
zagotavljajo na podlagi izvedbe javnega razpisa (ovrednoteno po do-
ločbah veljavnega Pravilnika - pogoji, merila in normativi) in na 
podlagi pogodb, ki jih občinska uprava podpiše z izbranimi izvajalci.
Sredstva za izvajanje strokovnih opravil v športu (3. člen, točka 6)   ●

se zagotavljajo na osnovi veljavne pogodbe z izvajalcem strokovnih 
nalog.
Sredstva za izvajanje športnih programov v zavodih s področja   ●

VIZ in za sofi nanciranje akcij na področju športa (3. člen: točki 7 in 
8) se zagotavljajo na podlagi odobritve (sklepa) župana.
Sredstva za materialne stroške in stroške tekočega vzdrževanja   ●

javne športne infrastrukture (3. člen: točka 9; 1. in 3. alineja) se za-
gotavljajo na podlagi veljavnih pogodb ali na osnovi odobritve 
(sklepa) župana. Sredstva za projektno dokumentacijo, nadzor in 
inženiring (3. člen: točka 9; 2. alineja) se realizirajo na podlagi po-
trjenega programa vlaganj v javno športno infrastrukturo, ki ga je 
občinski svet sprejel v sklopu občinskega proračuna.  

7. člen
(Javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini Komenda za leto 2011 bo občinska 
uprava v skladu z določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov 
v občini Komenda izvedla vse postopke v zvezi z izvedbo javnega raz-
pisa za sofi nanciranje programov športa v občini Komenda za leto 
2011.

8. člen
(Spremljanje izvajanja LPŠ)

Občinska uprava preko izvajalca strokovnih del spremlja izvajanje LPŠ. 
Če so posamezni programi izvajalca realizirani vsaj 90-odstotno in iz-
vajalec argumentirano opraviči nižjo realizacijo, se izvajalcu za te pro-
grame prizna izplačilo celotne pogodbene vrednosti. V kolikor med le-

tom ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti izvajalcev LPŠ ne 
bodo v celoti porabila, v interesu razvoja športa v občini pripravi predlog 
prerazporeditve sredstev, ki ga pregleda in s sklepom potrdi župan.

9. člen
(Spremembe LPŠ)

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni 
spremembo LPŠ 2011.

10. člen
(Vsebinska povezanost)

Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ 2011, se smiselno uporabljajo določila 
Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Komenda.

11. člen
(Veljavnost LPŠ)

LPŠ v občini Komenda za leto 2011 začne veljati naslednji dan po obja-
vi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

Številka:  007-0002/2011   
Datum:    14.04.2011

Tomaž DROLEC
        Župan

OBVESTILO O PREDHODNEM POSVETOVANJU

Na podlagi 3. in 16. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju 
in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS št. 
25/2008) vas obveščamo, da je na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda objavljen predlog za določitev območja novega naselja 
Poslovna cona Komenda in uvedbo uličnega sistema v tem naselju.  

Objavljeni predlog si je mogoče ogledati na oglasni deski Občine Ko-
menda od 22. 4. 2011 do 6. 5. 2011. Morebitna mnenja, predloge in 
pripombe se v tem roku lahko vpišejo v knjigo mnenj, predlogov in  
pripomb v tajništvu Občine Komenda, lahko pa se posredujejo tudi pi-
sno na naslov Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, na 
fax št. 01/ 83 41 323 ali na elektronski naslov: obcina.komenda@siol.
net.

To obvestilo se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, na 
spletnih straneh občine ter na oglasni deski Občine Komenda. 

Številka: 7113-0002/2010
Datum:  31. 3. 2011

Tomaž Drolec
Župan




