OBRAZLOŽITEV
1. UVOD
Temeljne določbe o vlogi, nalogah, pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so
opredeljene v Ustavi Republike Slovenije, podrobneje pa to področje opredeljuje zakonodaja,
podzakonski akti in akti lokalnih skupnosti.
Proračun občine je osnovni instrument, s katerim občina določi programe, pravice porabe in
vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Po Zakonu o
lokalni samoupravi in Zakonu o javnih financah morajo biti v proračunu občine zajeti vsi
prihodki in odhodki, ki se porabljajo za posamezne namene financiranja javne porabe.
Proračun kot splošen akt občine obravnava in sprejme Občinski svet.
V skladu s 13. členom Zakona o javnih financah, ki se nanaša na pripravo proračuna,
predloži župan občinskemu svetu predlog občinskega proračuna z obrazložitvami, ki ga
sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Sam proračun pa se
sprejema z odlokom.
Minister za finance je na podlagi določbe petega odstavka 11. člena Zakona o javnih
financah izdal Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list
RS, št. 57/05, 88/05, 138/069 in 108/08). S tem je bila lokalnim skupnostim dana podlaga in
obveznosti za pripravo občinskih proračunov po programski klasifikaciji, ki je poenotila oblike
občinskih proračunov med seboj in omogočila doseganje primerljivosti med proračuni občin
na državnem nivoju ter primerljivost s strukturo državnega proračuna. Predlog proračuna za
leto 2016 je pripravljen v skladu s predpisano strukturo in navodili za vsebinsko uvrščanje
proračunskih postavk občine v ustrezne podprograme.
Predlog odhodkov proračuna je tako v skladu s predpisano strukturo razdeljen na naslednje
programske dele:
- področja proračunske porabe (PPP)
- glavne programe (GPR)
- podprograme (PPR)
- proračunske postavke (PP)
- konte (K4).
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje
oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov,
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni
s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v
finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika.
Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki
ga izvaja posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna.
Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno
določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje
proračuna.

Osnovna klasična načela, ki jih je potrebno upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa,
saj omogočajo racionalno in učinkovito planiranje ter upravljanje s proračunom, so naslednja:
 načelo proračunske enotnosti, ki zahteva, da so prejemki in izdatki občine zajeti v enem
proračunu z namenom, da občinski svet ob obravnavi proračuna pridobi celovito sliko o
financah v občini;
 načelo proračunske popolnosti, ki zahteva, da so v proračunu prikazani vsi prejemki in
izdatki brez medsebojne kompenzacije;
 načelo preglednosti, ki zahteva, da so sredstva proračuna pregledno razčlenjena in sicer
prejemki po virih in izdatki po namenih;
 načelo predhodne potrditve proračuna ter periodičnosti proračuna;
 načelo proračunske specializacije ter celovitega pokrivanja (čim manj namenskih
sredstev);
 načelo proračunskega ravnotežja (ravnovesje med celotnimi prejemki in izdatki) ter
proračunske točnosti (realne ocene);
 načelo proračunske javnosti (objava v javnih glasilih).
S sprejemom Odloka o proračunu občine Komenda za leto 2016 bodo doseženi predvsem
naslednji cilji in finančni učinki:
 zagotovljeno bo nemoteno financiranje funkcij in nalog občine, ki so opredeljeni z ustavo,
zakoni ter občinskimi predpisi v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje različnih
namenov in programov;
 racionalno gospodarjenje s finančnim in stvarnim premoženjem občine;
 prednostno financiranje že sprejetih investicij;
 določena bo finančna osnova za pridobitev sredstev iz državnih in drugih virov;
 sprejet proračun je pravna osnova za oddajo javnih naročil in za postopke pridobivanja
sredstev iz drugih virov.
Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2016 v prvi obravnavi je občinski svet
obravnaval in sprejel na 11. seji dne 28. 1. 2016.
Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016 je bil skladno s Poslovnikom
občinskega sveta Občine Komenda tudi v javni razpravi, ki je potekala od 29. januarja 2016
do 29. februarja 2016.
V predlogu Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016 v drugi obravnavi so glede na
predlog odloka v prvi obravnavi naslednje spremembe:
2. člen: višina proračuna;
7. člen: vključena je nova določba glede potrjevanja investicijske dokumentacije.
12. člen: dodan je nov tretji odstavek, ki govori o dodatni zadolžitvi občine s strani
države skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin
V posebnem delu proračuna Občine Komenda za leto 2016 so spremembe med prvo in
drugo obravnavo naslednje:
v€
PP

naziv

proračun proračun
2016 - I. 2016 - II.

razlika

0908 POMOČ NA DOMU – OBČINSKA SUBVENCIJA

36.000

32.000

-4.000

0910 FINANCIRANJE »DRUŽINSKEGA POMOČNIKA«

10.000

17.350

7.350

364.980

331.980

-33.000

12.000

10.000

-2.000

4258 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE

6.000

8.000

2.000

6100 STROŠKI UPRAVLJANJA STANOVANJSKIH IN POSLOVNIH PROSTOROV

2.500

2.600

100

1100 DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE
4256 UREJANJE POLJSKIH POTI

6105 VZDRŽEVANJE POSLOVNO STANOVANJSKEGA FONDA

52.700

57.500

4.800

0

1.110

1.110

4.000

9.900

5.900

8423 SOF. DEJAVNOSTI DRUŠTVA ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE

10.700

0

-10.700

9203 VARSTVO VOZAČEV

10.500

11.200

700

9210 SOF. DELOVNEGA MESTA »DEFEKTOLOG – LOGOPED«

16.000

16.900

900

6241 PROJEKTI INFRASTRUKTURE OBMOČJA 03 - GRAMOZNICA
8414 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA MLADINO

Primerna poraba občine
Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje Zakon o financiranju občin. Primerna
poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren
obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
Ministrstvo za finance ugotovi višino primerne porabe posamezne občine na podlagi:
 povprečnine, ki predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog na prebivalca,
 števila prebivalcev občine in
 korekcijskih faktorjev (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci,
mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).
Ministrstvo za finance je v decembru 2015 objavilo izračun primerne porabe občin,
dohodnine in finančne izravnave za leto 2016. Iz prejetega izračuna je razvidno, da primerna
poraba za Občino Komenda za leto 2016 znaša 3.014.364 €. Izračunana je bila na osnovi
povprečnine v višini 522 €, ki je določena v zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2016 in 2017. V letu 2016 Občini Komenda iz državnega proračuna pripada
tudi finančna izravnava v višini 17.397 €, saj sredstva dohodnine, ki pripadajo občini v višini
2.996.967 € ne dosegajo višine primerne porabe.
Pri sprejemanju proračuna v drugi obravnavi je potrebno upoštevati tudi omejitve, določene v
30. členu Zakona o javnih financah, ki določa da morajo predlogi za povečanje izdatkov
proračuna 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 ali v breme dodatnega zadolževanja.
V prvi obravnavi Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016 na občinskem svetu so
bile nanj dane pripombe, pobude in vprašanja. V času javne razprave, ki je potekala od 29.
1. 2016 do 29. 2. 2016 je bila vložena ena pobuda. Del pobud se po vsebini nanaša na
potrebe po povečanju nekaterih proračunskih postavk oziroma kaže na potrebo po uvedbi
novih. Večina predlogov in pobud je vsekakor upravičena, vendar je pri zagotavljanju
proračunskega ravnotežja nujno upoštevati realno ocenjeno finančno zmožnost občine.
Ocenjujemo, da je s korekcijami odhodkovnih postavk ter z upoštevanjem nekaterih
predlogov in pobud iz prve obravnave ustvarjeno potrebno proračunsko ravnotežje.
Obrazložitev Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016:

 1. člen je splošna določba, kaj se ureja z odlokom.
 2. člen določa višino splošnega dela proračuna in strukturo posebnega dela proračuna.
 3. člen je določba glede izvrševanja proračuna. Pravna osnova je 4. člen Zakona o javnih
financah in 65. člen Statuta Občine Komenda.

 4. člen se nanaša na opredelitev namenskih sredstev proračuna; pravna osnova je 43.










člen Zakona o javnih financah.
5. člen vsebuje določbe glede prerazporejanja sredstev; pravna osnova je 38. in 39. člen
Zakona o javnih financah.
6. člen določa prevzemanje obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih in jih lahko
neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu; pravna osnova je 51. člen Zakona o
javnih financah.
7. člen določa spreminjanje načrta razvojnih programov; pravna osnova je 31. člen
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017.
8. člen določa proračunske sklade. Pravna osnova je 49. in 56. člen Zakona o javnih
financah.
9. člen se nanaša na ravnanje s stvarnim premoženjem občine ter odpisom dolgov;
pravna osnova sta 11. in 13. člen Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti ter 77. člen Zakona o javnih financah.
10. člen se nanaša na oddajanje nabave opreme, investicijsko vzdrževalnih del ter
storitev. Pravna osnova je 53. člen Zakona o javnih financah in Zakon o javnem
naročanju.
11. člen določa nadzor porabe javnih sredstev danih pravnim in fizičnim osebam; pravna
osnova: Zakon o javnih financah.
12. člen določa obseg zadolževanja občine; pravna osnova: 5. in 88. člen Zakona o
javnih financah ter 10.a člen Zakona o financiranju občin.
13. in 14. člen sta prehodna in končna določba, ki se nanašata na začasno financiranje v
letu 2017, če bo le-to potrebno in veljavnost odloka o proračunu občine Komenda za leto
2016.

Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016 se bo financiranje funkcij
občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov, začasno nadaljevalo na
podlagi proračuna Občine Komenda za leto 2015 in za iste programe kot v letu 2015. Zato je
močno oteženo zlasti investicijsko investiranje, saj v obdobju začasnega financiranja ni
možno financirati nalog in projektov, ki jih proračun za leto 2015 ni vseboval. V obdobju
začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi
sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2015.
Izvrševanje proračuna Občine Komenda v obdobju januar – marec 2016 se izvaja na podlagi
Sklepa o začasnem financiranju Občine Komenda v obdobju januar-marec 2016, ki ga je 18.
12. 2015 sprejel župan Občine Komenda. S sklepom je bil seznanjen tudi občinski svet in
nadzorni odbor.
Čimprejšnji sprejem občinskega proračuna je torej pomemben za nemoteno financiranje,
pričeli se bodo lahko postopki javnega naročanja, z zagotovitvijo lastnih sredstev pa bo dana
tudi možnost prijav na javne razpise za pridobitev republiških nepovratnih sredstev.

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Splošni del proračuna sestavljajo: skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja.
Iz spodnje tabele je razvidno, da je Občina Komenda vsa svoja razpoložljiva sredstva
razporedila na izdatke, kar pomeni da je predlog proračuna za leto 2016 uravnotežen.
v€
prejemki
Občina Komenda

prenos sredstev
iz leta 2015

7.201.960

232.183

skupaj
razpoložljiva
sredstva
7.434.143

izdatki
7.434.143

A. 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.
A.1 Prihodki
Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Komenda za leto 2016 znašajo 7.177.819 €.
V skupino davčnih prihodkov se uvrščajo naslednji davki: davki na dohodek in dobiček
(dohodnina), davki na premoženje (davek na nepremičnine, davek na premičnine, davek na
dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje), davki na
posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo), ter drugi davki na uporabo blaga in
storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, komunalne takse, požarna taksa in
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov). Davčni prihodki so
načrtovani v višini 3.732.667 €.
Dohodnina predstavlja glavni davčni vir prihodkov proračuna. Za leto 2016 smo jo na podlagi
izračuna Ministrstva za finance v predlogu proračuna vključili v višini 2.996.967 €, ki se
nakazuje občini tedensko v enakih deležih.
Davek na nepremičnine vključuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter davek od
premoženja. Predvidena višina v proračunu za leto 2016 znaša 508.100 €.
Davek na premičnine vključuje davek na vodna plovila, katerega smo na podlagi lanskoletne
realizacije ocenili na 2.100 €.
Davki na dediščine in darila pripadajo v celoti občini. Če je dediščina oz. darilo nepremičnina,
pripada davek občini, kjer nepremičnina leži, če gre za premično premoženje pa pripada
davek občini, kjer ima darovalec stalno prebivališče. Ocenjeni so v višini 11.100 €.
Davek na promet nepremičnin se plačuje v višini 2 % ob vsakem prometu z nepremičnino in
pripada občini, kjer nepremičnina leži. Ocenjujemo, da bomo iz tega naslova prejeli 130.100
€.

Davki na posebne storitve vključujejo davek na dobitke od iger na srečo, ki pripada občini,
kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Za leto 2016 smo ta sredstva planirali v višini
1.500€.
Med druge davke na uporabo blaga in storitev se uvrščajo turistična taksa, pristojbina za
vzdrževanje gozdnih cest, ekološka renta kot tudi vsa povračila na podlagi odlokov in drugih
splošnih aktov Občine Komenda. Ocenjeni so v višini 82.800 €. Najvišji delež predstavljata
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (80.000 €).
Dajatev je namenski prihodek občine. Zbrani zneski se prelivajo v proračun občine in se
porabljajo za investicijsko vzdrževanje in razvoj kanalizacijskega sistema v občini. Ker so
sredstva namenska, se porabijo izključno za namen izboljšanja kanalizacijske infrastrukture v
občini.
Nedavčni prihodki obsegajo prihodke od obresti, prihodki od premoženja, upravne takse ter
druge nedavčne prihodke, zbrane na podlagi posebnih določb in predpisov. Nedavčni
prihodki so za leto 2016 predvideni v višini 1.063.011 €, mednje pa so zajeti:
Prihodki od najemnin za poslovne prostore, stanovanja so ocenjeni v višini 18.000 €.
Prihodki od drugih najemnin (športna dvorana, čajna kuhinja v športni dvorani) so ocenjeni
na 36.000 €.
V proračunu so planirana tudi sredstva v višini 2.500 €, ki predstavljajo prihodek od
zakupnin. Občina Komenda je v letu 2009 oddala v zakup zemljišči v k.o. Suhadole za
potrebe deponije lesa podjetju Gozd Ljubljana, d.d.. Zakup je izveden skladno z Zakonom o
kmetijskih zemljiščih za dobo petih let vendar je bila zakupna pogodba podaljšana še za
dobo petih let.
Prihodki od najemnin od grobnin in mrliških vežic, so kot prihodek režijskega obrata planirani
v višini 11.200 €.
Sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem morajo občine lastnice voditi kot svoje
osnovno sredstvo; z javnim podjetje pa urediti razmerja v zvezi s temi sredstvi. Občina
Komenda in ostale občine solastnice so z javnim podjetjem CČN Domžale – Kamnik d.o.o.
podpisale pogodbo o najemu infrastrukturnih objektov in naprav. Iz naslova omenjene
pogodbe je v proračunu (kot prihodek režijskega obrata) planiranih 20.700 € prihodkov od
najemnin za infrastrukturne objekte.
V skladu s koncesijsko pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe ravnanje z odpadki
v občini Komenda in najemno pogodbo za odlagališče inertnih odpadkov, je koncesionar
Publicus d.o.o. dolžan plačevati koncesijsko dajatev za odlagališče inertnih odpadkov. Prav
tako je podjetje Petrol Plin d.o.o. dolžno plačevati koncesijsko dajatev plačevati na podlagi
pogodbe o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim in
drugimi energetskimi plini v omrežju v občini Komenda. Iz naslova prihodkov iz naslova
podeljenih koncesij planiramo sredstva v višini 16.600 €.
Prihodki od upravnih taks in pristojbin so planirani v višini 14.000 €. V skladu z Zakonom o
upravnih taksah je za posamezne vrste upravnih postopkov, ki sodijo v pristojnost reševanja
občinske uprave, predpisana obveznost plačila upravnih taks. Dejanski obseg sredstev iz
naslova upravnih taks bo vsekakor odvisen od števila upravnih zadev, ki jih bo reševala
občinska uprava. Ob tem velja opozoriti, da se za posamezne vrste upravnih postopkov
(predvsem s področja uveljavljanja različnih socialno-varstvenih pravic) in v primeru pomoči
drugim upravnim organom takse ne zaračunavajo, ne glede na materialne stroške, ki
nastajajo pri reševanju tovrstnih zadev.

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so planirani v višini 63.500 €. V skladu z veljavno
zakonodajo je občina kot lokalna skupnost pristojna za odmero in pobiranje glob, ki se
stekajo na podlagi sprejetih občinskih predpisov.
Prihodki od prodaje blaga in storitev, kjer se evidentirajo prihodki od opravljanja lastne
dejavnosti so ocenjeni v višini 664.150 €. Uporabnikom javne kanalizacije in javnega
vodovodnega omrežja Režijski obrat Občine Komenda zaračunava vodarino, kanalščino in
čiščenje vode. Prihodki iz tega naslova bodo v letu 2016 predvidoma znašali 650.000 €.
Občina Komenda je od leta 2009 sama izdajateljica glasila in tako v celoti krije vse stroške v
zvezi z izhajanjem glasila, prav tako pa tudi sama zaračunava prihodke, predvsem iz naslova
objavljenih reklam, oglasov, zahval ipd. slednji so ocenjeni v višini 14.000 €.
V okviru skupine drugih nedavčnih prihodkov so zajeti prihodki od komunalnih prispevkov,
in prispevki občanov za investicije:
 komunalni prispevek je prihodek, ki ga plačajo vsi investitorji pred izdajo gradbenega
dovoljenja in sicer v sorazmernem deležu stroškov za pripravo in opremo stavbnega
zemljišča; ocenjen je v skupni višini 130.000 €.


Na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Komenda in Odloka o prispevku
za razširjeno reprodukcijo pri vodooskrbi in povračilu za priključke na področju
vodooskrbe in kanalizacije, so uporabniki zavezanci za plačilo povračila za priključitev
na kanalizacijsko omrežje. Povračila so namenjena za gradnjo kanalizacijskega
omrežja in naprav. Povračila so nepovratna in so dohodek občine za investicijska
vlaganja po programu, ki ga potrdi Občinski svet Občine Komenda. Iz tega naslova
planiramo realizacijo prihodkov v višini 80.000 €.

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje zgradb in prostorov, opreme ter
stavbnih zemljišč.
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev so načrtovani v višini 290.000 €, in sicer:
 Občina ima v lasti TK kabelsko kanalizacijo v poslovni coni Komenda. Ker ta
infrastruktura ni v občinski pristojnosti in se sčasoma lahko pojavijo problemi z
vzdrževanjem in upravljanjem tega omrežja, je bila sprejeta odločitev o prodaji
navedenega omrežja. Postopki prodaje navedene infrastrukture so se izvajali že leta
2013 in v lanskem letu, vendar neuspešno. V prvem razpisu je bila izklicna cena
skladno z uradno cenitvijo 154.000 € + DDV, v ponovljenem pa je bila cena znižana
za zakonsko dovoljenih 15%. Kljub temu se bo s postopki prodaje nadaljevalo tudi v
letu 2016. Iz tega naslova načrtujemo prihodke v višini 110.000 €.


Podobno kot TK kanalizacijo smo v letu 2013 neuspešno prodajalo tudi plinovodno
omrežje v 1. fazi poslovne cone Komenda. Postopek smo lani ponovili in tudi leta
2015 se na dva javna razpisa ni javil nihče. Začetna cena je bila skladno z uradno
cenitvijo 60.696,18 € + DDV, v drugem razpisu smo plinovod prodajali za 51.591,75
€, trenutno pa je bila koncesionarju poslana ponudba za sklenitev neposredne
pogodbe. Iz navedenega naslova načrtujemo prihodke v višini 40.000 €.



Občina Komenda ima v lasti tudi CaTV omrežje, ki ga načrtuje prodati. Občinski svet
je bil z načrtovano prodajo že seznanjen, prihodki od prodaje pa se ocenjujejo na
140.000. Prodaja se bo izvedla na podlagi javnega razpisa. Na osnovi cenitve je
omrežje vredno cca 200.000 €, kar bo tudi osnova za javni razpis. Glede na trenutne
razmere na trgu prometa z navedeno infrastrukturo, se pričakuje ponovitev javnega
razpisa oziroma posledično sklenitev neposredne pogodbe.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 170.000 €. Največji delež
predstavljajo zemljišča v Gramoznici v Suhadolah. Zemljišča se bodo prodala skladno z
Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Ostala zemljišča predstavljajo
manjše prihodke in sicer gre za zemljišča, ki se bodo prodala za zaokrožitev funkcionalnih
zemljišč in za opuščene poti.
Od dejanske realizacije predvidenih kapitalskih prihodkov bo odvisna tudi višina
razpoložljivih sredstev za financiranje investicijskega dela proračuna, ki se zato ne bi smel
pričeti izvajati dokler ni tudi dejansko realiziranih kapitalskih prihodkov.
Med transferne prihodke se uvrščajo vsa sredstva, prejeta iz državnega proračuna in iz
javnih agencij.
 Finančna izravnava: na podlagi izračuna primerne porabe Občine Komenda, ki ga je
pripravilo Ministrstvo za finance občini v letu 2016 pripada finančna izravnava v višini
17.397 €.
 Sredstva iz naslova požarne takse, kot transferni prihodek s strani Ministrstva za
obrambo predstavljajo strogo namenski prihodek, ki se ga lahko uporabi izključno za
varstvo pred požari oz. nakup manjkajoče zaščitne in reševalne opreme v skladu z
merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Opremljenost gasilskih enot v
skladu z navedenimi merili še ni popolna, hkrati je treba zaradi številnih intervencij
zamenjati tudi poškodovano opremo. Za leto 2016 ocenjujemo, da se bo iz tega
naslova zbralo za okoli 8.000 €.


Sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin: Občina Komenda namerava tudi v
letu 2016 kandidirati na razpis dodelitve nepovratnih sredstev, ki jih za infrastrukturo
namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ocenjujemo, da bomo iz
tega naslova v letu 2016 pridobili 40.235 € (od tega 16.094 € nepovratnih sredstev in
24.141 € povratnih sredstev – doba odplačevanje predvidoma od 7- 10 let,
brezobrestno in se ne šteje v kvoto zadolževanja).



Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - sredstva za gozdne ceste: V letu
2016 načrtujemo sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
višini 600 € letno, ki bodo v proračun občine nakazana na osnovi predhodno
sklenjenih medsebojnih pogodb in na tej osnovi posredovanih zahtevkov.



V letu 2016 je načrtovana zamenjava oken v objektu na naslovu Glavarjeva cesta
104. Glede na to, da so v objektu tudi prostori, ki jih uporablja Upravna enota Kamnik
se pričakuje sofinanciranje stroškov zamenjave oken s strani Ministrstva za javno
upravo v višini 10.500 €.



V okviru transfernih prihodkov se načrtujejo tudi povračila stroškov delovanja
Medobčinskega inšpektorata ter sofinanciranje tržnih najemnin v skupni višini 20.000
€.



V predlogu proračuna za leto 2016 je načrtovan skupni prihodek kohezijskih sredstev
v višini 1.852.092 €, od tega za nadgradnjo CČN Domžale Kamnik 776.702 € ostalo
pa predstavljajo kohezijska sredstva za kanalizacijo. V avgustu 2015 smo prejeli
težko pričakovano Odločitev o podpori za celoten projekt Odvajanja in čiščenja na
območju Domžale – Kamnik v novi finančni perspektivi 2014 - 2020. V kratkem
pričakujemo tudi podpis sofinancerskih pogodb in posledično tudi prilive nepovratnih
sredstev.

A.2 Odhodki
Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski
klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2016 ocenjeni v višini 7.007.143 €.
Letni cilji Občine Komenda
V letu 2016 sta ključni prioriteti in prednostni nalogi:
 nemoteno financiranje javne porabe ter
 nadaljevanje izvedbe začetih investicij, predvsem kohezijskih projektov.
Glavni cilj je realizacija prihodkov in odhodkov proračuna v načrtovani višini. Prioritete so
izvedbe oz. financiranje tekočih nalog občine, katere so občini dodeljene na podlagi zakona
o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih.
Pomembno pa je nadaljevanje in zaključek kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju Domžale – Kamnik« (izgradnja manjkajoče kanalizacijske
infrastrukture na območju občin Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin in Cerkelj na
Gorenjskem ter nadgradnja CČN Domžale-Kamnik. Dosežek za Občino Komenda ter
sodelujočih občin bo podpis pogodb o sofinanciranju projekta ter uspešno črpanje
nepovratnih kohezijskih sredstev.
Struktura proračuna po ekonomski klasifikaciji
V bilancah je predlog občinskega proračuna razporejen v skupine kontov ekonomske
klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh proračunskih uporabnikov iz posebnega dela
proračuna, kjer so izdatki razvrščeni v posamezna proračunska področja.
Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov.
Ekonomska klasifikacija je tudi osnova za knjiženje odhodkov proračuna. Odhodki po
predpisani ekonomski klasifikaciji so razvrščeni v štiri skupine, in sicer tekoče odhodke,
investicijske odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere.
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. Tekoči odhodki so načrtovani v višini 1.626.506 €, kar
predstavlja 23,2 % celotnih odhodkov.
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),
neprofitnim 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. Tekoči
transferi so načrtovani v višini 2.230.958 €, kar predstavlja 31,9 % celotnih odhodkov.

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. Investicijski
odhodki so načrtovani v višini 3.057.150 €, kar predstavlja 43,6 % celotnih odhodkov.
Investicijski transferi zajemajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki (neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe, ki so v
lasti države ali občin) ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom (občine, javni
zavodi). Investicijski transferi so načrtovani v višini 92.529 €, kar predstavlja 1,3 % celotnih
odhodkov.
Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

tekoči odhodki
tekoči transferi
investicijski odhodki
investicijski transferi
SKUPAJ

leto 2015
22,0 %
39,6 %
37,9 %
0,5 %
100,0 %

leto 2016
23,2 %
31,9 %
43,6 %
1,3 %
100,0 %

A.3 Proračunski primanjkljaj
V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan proračunski presežek v višini 170.676 €.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in
prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog.
V okviru tega računa Občina Komenda v letu 2016 ne načrtuje prejemkov oziroma izdatkov.
C. RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil
dolgov v računu financiranja ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih
proračuna v proračunskem letu.
V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 se občinam sredstva
v višini 3 % skupne primerne porabe zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja
v državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg
možnega zadolževanja občin, je pa potrebno obseg zadolžitve določiti v odloku o proračunu
občine. Občina Komenda v letu 2016 lahko črpa povratna sredstva (kot kredit) v višini 24.141
€.
Občina Komenda je v letu 2010 izvedla postopke za upravljanje z občinskim dolgom, s
katerim smo dolgoročni kredit, najet v letu 2007 z odplačilno dobo 7 let, zamenjali z novim
kreditom z odplačilno dobo 15 let. Kredit v višini 1.254.175 € je bil najet pri Unicredit banki
Slovenije d.d..

Prav tako smo v letu 2010 najeli nov dolgoročni kredit z odplačilno dobo 15 let, v višini
1.400.000 € za investicije predvidene v proračunu 2010. Kot najugodnejša je bila izbrana
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d..
Stanje dolgoročnih kreditov na dan 31. 12. 2015 je znašalo 6.904.819,66 €, od tega
836.117,20 € pri Unicredit banki Slovenije d.d., 933.333,60 € pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
in 5.135.368,86 € pri PCK d.o.o. (knjižba izvedena na predlog oz. mnenje Nadzornega
odbora in Ministrstva za finance).
Ob upoštevanju zgoraj navedenih kreditnih pogodb je v računu financiranja iz naslova vračila
glavnice v proračunu za leto 2016 načrtovanih 427.000 €.
Uravnoteženost proračuna za leto 2016:
Negativna razlika iz računa financiranja v višini 402.859 €, se v celoti pokrije s presežkom iz
bilance prihodkov in odhodkov v višini 170.676 € ter s prenesenimi sredstvi iz preteklega leta
v višini 232.183 €.

3. POSEBNI DEL 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 za občinske proračune. Njen namen je poenotiti obliko proračunov lokalnih skupnosti in
omogočiti 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.
V gradivu so predstavljeni podatki v naslednjih stolpcih: realizacija 2014, veljavni proračun
2015 (rebalans proračuna 2015 z izvedenimi prerazporeditvami, skladno z odlokom o
proračunu občine Komenda za leto 2015), realizacija 2015 in načrtovana sredstva v letu
2016. Tabelarični del vključuje tudi indeksa načrtovanih sredstev v letu 2016 glede na
rebalans 2015 oziroma realizacijo proračuna 2015.
Spodnja tabela je zbirni prikaz odhodkov Občine Komenda po posameznih finančnih načrtih,
ki so vključeni v posebni del proračuna Občine Komenda za leto 2016.
Veljavni
proračun
2015

Proračun
2016

ind.

(1)

(2)

(3=2/1)

98,6
100,0
101,1
99,2
142,0
112,0

1.

občinski svet

68.014

67.064

2.

nadzorni odbor

12.500

12.500

3.

župan

66.030

66.730

4.

občinska uprava

4.502.873

4.467.445

5.

režijski obrat

1.985.863

2.820.404

SKUPAJ

6.635.280

7.434.143

V spodnji tabeli so predstavljeni odhodki proračuna Občine Komenda po posameznih
področjih proračunske porabe:
v€
šifra

naziv področja proračunske porabe

Veljavni
proračun
2015
(1)

01
02
03
04
06
07
08
10

politični sistem
ekonomska in fiskalna administracija
zunanja politika in mednarodna pomoč
skupne adm. službe in splošne javne storitve
lokalna samouprava
obramba in ukrepi od izrednih dogodkih
notranje zadeve in varnost
trg dela in delovni pogoji

134.044
13.100
0
66.100
546.805
93.800
3.700
51.700

Proračun
2016

ind.

(2)

(3=2/1)

133.794 99,8
12.900 98,5
0
0
87.500 132,4
494.980 90,5
121.000 129,0
3.700 100,0
46.000 89,0

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23

133.300 138,2
0
0

kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
pridobivanje in distribucija energetskih surovin
promet, prometna infrastruktura in
komunikacije
gospodarstvo
varovanje okolja in naravne dediščine
prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost
zdravstveno varstvo
kultura, šport in nevladne organizacije
izobraževanje
socialno varstvo
servisiranje javnega dolga
intervencijski programi in obveznosti

635.435
431.000 67,8
37.910
28.310 74,7
1.662.443 2.366.914 142,4
932.690 1.060.030 113,7
34.600
34.600 100,0
466.545
437.285 93,7
1.459.988 1.403.880 96,2
152.970
157.950 103,3
247.000
455.000 184,2
0
26000

SKUPAJ

6.635.280 7.434.143 112,0

96.450
0

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma lokalna skupnost
deluje in nudi storitve ter v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov
proračuna, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna. V
nadaljevanju je predstavljen opis področja proračunske porabe ter opis podprogramov, ki
sodijo v okvir posameznega področja proračunske porabe.
01 - POLITIČNI SISTEM: Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta
in njegovih organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti. Za to področje
proračunske porabe bo občina Komenda namenila v letu 2016 skupaj 133.794 €, kar je 1,8
% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
01019001 Dejavnost občinskega sveta (67.064 €)
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 velja tudi v letu 2016.
Dolgoročni cilji podprograma je zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo
občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Letni izvedbeni cilj pa je učinkovito delovanje
občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
01019003 Dejavnost župana in podžupanov (66.730 €)
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. Za to področje proračunske porabe
bo občina Komenda namenila v letu 2016 skupaj 12.900 €, kar je 0,2 % vseh načrtovanih
odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (400 €)
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.
02039001 Dejavnost nadzornega odbora (12.500 €)
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 STORITVE: 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, novoletnih obdaritev in akcij. Za to
področje proračunske porabe bo občina Komenda namenila v letu 2016 skupaj 87.500 €, kar
je 1,2 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (52.500 €)
V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, stroški
izvedbe občinskega praznika, sofinanciranja prireditev in projektov. Cilj podprograma
vključuje izvedbo rednih (letnih) dogodkov v Občini Komenda.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (35.000 €)
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, pokrajin in občin. 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, pa bo letni cilj
dosežen, če bo 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. Za to področje
proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2016 skupaj 494.980 €, kar je 6,7
% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (900 €)
Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Skupnosti občin Slovenije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (2.500 €)
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.
06039001 Administracija občinske uprave (456.580 €)
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 (35.000 €)
V okviru podprograma so predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in
organov občine. Načrtovana so sredstva za vzdrževanje upravne stavbe, zamenjavo
dotrajane pisarniške opreme ter za nakup programske opreme za potrebe občinske uprave.
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH: Področje zajema civilne
organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih
nesreč. Za to področje proračunske porabe bo občina Komenda namenila v letu 2016 skupaj
121.000 €, kar je 1,6 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (20.000 €)
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 (101.000 €)
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. Za to področje proračunske porabe bo
občina Komenda namenila v letu 2016 skupaj 3.700 €, kar je 0,05 % vseh načrtovanih
odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
08029001 Prometna varnost (3.700 €)
Na področju prometne varnosti se v okviru podprograma zagotavljajo sredstva za delovanje
in projekte Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem. Dolgoročni cilje je 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. Za to področje proračunske
porabe bo občina Komenda namenila v letu 2016 skupaj 46.000 €, kar je 0,6 % vseh
načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
10039001 Povečanje zaposljivosti (46.000 €)
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. Za to področje proračunske porabe
bo občina Komenda namenila v letu 2016 skupaj 133.300 €, kar je 1,8 % vseh načrtovanih
odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (5.600 €)
S podprogramom načrtujemo sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine, ki z javnimi
razpisi dodeljuje sredstva EU za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v regiji. Prav
tako se v okviru podprograma načrtujejo sredstva 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 (62.000 €)
S podprogramom načrtujemo sredstva za izvedbo načrtovanih komasacij ter za urejanje
kmetijskih zemljišč in poljskih poti.
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga (56.600 €)
S podprogramom načrtujemo sredstva za sofinanciranje dovoljenih ukrepov na področju
kmetijstva.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (3.100 €)
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.
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (6.000 €)
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. Za to
področje proračunske porabe bo občina Komenda namenila v letu 2016 skupaj 431.000 €,
kar je 5,8 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (240.000 €)
Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko
vzdrževanje cest, vzdrževanje prometne signalizacije ter plačilo morebitnih odškodnin.

Dolgoročni cilji podprograma so 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 (59.000 €)
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 (28.000 €)
Podprogram zajema obnove in vzdrževanje prometne signalizacije.
13029004 Cestna razsvetljava (104.000 €)
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. Za to področje proračunske porabe bo občina Komenda
namenila v letu 2016 skupaj 28.310 €, kar je 0,4 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci
prihodkov in odhodkov.
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (15.100 €)
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.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (13.210 €)
Podprogram zajema podporne ukrepe razvoja turizma.
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE: 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. Za to področje proračunske porabe bo občina
Komenda namenila v letu 2015 skupaj 2.366.914 €, kar je 31,8 % vseh načrtovanih
odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (143.964 €)
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 (2.022.700 €)
Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema ter
čiščenja odpadne vode. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja želimo dolgoročno preprečiti
onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (200.000 €)
Podprogram zajema podporne ukrepe za gradnjo zadrževalnikov
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (250 €)
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. Za to področje proračunske porabe občina Komenda namenila v letu 2016
skupaj 1.060.030 €, kar je 14,3 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in
odhodkov.
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (5.000 €)
Predvidena sredstva se namenjajo 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 (17.110 €)
V okviru podprograma se bodo 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.
16039001 Oskrba z vodo (507.740 €)
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 (30.000 €)
Podprogram vključuje tekoče in investicijsko urejanje pokopališč ter mrliških vežic. Cilj
podprograma je primerna urejenost pokopališč in poslovilnih objektov.
16039004 Praznično urejanje naselij (14.000 €)
V okviru podprograma se namenjajo sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (50.800 €)
Podprogram vključuje urejanje in vzdrževanje javnih površin, nakup in zamenjavo urbane
opreme ter košnjo na javnih površinah. Vključeno pa je tudi vračilo komunalnega prispevka.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju (60.100 €)
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 predvideno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov.
16069001 Urejanje občinskih zemljišč (190.280 €)
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 (185.000 €)
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. Za to področje proračunske porabe bo občina Komenda
namenila v letu 2016 skupaj 34.600 €, kar je 0,5 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci
prihodkov in odhodkov.
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (2.600 €)
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.
17079001 Nujno zdravstveno varstvo (20.000 €)
Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih
dohodkov.
17079002 Mrliško ogledna služba (12.000 €)
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 DRUGE 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. Za to področje proračunske porabe bo občina Komenda namenila v letu 2016
skupaj 437.285 €, kar je 5,9 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
18029001 Nepremična kulturna dediščina (15.600 €)
Podprogram vključuje vzdrževanje kulturnih objektov.

18029001 Knjižničarstvo in založništvo (104.200 €)
Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Dolgoročni cilji so
doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice, povečati število knjižnega
gradiva ter razvoj bralne kulture.
18039003 Ljubiteljska kultura (20.350 €)
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov
kulturnih društev, sofinanciranje programa JS RS za kulturo. Dolgoročni cilje je 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 (90.300 €)
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje občinskega glasila ter lokalne
televizije. Glavni cilje je obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.
18039005 Drugi programi v kulturi (2.435 €)
Podprogram zajema sredstva za nakup osnovnih sredstev knjižnice ter delovanja stalne
razstave kartografa I. Selana.
18049001 Programi veteranskih organizacij (1.600 €)
Sredstva v okviru tega proračunskega področja so namenjena sofinanciranju programov
veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojnih veteranov…). Sredstva bodo
razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih
razpisov.
18049004 Programi drugih posebnih skupin (3.000 €)
Podprogram zajema redno delovanje upokojenskih društev.
18059001 Programi športa (189.900 €)
V podprogram športa so vključena športna društva. Načrtovana sredstva so namenjena 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..
18059002 Programi za mladino (9.900 €)
Podprogram zajema tekoče delo Društva za mladinsko dejavnost Mravljišče ter 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. Za to področje proračunske porabe bo občina Komenda namenila v letu 2016

skupaj 1.403.880 €, kar je 18,9 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in
odhodkov.
19029001 Vrtci (1.100.605 €)
Podprogram zajema dejavnost javnih in koncesijskih vrtcev, v smislu plačila razlike med
ceno programov vrtca in plačili staršev ter sredstva za najem montažnega vrtca. Dolgoročni
cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na
področju predšolske vzgoje.
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (25.000 €)
Podprogram zajema dejavnost varstva pri varuhih predšolskih otrok.
19039001 Osnovno šolstvo (148.075 €)
V okviru podprograma osnovno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje osnovne šole in
sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za
vzdrževanje in za investicije. Dolgoročni cilji so zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih
pogojev za osnovnošolce.
19039002 Glasbeno šolstvo (15.650 €)
S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva 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 povečanje števila otrok vključenih v
programe šole ter izboljšanje pogojev dela.
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (2.800 €)
Podprogram zajema izvedbo posebnega projekta – vzgoja za nenasilje.
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (96.150 €)
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 (14.600)
Podprogram zajema sredstva, ki so namenjena izvajanju štipendijske sheme Ustanove Petra
Pavla Glavarja.
19069004 Študijske pomoči (1.000 €)
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. Za to področje proračunske
porabe bo občina Komenda namenila v letu 2016 skupaj 157.950 €, kar je 2,1 % vseh
načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
20029001 Drugi programi v pomoč družini (19.000 €)
Podprogram vključuje sredstva, ki jih prejme družina ob rojstvu otroka.
20049002 Socialno varstvo invalidov (17.350 €)

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 (79.000 €)
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.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (28.000 €)
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 drugih ranljivih skupin (14.600 €)
V občinskem proračunu se v okviru podprograma posebej predvidena 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. Za to področje proračunske porabe bo občina Komenda
namenila v letu 2016 skupaj 455.000 €, kar je 6,1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci
prihodkov in odhodkov.
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje (455.000 €)
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.
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. Za to področje proračunske porabe bo občina Komenda namenila v letu 2016 skupaj
26.000 €, kar je 0,3 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.
23039001 Splošna proračunska rezervacija (26.000 €)
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.
V nadaljevanju so podane obrazložitve posameznih proračunskih postavk po institucionalni
klasifikaciji (po proračunskih uporabnikih).

3.1. OBČINSKI SVET
POLITIČNI SISTEM (01)
Dejavnost občinskega sveta (01019001)
1111 Delovanje občinskega sveta, komisij in odborov (65.000 €)
Planirani obseg sredstev je namenjen izplačilu sejnin članom občinskega sveta in delovnih
teles (odborov in komisij). Omejitev višine sredstev, ki se kot nadomestilo za opravljanje
javnih funkcij na lokalnem nivoju izplačujejo posameznim funkcionarjem (poklicnim plače,
nepoklicnim pa sejnine), je eksplicitno določena z Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo) in na njegovi podlagi sprejeti Odlok
o plačah funkcionarjev (OdPF, Uradni list RS, št. 14/06). Konkretno višino prejemkov, do
katerih so upravičeni funkcionarji Občine Komenda opredeljuje Pravilnik o plačah in delih
plač funkcionarjev Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega sveta in župana, ter
Nadzornega odbora. Planirana so sredstva v višini 65.000 €.
8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406: Financiranje političnih strank
V področje delovanja občinskega sveta spada tudi financiranje delovanja političnih strank.
Sredstva za njihovo delovanje so planirana na podlagi volilnih rezultatov na zadnjih lokalnih
volitvah in sicer v višini 0,12 € na glas. V skladu s 26. členom zakona o političnih strankah se
iz proračuna lokalne skupnosti financirajo samo politične stranke, znesek financiranja ostaja
isti kot preteklo leto.

3.2. NADZORNI ODBOR
V skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi sodi med organe občine poleg župana in
občinskega sveta tudi nadzorni odbor. Slednji je opredeljen kot najvišji organ nadzora javne
porabe v lokalni skupnosti, njegove pristojnosti pa so taksativno opredeljene v 32. členu
citiranega zakona. Člane nadzornega odbora, ki ne sodijo v kategorijo funkcionarjev na
lokalni ravni, imenuje občinski svet, strokovno in administrativno pomoč za njegovo delo pa
zagotavlja občinska uprava.
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)
Dejavnost nadzornega odbora (02039001)
1122 – Delovanje nadzornega odbora (12.500 €)
Za delovanje nadzornega odbora - gre predvsem za sejnine članom omenjenega organa
občine kot nadomestilo za nepoklicno opravljanje dela na področju izvajanja nadzora nad
porabo občinskih javnih financ - se za leto 2016 načrtuje obseg sredstev v višini 12.500 €.
Sredstva so namenjena izplačilu sejnin članom NO. Višina sejnin članom tega organa je prav
tako določena v že citiranem občinskem pravilniku, ki ureja vprašanje izplačila plač oz.
nadomestil za opravljanje funkcije. V okviru planiranih sredstev se bodo zagotavljala tudi
sredstva za morebitno izobraževanje članov NO in ostale materialne stroške.

3.3. ŽUPAN
POLITIČNI SISTEM (01)
Dejavnost župana in podžupanov (01019003)

1144 Dejavnost župana (54.530 €) in 1155 Dejavnost podžupana (12.200 €)
Za izvajanje z Zakonom o lokalni samoupravi določenih funkcij župana in podžupana je za
leto 2016 planirano skupaj 66.730 €. V letu 2016 bo imela Občina Komenda, glede na
odločitev župana, izvoljenega za mandatno obdobje 2014 - 2018, da opravlja funkcijo
župana poklicno - enega poklicnega funkcionarja. Za pomoč oziroma nadomeščanje lahko
župan imenuje enega podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Stroški za nepoklicno
opravljanje funkcije podžupana so zajeti v postavki 1155 – dejavnost podžupana in jih za leto
2016 planiramo v višini 12.200 €.
Za kategorijo poklicnih funkcionarjev nadalje velja, da je pri izplačilu plač potrebno upoštevati
zakonsko predpisane obveznosti iz naslova poravnavanja prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo in
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pavico do regresa za letni
dopust, stroške prevoza na delo in regres za prehrano med delom.

3.4. OBČINSKA UPRAVA
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02)
Urejanje na področju fiskalne politike (02029001)
1330 Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa (400 €)
Za plačilo stroškov bančnih storitev ter stroškov plačilnega prometa, ki ga za potrebe občin
izvaja Uprava za javna plačila, je potrebno zagotoviti 400 €.
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (04)
Izvedba protokolarnih dogodkov (04039002)
1300 Stroški porok (500 €)
Za izvedbo porok v prostorih Občine Komenda je potrebno zagotoviti sredstva v višini 500 €,
ki so namenjena plačilu stroškov priložnostnega darila ter pripravi in ureditvi prostora.
Tovrstne aktivnosti so se izvajale tudi v preteklih letih.
1340 Sofinanciranje prireditev in projektov v Občini Komenda (46.500 €)
Za sofinanciranje raznovrstnih prireditev in projektov, ki jih sicer ni mogoče vnaprej natančno
opredeliti, je bilo v preteklih letih zagotovljenih nekaj proračunskih sredstev na posameznih
proračunskih postavkah, in sicer:
 1345 sofinanciranje prireditev in akcij v občini Komenda
 1365 Miklavževanje
 8132 Sofinanciranje materialnih stroškov novih športnih društev
 8136 Tekoče vzdrževanje društvenih-klubskih objektov
 8140 Sofinanciranje akcij na področju športa
 8230 Sofinanciranje kulturnih prireditev in akcij
 8418 Skavtska organizacija
 8419 Financiranje zborovodja DU Komenda
 9812 Sofinanciranje Oratorija
 9815 Sofinanciranje akcij
Skladno z veljavno zakonodajo se sredstva za financiranje navedenih projektov iz
aktivnosti lahko razdelijo le na podlagi vnaprej določenih kriterijev ter javnega razpisa. V
pripravi je nov pravilnik o sofinanciranju prireditev in akcij, ki bo predložen v obravnavo in

sprejem občinskemu svetu, na podlagi katerega se bodo v letu 2016 razdelila predlagana
sredstva v višini 46.500 €.
1360 Občinski praznik (5.500 €)
Med najpomembnejše dogodke na lokalni ravni sodi vsekakor izvedba občinskega praznika.
Glede na proračunske omejitve in predviden program aktivnosti se na proračunski postavki
za leto 2016 načrtujejo sredstva v letnem obsegu 5.500 €. V okviru praznovanja občinskega
praznika potekajo vsako leto številne prireditve.
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (04039003)
1310 Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev (35.000 €)
Občina Komenda ima za opravljanje strokovnih del s področja sodnih postopkov in
odvetniških storitev sklenejo pogodbo z odvetniško pisarno. V letu 2016 planiramo sredstva v
višini 35.000 €. 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.
LOKALNA SAMOUPRAVA (06)
Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (06019002)
1112 – Članarine domačim neprofitnih organizacijam (900 €)
Za poravnavo članarine v Skupnosti občin Slovenije se v letu 2016 planira obseg sredstev v
višini 900 €.
Povezovanje lokalnih skupnosti (06019003)
4915 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja (2.500 €)
Predlagana sredstva so namenjena financiranju delovanja Regionalne razvojne agencije
Ljubljanske urbane regije in sofinanciranju skupnih razvojnih projektov Regionalne
destinacijske organizacije.
Administracija občinske uprave (06039001)
1100 Delovanje občinske uprave (331.980 €)
Za izvajanje upravnih in strokovno-tehničnih nalog je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
neposredno 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.
Za delovanje občinske uprave so planirana sredstva za zagotavljanje plač in drugih
prejemkov zaposlenih v občinski upravi (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz in
prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja), ki so določeni v
skladu z zakonodajo na tem področju in na podlagi kadrovskega načrta v občinski upravi
občine Komenda, ki temelji na pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
katerega v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o javnih uslužbencih sprejme
župan.

V okviru delovanja občinske uprave se zagotavljajo še sredstva za materialne stroške
(postavka 4020 »pisarniški in splošni material in storitve«) kot so pisarniški in splošni
material, čistilni material, časopisi in strokovna literatura, računalniške storitve,
reprezentanco, oglaševalske storitve. Postavko 4029 »drugi operativni odhodki« pa
bremenijo stroški seminarjev, avtorski honorarji, stroški dela preko študentskega servisa,
strokovno izobraževanje zaposlenih, članarine, stroški plačilnega prometa. Ocena temelji na
realizaciji preteklega leta in predvidenih potreb za leto 2016. V režijskem obratu so ločeno
prikazani le izdatki za plače treh delavcev v režijskem obratu.
1133 Medobčinski inšpektorat (41.600 €)
Za delovanje Medobčinskega inšpektorata, ki deluje na območju občin Trzin, Komenda,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, za leto 2016 planiramo 41.600 €. Sredstva so
planirana na podlagi finančnega predloga Medobčinskega inšpektorata in uskladitve le-tega
na nivoju občin.
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
(06039002)
1103 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave (35.000 €)
Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je planiranih 11.700 €, za nakup opreme pa je
planiranih 23.300 €. Največji delež predstavlja nakup nove programske opreme za potrebe
finančno računovodske službe.
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (07)
Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (07039001)
2200 Sredstva za civilno zaščito (20.000 €)
Sredstva za civilno zaščito v višini 20.000 € bodo porabljena za nabavo opreme, ki je
potrebna za izvajanje nalog civilne zaščite, za nadomestila plač za pripadnike CZ in njihovo
izobraževanje in za pisarniški in splošni material in storitve.
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (07039002)
3200 Gasilska zveza Komenda (občinska sredstva) (63.000 €)
V okviru požarne dejavnosti je predvideno financiranje delovanja Gasilske zveze v višini
63.000 € . Gasilska zveza bo s temi sredstvi zagotavljala delno uresničitev svojega programa
ter sofinancirala po lastnem razdelilniku tudi posamezna gasilska društva na območju občine
Komenda. V okviru programa se bodo zagotavljala sredstva za zavarovanje gasilcev in vozil,
tehnične preglede in vzdrževanje vozil, nabavo novega orodja, udeležbo na tekmovanjih.
Posebno skrb je potrebno posvečati tudi pridobivanju mladih gasilcev in njihovemu
usposabljanju.
3205 Gasilska zveza Komenda (prenos republiških sredstev) (8.000 €)
Prenos republiške takse je planiran v višini 8.000 € in je vezan na realizacijo prihodkov iz
naslova požarne takse.
3218 PGD Moste – gasilski dom (30.000 €)
Predlagana sredstva so namenjena za plačilo komunalnega prispevka pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja za gradnjo novega gasilskega doma.

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (08)
Prometna varnost (08029001)
3600 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1.700 €)
Planirana sredstva so namenjena za nabavo strokovne literature in izobraževanje, ter
izplačila sejnin članov SPV. Sredstva so planirana v višini 1.700 €.
3601 Sofinanciranje projektov SPV (2.000 €)
V okviru navedene postavke bo Občina Komenda v letu 2016 sofinancirala projekte, ki jih
vsako leto izvaja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za izvedbo projektov smo
planirali sredstva v višini 2.000 €.
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (10)
Povečanje zaposljivosti (10039001)
0520 Javna dela (46.000 €)
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih
mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih
del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih,
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za
financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in
preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.
Zakonodaja občinam določa, da je udeleženec javnih del upravičen do plače, izražene v
deležu od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravlja v
programu javnih del glede na višino minimalne plače. Tako mora Občina Komenda, kot
naročnik javnih del, kriti stroške razlike do plač udeležencem programa v višini 45% in razliko
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za udeležence, katerih plača ne dosega
minimalne plače ter regres za letni dopust.
V okviru predlaganih sredstev se bodo sofinancirali stroški javnih del v organizacijah, ki so
bile uspešne na javnem razpisu, in sicer: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (1 oseba za
pomoč v knjižnici), DSO Kamnik (2 osebi-pomoč in varstvo za starejše in za invalide), Občina
Komenda (1 oseba za vzdrževanje in urejanje javnih površin in občinskih cest), OŠ Komenda
Moste pa še ni prejela odločitve, so pa na javni razpis prijavili tri osebe za učno pomoč.

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11)
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o kmetijstvu,
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda
za programsko obdobje 2015-2020,
- Zakon o zaščiti živali,
- Zakon o gozdovih,
- Pravilnik o gozdnih prometnicah.
Konec leta 2014 se je iztekla veljavnost shem državnih pomoči na področju kmetijstva, ki so
bile potrjene s stani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi Uredbe Komisije št.
1857/2006 in v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006.

Za novo programsko obdobje 2015 – 2020 je bilo potrebno sprejeti nov pravilnik in ga
uskladiti z novimi Uredbami Komisije EU. Podlagi za pripravo pravilnika za programsko
obdobje 2015 – 2020 sta bili:
- za državne pomoči: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive
z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL
L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št.
702/2014),
- za pomoči de minimis: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(UL L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št.
1407/2013).
Občinski svet Občine Komenda je pravilnik sprejel na 8. seji v mesecu septembru 2015.
Pravilnik določa pogoje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe
Občine Komenda za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Prav tako je
Občina Komenda v letu 2015 pridobila obe mnenji o skladnosti shem državnih pomoči, ki se
bodo dodeljevale v okviru področja kmetijstva v obdobju 2015 – 2020.
Zaradi pozno izvedenega razpisa v letu 2015 je bilo ob sprejemu pravilnika na seji
Občinskega sveta dogovorjeno, da se neporabljena sredstva na področju kmetijstva v letu
2015, izjemoma kot namenska prenesejo v proračun za leto 2016. Proračunske postavke v
okviru področja kmetijstva so zato v letu 2016 izjemoma višje za 14.800 € namensko
prenesenih neporabljenih sredstev iz leta 2015.
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002)
4259 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ( 2.000 €)
Namen ukrepa je uvajanje dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih. Upravičeni stroški so stroški izdelave projektne dokumentacije, gradnje ali
obnove objekta in nakupa opreme za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov
ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji.
4280 Pomoč društvom s področja kmetijstva (1.600 €
V skladu s sprejetim pravilnikom in na podlagi javnega razpisa bodo načrtovana sredstva
namenjena za sofinanciranje programov in projektov društev s področja kmetijstva, ki imajo
sedež oziroma delujejo na območju občine Komenda.
4910 LAS za mesto in vas (2.000 €)
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.
Skupni namen se uresničuje skozi izvajanje projektov, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih
skupin in celotno območje delovanja LAS.
Zemljiške operacije (11029003)
4211 Komasacija zemljišč (50.000 €)
Komasacija je pogodbeni ali upravni postopek, v katerem se zemljišča na določenem
območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj
zaokrožena zemljišča. Občina Komenda načrtuje izvedbo treh komasacij, ki so že v
postopku:

1. Območje drnovskega polja se komasira skupaj s sosednjima občinama Kamnik in
Mengeš, trenutno je v pripravi vloga za uvedbo komasacije (postopek v imenu vseh
treh občin vodi Občina Kamnik, samo komasacijo pa bo reševala Upravna enota
Kamnik) in ocenjujemo, da bomo v letu 2016 za to komasacijo potrebovali 15.000 €
proračunskih sredstev,
2. Komasiramo tudi kmetijska zemljišča na območju k. o. Nasovče in Kaplja vas (za
obrtno cono Potok). V tem postopku vlogo za določitev komasacijskega območja
Upravna enota Kamnik že rešuje, v naslednjem proračunskem letu pa bomo
potrebovali cca 35.000 €.
3. Tretje območje, ki je v postopku komasacije, so stavbna zemljišča v gramoznici
Suhadole. Tu bo šlo predvidoma za pogodbeno komasacijo, ki bo parcele razdelila
skladno z lastništvom.
4255 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (2.000 €)
Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov izdelave načrta ureditve kmetijskih
zemljišč (nezahtevne agromelioracije, pašniki), njihovi izvedbi, za stroške nakupa opreme za
ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, ter stroške nakupa opreme za ograditev
napajališč za živino.
4256 Urejanje poljskih poti (10.000 €)
Urejanje poljskih poti se bo tudi v letu 2016 izvajalo na osnovi programa, ki ga bo pripravil
Odbor za kmetijstvo.
Ukrepi za stabilizacijo trga (11029004)
4200 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (6.000 €)
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.
4257 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (42.600 €)
Sredstva so namenjena za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih. Med naložbe sodijo: naložbe v hleve gospodarska poslopja s pripadajočo
opremo, nakup kmetijske mehanizacije, nakup in postavitev rastlinjakov minimalne površine
100 m2, vključno s pripadajočo opremo, stroški nakupa in postavitev zaščite pred
neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže).
4258 Zagotavljanje tehnične podpore (8.000 €)
Namen ukrepa je usposabljanje in izobraževanje kmetov, njihovih družinskih članov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu. Za izobraževalne programe, ki imajo na področju
kmetijstva širši pomen in je pričakovati, da se bo v programe izobraževanja vključilo večje
število udeležencev z območja občine, lahko občina organizira izvedbo izobraževalnih
programov. Upravičeni stroški so: stroški usposabljanja, stroški izmenjave znanj med
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov, stroški publikacij, spletišč in katalogov.
Zdravstveno varstvo rastlin in živali (11039002)
4246 Oskrba zapuščenih živali (3.100 €)
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.
Skladno z Zakonom o zaščiti živali mora občina zagotavljati sredstva za azilsko oskrbo
zapuščenih psov in mačk (zakonska obveznost občine). Trenutno imamo za izvajanje
gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Komenda
podpisano pogodbo z zavetiščem Meli center Repče. Ocenjujemo, da bodo v letu 2016
zadostovala sredstva v planirani višini 3.100 €.
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11049001)
4518 Vzdrževanje gozdnih cest (6.000 €)
V skladu z veljavno zakonodajo Občina Komenda iz proračuna financira vzdrževanje gozdnih
cest po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Program se financira iz namenskih
prihodkov, zbranih iz prispevne stopnje pri odmeri davkov in prispevkov od katastrskega
dohodka gozdnih površin in iz višine sredstev, ki se na osnovi vsakoletne pogodbe z MKGP
realizira v občinski proračun. V letu 2016 za ta namen planiramo 6.000 €.
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13)
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (13029001)
4504 Zimska služba na lokalnih cestah in nekategoriziranih cestah (120.000 €)
Za izvajanje Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in Odloka o
zimski službi, upoštevajoč pri tem določila Zakona o javnih cestah, se za zimsko vzdrževanje
predlagajo sredstva v višini 120.000 €.
Porabo sredstev močno pogojujejo vremenske razmere, tako da jih je težko natančneje
določiti . V skladu s koncesijsko pogodbo, podpisano v letu 2006, dela zimske službe izvaja
podjetnik TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p..
4510 Redno vzdrževanje lokalnih cest v občini Komenda (120.000 €)
Za izvajanje Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in upoštevajoč
pri tem določila Zakona o javnih cestah, se za letno vzdrževanje cest predlagajo sredstva v
višini 120.000 €, pri čemer bo mogoče v celoti uresničiti predlog plana za redno vzdrževanje
cest v občini Komenda, ki ga je izdelal koncesionar. Planirana sredstva vključujejo tudi
prestavitev odseka ceste Gora – Moste v Mostah.
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)
4529 Most čez Pšato v Suhadolah (1.000 €)
Predlagana sredstva v višini 1.000€ so namenjena stroškom priprave dokumentacije pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja za navedeni projekt.
4540 Obvozna cesta Žeje (40.000 €)
Predlagana sredstva so namenjena za ureditev povezovalne ceste v makadamski izvedbi
med obstoječima javnima cestama na vzhodnem in zahodnem delu Žej in bo potekala južno
od Žej. Razlog za uvrstitev v proračun je v tem, da se je v preteklosti povezovalna cesta, ki je
potekala preko dvorišča privatnih objektov ukinila in zemljišče prodalo zasebnim lastnikom.

4561 Rekonstrukcija ceste Stegne – Suhadole (5.000 €)
Ker bo zaradi gradnje GC Želodnik – Vodice priključek ceste »Stegne« prestavljen, je bil
namen izvesti asfaltiranje le tistega dela ceste, ki bo v funkciji vpadnice v Suhadole ostal tudi
po prestavitvi priključka. Na zahtevo republiškega cestnega inšpektorja pa se je naknadno
uredil še makadamski priključek na regionalno cesto (dela je izvajal uradni vzdrževalec
regionalne ceste). Pristojne inšpekcijske službe so naknadno zahtevale pridobitev soglasja
Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), še vedno pa niso znani pogoji, potrebni za naknadno
pridobitev tega soglasja. V predlogu proračuna so za enkrat načrtovana le sredstva za
stroške izdelave projekta izvedenih del, ki ga je na začetku postopka DRSI že zahteval.
4563 Ureditev šolske poti (13.000 €)
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.
Urejanje cestnega prometa (13029003)
4500 Prometna signalizacija (28.000 €)
Sredstva za prometno signalizacijo v višini 28.000 € so namenjena zamenjavi in postavitvi
vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na občinskih cestah in za zavarovanje
prometne signalizacije.
Cestna razsvetljava (13029004)
6400 Javna razsvetljava (tokovina, vzdrževanje) (80.000 €)
Na podlagi realizacije v letu 2015, predvidene rasti cen in ob upoštevanju dejstva, da se je
tudi v letu 2015 razširilo omrežje javne razsvetljave, so planirana sredstva za tokovino in
vzdrževanje. Ocenjujemo, da bodo sredstva za te namene znašala 80.000€.
6410 Javna razsvetljava v občini Komenda (24.000 €)
V letu 2016 planiramo 24.000 € za izgradnjo oziroma zamenjavo javne razsvetljave ob
državni cesti Križ - Žeje. Zamenjava cestnih svetilk je potrebna zaradi uskladitve dejanskega
stanja s predpisi o svetlobni obremenitvi okolja.

GOSPODARSTVO (14)
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)
Občinski svet Občine Komenda je na 10. seji v mesecu decembru 2015 sprejel nov Pravilnik
o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda. V
splošnih določbah predlaganega pravilnika so opredeljeni splošni pogoji, ki veljajo za
dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda. V
nadaljevanju so za vsak ukrep navedeni pogoji za dodelitev sredstev (upravičenci, upravičeni
stroški, maksimalne višine dodeljenih sredstev). Pravilnik prav tako določa način
razdeljevanja sredstev (javni razpis, imenovanje komisije).
4922 Sofinanciranje svetovanj za podjetnike (100 €)
Nov pravilnik področje svetovanj ureja na drug način. Minimalna sredstva na postavki so
planirana za plačilo računov, zapadlih v letu 2016, ki bodo še izdana na podlagi napotnic s
strani Območne obrtno podjetniške zbornice Kamnik za svetovanja preko svetovalcev, ki so
vključeni v svetovalno mrežo.

4925 Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah (6.000 €)
Namen ukrepa je delno sofinanciranje stroškov, ki jih imajo podjetniki z udeležbo na sejmih
in razstavah. Podjetju, ki se sejma ali razstave udeleži prvič, se lahko pomoč dodeli v višini
do 50 % upravičenih stroškov. Za vse nadaljnje udeležbe na sejmih in razstavah se podjetju
lahko dodeli v višini do 30 % upravičenih stroškov.
4926 Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva (1.500 €)
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.
4927 Pospeševanje zaposlovanja (5.000 €)
Za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v občini Komenda so v proračunu načrtovana
sredstva, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa 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).
4928 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (2.500 €)
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.
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002)
1350 Promocija občine (5.000 €):
Predlagan sredstva so namenjena promocijskih aktivnostim občine v letu 2016.
4700 Sofinanciranje letnih kart za Arboretum (710 €)
Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju letnih kart za občane občine Komenda.
Arboretum Volčji Potok bo zato ceno letne karte, ki je sedaj 45 € (otroška 25 €) znižal na 25
€ (otroška 14 €).
4701 Sofinanciranje vstopnic za Terme Snovik (500 €)
Za sofinanciranje zgoraj navedenih vstopnic planiramo sredstva v višini 500 €. Naši občani
vsako leto izkoriščajo dano možnost, zato predlagamo, da letne karte sofinanciramo tudi v
letu 2016.
8413 Sofinanciranje programov društev na področju turizma (7.000 €)
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. Za leto 2016 smo sredstva za dejavnost
društev planirali v enakem obsegu kot v preteklem letu (7.000 €).
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)
Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)
5102 Sanacija divjih odlagališč (3.500 €)
Predlagana sredstva so namenjena sanaciji divjih odlagališč odpadkov, poleg tega pa so
sredstva namenjena tudi aktivnostim v okviru čistilne akcije, ki poteka v spomladanskem
času.

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)
5200 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov (200.000 €)
Predvidevamo, da bomo v prvem trimesečju letošnjega leta pridobili še zadnje soglasje,
potrebno za sprejem občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za zadrževalnik
Tunjščica. Gre za »potrditev plana«, ki ga mora v postopku celovite presoje vplivov na okolje
(CPVO) izdati Ministrstvo za okolje in prostor. Po naših podatkih je vloga za to potrditev
popolna. Predvidena sredstva v proračunu (200.000 €) bodo namenjena idejnemu projektu in
pridobitvi projektnih pogojev za izdelavo PGD projekta, za morebitne dodatne potrebne
študije in elaborate (geologija, hidrologija, geodezija, varstvo narave…), del sredstev pa bo v
primeru uspešnih dogovorov namenjen tudi odškodninam lastnikom zemljišč na območju
zadrževalnika.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (15059001)
4275 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (250 €)
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo se v proračunu občine izkazuje
kot namenski prejemek in porablja kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev so določeni
v Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (16029001)
4639 Zbirni kataster GJI (gospodarske javne infrastrukture) (5.000 €)
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.
Letni stroški v višini 5.000 € so namenjeni vzdrževanju katastra in vpisu manjših odsekov
javne infrastrukture predvsem po investicijskem vzdrževanju komunalne infrastrukture.
Prostorsko načrtovanje (16029003)
6241 Projekti infrastrukture območja 03-Gramoznica (1.110 €)

Predlagana sredstva so namenjena za plačilo računa iz leta 2015, saj je zaradi
zakonsko določenih plačilnih rokov zapadel v letu 2016.
6242 Občinski prostorski načrt (1.000 €)
V postopku je sprememba občinskega prostorskega načrta (skupaj z Občino Mengeš), ki ga
sicer financira predlagatelj. Večjih stroškov v zvezi s tem ne pričakujemo, zaradi tega
predlagamo le 1.000 € za morebitne nepredvidene stroške.
6243 Športni center Komenda (15.000 €)
Aktivnosti v zvezi s spremembami lokacijskega načrta (LN) za športni center Komenda so
bile začasno ustavljene, ker je obstajala možnost dogovora z lastniki o odkupu potrebnih
zemljišč za primerno ceno. Pogajanja so pred kratkim padla v vodo, saj lastniki vztrajajo pri
za nas nesprejemljivi ceni 80 €/m2 zemljišča, kar bi ob odkupu teh zemljišč pomenilo znesek
reda velikosti preko 0,5 mio €. V letu 2016 se bo nadaljevalo s postopkom sprememb LN, s
predvidenimi rešitvami pa se bomo za enkrat skušali izogniti zemljiščem, ki še niso v občinski
lasti. Stroške sprememb LN ocenjujemo na 15.000 €.

Praznično urejanje naselij (16039004)
4935 Krasitev občine (14.000 €)
Sredstva v višini 14.000 € so namenjena predvsem za novoletno krasitev ter obešanje
zastav ob državnih in ob občinskem prazniku. Glavnina sredstev je namenjenih za plačilo
prednovoletne krasitve v letu 2015.
Druge komunalne dejavnosti (16039005)
4930 Čiščenje in urejanje javnih površin, parkov in nasadov (14.500 €)
Sredstva, planirana v višini 14.500 € so namenjena za redno vzdrževanje čiščenja in košnje
brežin in javnih površin v občini ter zasaditvi gredic cvetličnih gredic. Pretežni del sredstev se
namenja za urejanje in košnjo zelenih površin v poslovni coni Komenda.
4937 Postavitev ali zamenjava urbane opreme (1.300 €)
Javne površine, kot so avtobusne čakalnice, rekreacijske površine in podobno, je potrebno
opremiti z ustreznimi koši za smeti, odslužene in polomljene koše nadomestiti z novimi,
postavitev novih stojal za kolesa, klopc ipd. Za ta namen se načrtuje 1.300 €.
Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)
6100 Stroški upravljanja (2.600 €)
Na tej postavki so predvideni odhodki v višini 2.600 € za pokrivanje stroškov upravljavca
prostorov na Glavarjevi 104, Glavarjevi 59, Glavarjevi 61/a in Zajčevi cesti 23. Načrtovana
sredstva so glede na realizacijo 2015.
6105 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda (57.500 €)
V okviru vzdrževanja poslovno stanovanjskega fonda se planirajo 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. V okviru proračunske postavke so predlagana tudi sredstva v višini 35.000
€ za zamenjavo oken na objektu na naslovu Glavarjeva 104. Zamenjavo oken naj bi
sofinanciralo tudi Ministrstvo za javno upravo. Predlagano povečanje sredstev v primerjavi s
predlogom proračuna je posledica dejstva, da se bodo v okviru te proračunske postavke
zagotavljala tudi sredstva za pokritje stroškov (elektrika, ogrevanje…) za prostor, ki ga
uporablja društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče.
Urejanje občinskih zemljišč (16069001)
6210 Prostorska dejavnost – stroški storitev (33.000 €)
Sredstva na tej postavki so namenjena splošnim stroškov iz naslova prostorske dejavnosti,
predvsem geodetskim, odvetniškim, projektantskim in podobnim storitvam. Višino teh
stroškov za leto 2016 ocenjujemo na 33.000 €.
6244 Vračilo komunalnega prispevka (37.280 €)
Spremenjena zakonodaja nam nalaga, da moramo v primeru, ko investitor zaradi zapadle
veljavnosti gradbenega dovoljenja ne začne z gradnjo, na njegovo zahtevo vrniti že plačan
komunalni prispevek. Dobili smo zahtevek stečajnega upravitelja podjetja Urbano d.o.o. , ki
mu moramo vrniti vplačani komunalni prispevek. Obveznost iz navedenega naslova v letu
2016 znaša 37.280 €.
6250 Komunalno opremljanje zemljišč (120.000 €)
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. Ker želimo
osnovno infrastrukturo in vsaj makadamski dostop »pripeljati« do vseh gradbenih parcel, naj
bi v letu 2016 za to porabili del kupnin (120.000 €), ki smo jih že iztržili od prodaje zemljišč v
gramoznici.
Nakup zemljišč (16069002)
6215 Nakup zemljišč (185.000 €)
V letu 2016 načrtujemo odkup zemljišča »Balantič« za potrebe šole v Mostah, dobili pa smo
tudi ponudbo lastnika dela stavbnega zemljišča ob komendski šoli oziroma vrtcu. Ker bomo
obe zemljišči na srednji ali daljši rok potrebovali za vzgojno izobraževalne dejavnosti, v ta
namen namenjamo 185.000 €. V tem znesku so zajeti tudi odkupi zemljišč, ki bodo potrebni
zaradi ureditev cest predvsem pri gradnji kanalizacije in drugi manjši odkupi parcel za
občinske (predvsem infrastrukturne) potrebe.

ZDRAVSTVENO VARSTVO (17)
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (17069001)
7410 Sofinanciranje preventivne mamografske ambulante (2.600 €)
Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju zdravniških pregledov za občanke Občine
Komenda, za tisti del pregleda, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije.
Mamografski pregledi se izvajajo v Zdravstvenem domu v Domžalah, s katerim občina vsako
leto do višine planiranih sredstev podpiše ustrezno pogodbo. S sofinanciranjem tovrstnih
pregledov v veliki meri pripomoremo pri zgodnjem odkrivanju raka na dojkah, saj si
marsikatera ženska tega pregleda sicer ne bi mogla privoščiti. Za leto 2016, tako kot leto
poprej, načrtujemo sredstva v višini 2.600 €.
Nujno zdravstveno varstvo (17079001)
0510 Zdravstveno zavarovanje občanov (20.000 €)
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, številka 62/10,
40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1 in 99/13), postopki za pridobitev
pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja potekajo preko Centra za socialno
delo Kamnik, plačnik storitve pa ostaja občina. Glede na to, da se je zakonodaja na tem
področju v celoti spremenila (sedaj so upravičenci do pravice obveznega zavarovanja vsi
prejemniki denarne socialne pomoči na CSD, tujci s stalnim prebivališčem v naši občini, prav
tako pa je Ministrstvo za zdravje po več letih uporabljanja zakonodaje spremenilo svoje
tolmačenje glede zavarovanja brezposelnih zakoncev – po novem zakonci ne morejo biti več
zavarovani drug po drugem, ampak mora občina plačevati zavarovanje za vsakega posebej),
se je število upravičencev precej povečalo. V mesecu novembru 2015 je bilo število
zavarovancev 52, kar predstavlja mesečni strošek zavarovanja 1.605,24 € (30,87 € na
zavarovanca mesečno). V predlog proračuna uvrščamo sredstva v višini 20.000 €.
Mrliško ogledna služba (17079002)
7400 Mrliško ogledna služba (12.000 €)
Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti in na osnovi Pravilnika o opravljanju mrliško ogledne
službe mora lokalna skupnost iz zdravstvene dejavnosti v celoti financirati mrliško ogledno
službo za občane Občine Komenda (sanitarne obdukcije, prevozi na Sodni inštitut, stroški
mrliških oglednikov, stroški prevozov žar in krst…). Stroški obdukcije, prevoza in mrliškega
ogleda za enega pokojnika znašajo približno 2.000 €. V letu 2016 za ta namen planiramo
sredstva v višini 12.000 €.
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)

Na področju kulture med temeljne zakone spada Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo. Izvajanje javne službe na področju knjižničarstva podrobneje urejajo tudi Zakon o
knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje
knjižnične dejavnosti kot javne službe, Odlok o ustanovitvi knjižnice Franceta Balantiča
Kamnik (v nadaljevanju: KBFK), Standardi za splošne knjižnice, Pravilnik o sistemizaciji
delovnih mest v KFBK; na področju muzejske dejavnosti pa Zakon o varstvu kulturne
dediščine, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik ter drugi
podzakonski predpisi. Področje ljubiteljske kulturne dejavnosti pokriva Zakon o skladu RS za
ljubiteljske kulturne dejavnosti; na področju mladine pa med temeljne zakone sodita Zakon o
javnem interesu v mladinskem sektorju in Zakon o mladinskih svetih.
Nepremična kulturna dediščina (18029001)
8220 Obnova in vzdrževanje spomenikov (1.100 €)
V okviru navedene postavke bodo, tako kot vsako leto, izvršena najnujnejša dela obnove in
vzdrževanja najbolj ogroženih spomenikov na območju občine Komenda. Sredstva na tej
postavki za leto 2016 planiramo v višini 1.100 €.
8231 Sofinanciranje obnove in ohranjanja kulturne dediščine (4.500 €)
S sprejemom Pravilnika o sofinanciranju obnove in ohranjanja kulturne dediščine je bila dana
osnova, da se v proračunu planira sredstva za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine na
območju naše občine. V proračunu za leto 2016 planiramo za ta namen 4.500 €, ki se jih
razdeli na podlagi javnega razpisa.
8259 Sofinanciranje nadaljevanja obnove objektov na cerkvenem hribu (10.000 €)
Občina Komenda je s strani Gospodarskega sveta in ključarjev župnije Komenda (zanje
župnik Z. Žagar) tudi za leto 2016 prejela prošnjo za sofinanciranje nadaljevanja
obnovitvenih del, ki vključujejo popolno obnovo strehe na delu zgradbe, kjer poteka verouk,
skavtska srečanja, pevski zbori, srečanja za starše. V predlogu proračuna za leto 2016 za
nadaljevanje obnove predlagamo polovico zaprošenih sredstev, to je 10.000 €.
Knjižničarstvo in založništvo (18039001)
8200 KFBK -plače (60.000 €)
Občina Komenda v okviru področja kulture zagotavlja delež sredstev za izvajanje dejavnosti
javnega zavoda KFBK. V prvi vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim ter
materialni stroški. Sredstva za plače so načrtovana skladno z veljavno zakonodajo. V KFBK
je poleg direktorice javnega zavoda zaposlenih še 16 uslužbencev (od tega 13 strokovni
kader (ena zaposlitev za polovični delovni čas), poslovni sekretar, računovodja, čistilka
(polovični delovni čas). Pri določanju deleža Občine Komenda za pokrivanje redne dejavnosti
knjižnice v letu 2016 smo, tako kot v preteklih letih, izhajali iz delitve stroškov med Občino
Komenda in Občino Kamnik, upoštevajoč Sklep o načinu sporazumne delitve premoženja
občine Kamnik po stanju na dan 31.12.1998 med Občino Kamnik in Občino Komenda, ki ga
je sprejel Občinski svet občine Kamnik na izredni seji, dne 1.7.1999, Občinski svet občine
Komenda pa na 9. seji, dne 25.11.1999. Na podlagi tega sklepa je delež Občine Komenda
določen v višini 14,33 %. Za stroške plač KFBK v letu 2016 predlagamo 60.000 €.
8208 KFBK - nabava knjig, časopisov in revij (14.300 €)
Predlagana višina sredstev za nabavo knjig in revij temelji na zahtevah Pravilnika o pogojih
za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS 73/03), ki določa minimalen
nakup gradiva v višini 200 enot knjižnega in 220 enot neknjižnega gradiva na 1000
prebivalcev, kar je pogoj za opravljanje javne službe. Za občini Komenda in Kamnik to znese
7.050 enot. Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo RS, Občina Komenda, Občina Kamnik in
lastna sredstva. Delež Občine Komenda v letu 2016 znaša 14.300 €.

8210 KFBK - materialni in ostali programski stroški (20.000 €)
Predlagana sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije, vode, ogrevanja,
stroškov varovanja, telefonskih in komunikacijskih storitev, zavarovalnih premij, pisarniškega,
čistilnega, računalniškega in ostalega drobnega materiala, plačilo računovodskih in pravnih
storitev, poštnih storitev ter stroškov za opremo knjig, založniške storitve… Programski
stroški so vezani na izvedbo programa knjižnice (bralna kultura, informacijsko
opismenjevanje, bibliopedagoške dejavnosti, prireditve…). Delež Občine Komenda v letu
2016 znaša 20.000 €.
8214 KFBK - tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev (1.900 €) V okviru postavke Občina
Komenda zagotavlja 14,33 % sredstev za pokrivanje vzdrževanja računalniške opreme
(popravila in redna vzdrževanja), vzdrževanje prostorov (stavba je stara, zato so potrebna
popravila; beljenje, ureditev zasilne razsvetljave, kar so dolžni urediti po Zakonu o varstvu
pred požarom, Ur. l. RS 3/07), letne zaščitne premaze talnih površin celotne knjižnice (ki so
nujni zaradi visokega dnevnega obiska), čiščenje prostorov, vzdrževanje dvigala. Tudi
vzdrževanje računalniške opreme je zaradi dotrajanosti visok strošek. V letu 2016 so
planirana sredstva v višini 1.900,00 €.
8272 Zbornik o razvoju Občine Komenda od 1999-2014 (8.000) Ob izteku prejšnjega
mandata lokalne samouprave oz. občinskega mandata in obdobja samostojne Občine
Komenda v RS je OBZORNIK (delovni naslov) načrtovan kot pomemben objektiven
kronološki dokument in ogledalo sprememb, dosežkov, razvoja, uspehov in razmišljanje za
jutri v občini Komenda. Obzornikova vsebina bo zajela vsa področja dejavnosti in dogajanja;
od družbeno-vzgojnih, društvenih, komunalno-infrastrukturnih, gospodarskih, prostorskih in
drugih vsebin na prostoru samostojne Občine Komenda. Zbrano gradivo bo pomemben
dokumentarni in zgodovinski oris ter izsek določenega obdobja od ustanovitve in prvih
korakov na samostojni občinski poti. V predlog proračuna za leto 2016 za ta namen
uvrščamo sredstva v višini 8.000 €.
Ljubiteljska kultura (18039003)
8225 JS RS za ljubiteljsko kulturo – obvezni program (1.500 €)
Občina Komenda zagotavlja Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti –
Območni izpostavi Kamnik (JSKD OI Kamnik), ki je v pretežnem delu financiran s strani
Ministrstva za kulturo in ima sedež na Japljevi 2 v Kamniku, del sredstev za bogatitev
delovanja te institucije. JSKD OI Kamnik skrbi za izvedbo, podporo pri izvedbi in za
(so)organiziranje številnih prireditev ljubiteljske kulture na lokalnem, medobčinskem in
regijskem nivoju. V predlog proračuna za leto 2016 smo uvrstili sredstva v višini 1.500 €, ki
so namenjena sofinanciranju udeležbe društev iz območja občine Komenda na raznih
kulturnih dogodkih.
8228 Medobčinski muzej Kamnik- sofinanciranje projektov (3.490 €)
Občina Komenda vsako leto finančno podpre enega izmed muzejskih programov oz.
projektov, ki ga muzej izvede na območju občine Komenda. V letu 2016 uvrščamo v predlog
proračuna sredstva v znesku 3.490 €, za namen izvedbe projekta »Zgodbe dreves v
Komendi«. Koordinator projekta: Janja Železnikar MMK. Avtor besedil: Davor Krofl, Zavod
RS za varstvo narave, OE Kranj. Sodelavci na projektu: Maja Brozovič, Zavod RS za varstvo
narave, OE Kranj.
V občini Komenda raste 5 dreves, ki sodijo med naravne vrednote in so vpisane v Register
naravnih vrednot – naravne dediščine v RS. Namen projekta je označitev teh dreves,
izdelava in postavitev informativnih tabel s kratkim zgodbami o njihovi zgodovini, pomenu,
simboliki, imenih ipd. in s tem seznanitev domačinov in obiskovalcev o njihovem pomenu za
kraj in okolje, ki ga imajo skozi čas. Poleg informativnih tabel (njihov izgled in velikost je
odvisna od izbrane velikosti in od dovoljenja lastnikov zemljišč na katerih bodo stale), bo
avtor Davor Krofl napisal spremno zloženko z besedili in fotografijami, ki bodo osvetlile

pomen in izjemnost dreves ter opozorila na varovanje v prihodnje. ZVN in MMK bosta
organizirala informativni sprehod po poti Komendskih dreves in voden ogled z razlago za OŠ
Komenda Moste in za naključne obiskovalce (po predhodnem dogovoru z občino in
usklajeno s programom prireditev).
8240 Sofinanciranje programov s področja kulture (10.360 €)
Predlagana sredstva bodo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov in Pravilnika o sofinanciranju programov s področja kulture razdeljena med
izvajalce kulturnih programov in projektov v občini Komenda.
8241 Sofinanciranje godbe (5.000 €)
Predlagana sredstva v višini 5.000 € bodo na podlagi javnega poziva namenjena delovanju
godbe, materialne stroške, za dokup in servisiranje glasbil.
Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)
8320 Stroški Glasila občine Komenda (60.800 €)
Občina Komenda od leta 2007 dalje, skrbi celotno urejanje in izdajanje Aplence – Glasila
občine Komenda. V letu 2016 načrtujemo sredstva v višini 60.800 €. Stroški zajemajo
oblikovanje, tiskanje, poštne storitve raznašanja, plačilo avtorskih honorarjev in stroškov
odgovornega urednika.
8330 Stroški lokalne televizije (28.000 €)
Postavka zajema snemanje in predvajanje sej občinskega sveta in drugih prireditev v naši
občini. Za leto 2016 je planiranih 28.000 €. Osnova za planirana sredstva je s strani
direktorja Zavoda KOMOK pridobljen stroškovnik.
Drugi programi v kulturi (18039005)
8216 KFBK – nakup osnovnih sredstev (1.235 €)
KFBK v letu 2016 planira zamenjavo dotrajane računalniške opreme in nabava tiskalnikov za
davčne blagajne, kar za Občino Komenda v letu 2016 predstavlja strošek v višini 1.235,00 €.
8270 Stalna razstava kartografa I. Selana (1.200 €)
Za pokritje stroškov varovanja in električne energije prostorov na Glavarjevi cesti 104, kjer je
omenjena stalna razstava, v letu 2016 načrtujemo sredstva v višini 1.200 €.
Programi veteranskih organizacij (18049001)
8411 Sofinanciranje programov veteranski organizacij (1.600 €)
Za sofinanciranje veteranskih organizacij, katerim bodo sredstva dodeljena na podlagi
javnega razpisa, planiramo sredstva v enaki višini kot preteklo leto, to je 1.600 €.
Programi drugih posebnih skupin (18049004)
8412 Sofinanciranje programov upokojenskih društev (3.000 €)
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. Za sofinanciranje upokojenskih društev
tudi v letu 2016 načrtujemo sredstva v višini 3.000 €.
Programi športa (18059001)
Krovni zakon, ki daje osnovo za planiranje na področju športa, je Zakon o športu, 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.
8125 Dejavnost klubov in društev po pogodbah (73.300 €)
Večina finančnih sredstev za dejavnosti na področju športa in rekreacije predstavlja
sofinanciranje dejavnosti športnih klubov in društev po pogodbah. Sredstva so vsako leto
razdeljena na podlagi javnega razpisa v okviru Pravilnika o vrednotenju športnih programov v
občini Komenda in kriterijev ter meril, ki jih bo določil Letni program športa za leto 2016. Za
leto 2016 so, tako kot v preteklem letu, predvidena sredstva v višini 73.300 €.
8127 Strokovna opravila (3.600 €)
Lokalna skupnost je pri uresničevanju javnega interesa v športu dolžna opravljati določene
strokovne naloge, ki jih uokvirjata zakonodaja (ZSpo, NPŠ) in Statut Občine. Po številu
prebivalstva, površini, višini lokalnega proračuna (in drugih kriterijih) velike občine v občinski
upravi za področje športa posebej zaposlujejo strokovno usposobljene ljudi. Z vidika
strokovnosti je nezavidljiva situacija v manjših občinah, kjer občinski uslužbenci praviloma
pokrivajo več področij; največkrat kar vse družbene dejavnosti hkrati. Z vidika racionalnosti,
učinkovitosti in doseganja nivoja strokovnosti je Občina Komenda izvajanje strokovnih nalog
na področju upravljanja športa (izvajanja športnih programov v javnem interesu) zaupala
strokovno usposobljenemu pogodbenemu partnerju.
Pogodbeni parter opravlja naslednja dela s področja športa:
Priprava strokovnih podlag in gradiv za potrebe pristojnih organov Občine Komenda:
 priprava z zakonskimi predpisi usklajenega Pravilnika za vrednotenje športnih programov
(in tudi spremljajočih dokumentov - vsebinski, normativni in tabelarični del Pravilnika ter
simulacijski izračuni različnih variant normativnega dela)
 interpretacija oziroma tolmačenje določb Pravilnika pred odločanjem (v občinski upravi,
med izvajalci športnih programov, pri organih občinskega sveta, na sejah Občinskega
sveta)
 skrb za pravilno in smiselno uporabo določb Pravilnika v postopkih vrednotenja
programov
 priprava Letnega program športa (sprejem LPŠ na Občinskem svetu je zakonska
obveznost)
Sodelovanje pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov (izvedbo
razpisa mora po zakonu izpeljati občinska uprava):
 priprava dokumentov in gradiv za izvedbo razpisa
 sodelovanje pri odpiranju prispelih vlog in priprava predloga za dopolnitev nepopolnih vlog
 strokovna obdelava prispelih vlog (ovrednotenje vsakega programa vseh prijavljenih
izvajalcev na osnovi veljavnega Pravilnika za vrednotenje športnih programov) in priprava
predloga za izbor programov
 sodelovanje na sejah komisije za izbor športnih programov (razlaga predloga izbora
programov)
 priprava vsebine sklepov o izbiri izvajalcev in besedila pogodb z izbranimi izvajalci
 (po potrebi) priprava odgovorov na morebitne pritožbe na sklepe
 izdelava celovite dokumentacije v zvezi z zaključkom izvedbe javnega razpisa.
Spremljanje izvajanja LPŠ (spremljanje dejanskega izvajanja športnih programov):
Priprava zaključnega dokumenta: Analiza izvajanja LPŠ:
 skupni pregled realizacije športnih programov (po izvajalcih in po kategorijah športa)
 skupni pregled dejanskega sofinanciranja športnih programov (po izvajalcih in po
kategorijah)

 izračun in prikaz izbranih kazalcev učinkovitosti
 interpretacija oziroma tolmačenje dobljenih podatkov
 priprava strokovno utemeljenih predlogov za izboljšanje razmer na področju upravljanja
športa.
Izvajanje drugih usklajenih in dogovorjenih nalog upravljanja športa:
 sodelovanje z MŠŠ (Direktorat za šport) – priprava poročil o izvedbi LPŠ
 svetovanje na področju upravljanja javne športne infrastrukture.
V občini Komenda se na javni razpis v zadnjih nekaj letih v povprečju prijavlja do 15
izvajalcev (klubi, društva, zasebni poklicni športniki…). Vsi izvajalci skupaj prijavijo do 50
različnih športnih programov, v katerih je skupaj prijavljenih preko 700 športnic in športnikov,
ki opravijo okrog 4000 treningov (skupna udeležba vadbe pa letno presega 32.000 obiskov).
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.
Za opravljanje strokovnih opravil pogodbenemu sodelavcu v letu 2016 namenjamo 3.600 €.
8134 Šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (1.000 €)
V okviru navedenih sredstev sofinanciramo izvedbo šolskih športnih tekmovanj (ŠŠT) in
strokovni kader, udeležbo na višjih nivojih ŠŠT (področni nivo ali državni nivo) ter izvedbo
programov "Zlati sonček" in "Krpan" v vzgojno izobraževalnih zavodih (vrtec, šola).
Predvidena višina sredstev za leto 2016 znaša 1.000 €.
8142 Legalizacija tribun (17.000 €)
Že dlje časa trajajoča zaveza, po kateri naj bi se legalizirale obstoječe tribune ob hipodromu,
žal še ni izpolnjena. Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja so sicer pripravljeni za
vložitev zahtevka (plačilo še ni bilo izvršeno), 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.
Pričakujemo, da bodo ta razmerja v letu 2016 vendarle rešena, zato bo v tem letu treba
poravnati tudi stroške legalizacije, ki so ocenjeni na 17.000 €.
8158 Materialni stroški obratovanja Športne dvorane Komenda (65.000 €)
V okviru navedene postavke Občina Komanda pokriva materialne stroške obratovanja
Športne dvorane Komenda (stroški nabave kurilnega olja, vode, plina, elektrike idr.). V letu
2016, tako kot leto poprej, za ta namen planiramo sredstva v višini 65.000 €.
8233 ŠDK tekoče vzdrževanje (10.000 €) in 8234 ŠDK organizacijsko koordinacijska
dela po pogodbi (20.000 €)
Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je po
poteku pogodbe z dosedanjim upravnikom s 1.7.2015 upravljanje Športne dvorane Komenda
prevzela Občina Komenda. To v praksi pomeni, da je občina odgovorna za vsa vzdrževalna
dela in tekoče vzdrževanje v športni dvorani, poskrbeti pa je treba tudi, da je nekdo stalno
prisoten v dvorani v času obratovanja športne dvorane ter uporabnikom predaja ključe
garderob, pripravi igralne površine, počisti garderobe in dvorane, vodi evidenco uporabe
športne dvorane, opravlja manjša vzdrževalna dela… Občina je kot upravnik dolžna sklepati
pogodbe z uporabniki in ustrezno izstavljati račune uporabnikom. Za opravljanje
organizacijsko-koordinacijskih, vzdrževalnih in hišniških opravil v ŠDK je bila v letu 2015
podpisana pogodba z zunanjim izvajalcem Gol-šport d.o.o.. Čajna kuhinja je bila z ločeno
pogodbo oddana v najem najugodnejšemu ponudniku Maren Branetu s.p.. Z obema je bila
sklenjena pogodba za določen čas enega leta. V predlogu proračuna za leto 2016 za tekoče

vzdrževanje športne dvorane planiramo odhodke v višini 10.000 €, za organizacijskokoordinacijska dela po pogodbi pa 20.000 €.
Programi za mladino (18059002)
8414 Sofinanciranje programov za mladino (9.900 €)
Za sofinanciranje društev, katerih glavna dejavnost je delo z mladimi v letu 2016 namenjamo
sredstva v višini 9.900 €. Predlagana sredstva so se povečala, zaradi tega ker je bilo do
sedaj sofinanciranje dejavnosti društva za mladinsko dejavnost Mravljišče izvedeno
neposredno, kar pa ni dovoljeno. Omenjeno društvo je v preteklem letu dobilo za dejavnost
5.900 €, za enako višino sredstev pa predlagamo tudi povišanje sredstev za programe za
mladino. Društvo se bo moralo vnaprej prijaviti na javni razpis.
IZOBRAŽEVANJE 19
Vrtci (19029001)
9102 - doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem (900.000 €) 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
Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih in Zakonov o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev domačemu vrtcu in sosednjim vrtcem, v katerih so vključeni otroci iz naše občine.
Plačilo se opravlja mesečno na podlagi prejetih računov za opravljeno storitev. Plačilna
razlika med ceno storitve programa v vrtcih in plačili staršev, ki jo pokriva občina, znaša za
občino približno 70 % (starši v povprečju plačajo 30 % cene programa). Sredstva smo glede
na preteklo leto znižali zaradi zmanjšanja števila oddelkov v Vrtcu Mehurčki. Predvidena
višina sredstev za ta namen smo v letu 2016 ocenili na 900.000 €.
9113 Izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami (6.000 €)
Za potrebe otrok s posebnimi potrebami (vedenjske težave, težave pri osvajanju socialnih
veščin, težave s koncentracijo) je za izvajanje ur dodatne strokovne pomoči (okvirno 6 ur na
teden) v vrtcu potrebno zagotoviti 6.000 €. Dodatno pomoč izvaja specialni pedagog.
9135 Postavitev začasnega montažnega vrtca v Komendi (188.000 €)
Na postavki planiramo sredstva za plačilo mesečne najemnine za modularne enote vrtca v
Komendi. Mesečni najem znaša:
- Arcont d.o.o. ……..2.388 € / mesec;
- Rem d.o.o. …….. 12.912 € / mesec.
Za ta namen so v letu 2016 planirana sredstva v skupnem znesku 188.000 €. V avgustu
oziroma septembru leta 2017 obe najemni pogodbi potečeta, takrat bo občina dokončno
poplačala oz. odkupila obe modularni enoti, ki bosta nato prešli v last Občine Komenda.
Manjši delež sredstev pa predstavlja tudi izplačilo dveh odškodnin lastnikom zemljišč, kjer so
modularne enote postavljene.
9160 - OŠ 27. julij – plača logopeda (OV) (6.605 €)
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. Tako kot lani, planiramo sredstva v višini 6.605 €.
Druge oblike varstva in vzgoje otrok (19029002)
9109 Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v vrtec (25.000 €)
Tako kot v preteklih letih, smo skladno z veljavnim Pravilnikom o subvencioniranju varstva
otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, tudi v letu 2016 v plan uvrstili potrebna namenska

sredstva za pokrivanje subvencij. Do subvencije so upravičeni otroci, ki so vključeni v varstvo
pri registriranih varuhih predšolskih otrok, s katerimi občina sklene pogodbo o financiranju.
Trenutno je takih otrok 18. Število otrok se mesečno spreminja. Višina subvencije trenutno
znaša 98 € mesečno na otroka. Višina subvencije se spreminja ob vsakokratni spremembi
cene programov v vrtcu Mehurčki. Znesek subvencije se ja zadnjič spremenil v oktobru 2012,
ko so bile sprejete nove cene programov predšolske vzgoje. Za leto 2016 so sredstva
planirana v višini 25.000 €.
Osnovno šolstvo (19039001)
Predlog planiranih sredstev temelji na zagotavljanju zakonskih obveznosti izvajanja rednega
programa javnih zavodov, v deležu, ki ga mora zagotavljati lokalna skupnost in sofinanciranju
že ustaljenih programov, ki sodijo v nadstandardno dejavnost (npr. sredstva za plačo
logopeda, nadstandardnih programov v glasbeni šoli, učitelja poučevanja citer s
pripadajočimi stroški, angleške urice, sofinanciranje šole v naravi idr.).,
Osnova za izračun potrebnih sredstev za leto 2016 so bila izhodišča Ministrstva za finance in
navodila župana, ki so ga prejeli vsi zavodi, na podlagi katerega so le-ti kot posredni
proračunski uporabniki načrtovali predlog financiranja zavodov za leto 2016.
Občinska uprava je proučila predloge posrednih proračunskih uporabnikov in jih po
opravljenih razgovorih in kritičnih presojah po posameznih postavkah zmanjšala.
9203 - Varstvo vozačev (11.200 €)
V okviru postavke varstva vozačev planiramo sredstva v višini 11.200,00 €, to je za 125
vozačev, ki se vozijo v šolo in 110 učencev, ki se vozijo domov, kar predstavlja 120 ur
varstva na mesec. Predlaga se povišanje postavke za 700 €, glede na predlog, zaradi plačila
obveznosti iz preteklega leta.
9210 – sofinanciranje delovnega mesta »defektolog – logoped« (16.900 €)
Iz postavke sofinanciranje delovnega mesta defektolog-logoped se bo v letu 2016 financiralo
0,50 delovnega mesta učitelja za dodatno strokovno pomoč v šoli. Glede na predlog
proračuna so se sredstva povečala za 900 € za plačilo obveznosti iz leta 2015.
9211 – Sofinanciranje plavalnega tečaja (3. razred devetletke) (2.850 €)
Tako kot v preteklih letih tudi v letu 2016 namenjamo sredstva za izvedbo plavalnega tečaja
za učence 3. razreda devetletke. 5-dnevnega plavalnega tečaja se bo 71 učencev udeležilo v
septembru 2016.
9222 – Angleške urice – 1. razred (600 €)
Angleške urice se izvajajo tudi v šolskem letu 2015/16 za učence 1. razreda. Planirana so
sredstva v višini 600 €, kar bo zadoščalo za pokrivanje stroškov do meseca junija 2016,
kasneje občina angleških uric ne bo več sofinancirala, saj se angleščina kot neobvezni izbirni
predmet izvaja v sklopu programa šole.
9223 Materialni stroški zagotovljenega programa (55.000 €) in
9225 Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev (15.000 €):
Na podlagi 82. člena ZOFVI ustanoviteljica krije stroške, vezane na prostor šole (ogrevanje,
elektrika, voda, prispevke za stavbno zemljišče, zavarovanje, varovanje,…). V materialne
stroške je vključeno tudi notranje revidiranje, ki ga je šola vsako leto dolžna izvesti. V
proračun za leto 2016 uvrščamo sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju v višini 15.000
€, materialnim stroškom pa 55.000 €, razliko bo javni zavod skladno s sklepom občinskega
sveta pokril iz presežka prihodkov nad odhodki.

9227 Bralna značka (380 €)
Za izvedbo zaključne prireditve za otroke, ki opravijo bralno značko, v letu 2016 namenjamo
sredstva v višini 380 €.
9228 Testiranje nadarjenih učencev (3.800 €)
Skladno s Pravilnikom o otrocih s posebnimi potrebami je šola dolžna identificirati in
diagnosticirati oz. testirati otroke s psihološkimi testi, po novem tudi za Zoisovo štipendiranje.
Ker šola nima zaposlenega specialista za to področje, diagnosticiranje za šolo izvede
specialist psiholog s Centra za psihodiagnostična sredstva. Postopek testiranja se bo izvedel
za učence 4. in 5. razredov (približno 50 otrok).
9229 Nagrade najboljšim učencem (800 €)
Občina tako kot vsako leto, tudi v letu 2016, planira sredstva za obdaritev najboljših učencev
OŠ Komenda Moste (knjižne nagrade). Obdaritev je vsako leto izvedena v sklopu
osnovnošolske valete.
9230 Sofinanciranje stroškov udeležbe šolskih akcij socialno ogroženim (800 €)
Planirana sredstva občina nameni za sofinanciranje šol v naravi, taborov, delovnih zvezkov,
naravoslovnih in kulturnih dni učencem iz socialno šibkih družin, ki se sicer navedenih
aktivnosti ne bi mogli udeležiti.
9232 Tekmovanja in prireditve (570 €)
Sredstva so namenjena šolskim tekmovanjem, in sicer: pokrivajo stroške prevozov, prijavnin,
prehrane učencev, ki šolo zastopajo na različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih v
znanju ter stroške dnevnic in potnih stroškov za spremljevalce, ki učence spremljajo na
tekmovanja v znanju. V letu 2016 za namen sofinanciranja udeležbe učencev na raznih
tekmovanjih in prireditvah predlagamo sredstva v višini 570 €.
9235 Sofinanciranje mednarodnih projektov (3.500 €)
Zadnji mednarodni projekt Comenius z naslovom »The spirit of European unity« je šola
uspešno zaključila 31. 9. 2015. V letu 2016 bi izvedli mednarodno izmenjavo učencev in
učiteljev brez finančnih sredstev s strani EU. Te mednarodne mobilnosti bi financirali delno
sami (starši in sponzorji) ter s pomočjo občine. Finančna sredstva bi porabili za potne
stroške, za namestitev učiteljev spremljevalcev (otroci naj bi prebivali v gostiteljskih družinah)
ter za prehrano. Opisani del bi izvajali od marca do septembra 2016.
Od 1. 9. 2016 dalje bo šola, v kolikor bo uspešna pri prijavi na razpis, izvajala projekt
Erasmus+ iz sredstev EU. Projekt bo trajal 2 oz. 3 leta.
Za sofinanciranje mednarodnih projektov v predlog proračuna za leto 2016 uvrščamo
sredstva v višini 3.500 €.
9237 – Sofinanciranje stroškov projekta »nelegalne droge« (420 €)
Za sofinanciranje projekta v okviru naravoslovnih vsebin za učence 7., 8. in 9. razredov so
namenjena sredstva v višini 420 €.
9238 – Eko projekt (650 €)
Predlagana sredstva v višini 650 € so namenjena sofinanciranju projekta, in sicer: materialni
stroški projekta in organizacija prireditve ob dnevu zemlje.
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 v letu 2016 za ta namen v proračun uvrščamo sredstva v
višini 1.500 €.

9249 Učila in oprema (15.500 €)
S predlaganimi sredstvi nakupuje šola material in opremo za pouk, in sicer: za razredno
stopnjo od 1. do 5. razreda za predmetni pouk naravoslovja, športne vzgoje, tehnike in
tehnologije, kemije in ostalih predmetov zadnje triade ter nabavlja strokovno literaturo in
leposlovje za šolsko knjižnico.
9250 Oprema z računalniki (2.250 €)
Sredstva v višini 2.250 € so namenjena sofinanciranju nakupa računalniške opreme v
šolskem letu 2015/2016.
9252 Nakup osnovnih sredstev – šola (4.000 €)
Na postavki nakup osnovnih sredstev so planirana namenska sredstva v višini 4.000 € za
popravilo dotrajanih in nakup novih miz in stolov za en nov oddelek.
9260 OŠ 27. julij – plača logoped (izobraževanje) (6.605 €)
Sredstva, namenjena pokrivanju dela plače logopeda, so bila planirana na podlagi elementov
za izračun plače in dodatkov po kolektivni pogodbi. V postavki sredstev za plače so vključeni
tudi stroški za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, prehrano med delom, prevoz z
dela in na delo, jubilejne nagrade. Za ta namen planiramo sredstva v višini 6.605 €.
9263 OŠ 27. julij – materialni stroški zagotovljenega programa (4.000 €)
9265 OŠ 27. julij – tek. vzdrževanje osnovnih sredstev (610 €)
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina, kot
soustanoviteljica zavoda, osnovni šoli zagotavlja 14,33 % sredstev za pokritje stroškov,
vezanih na prostor šole (ogrevanje, elektrika, voda, prispevek za stavbno zemljišče,
zavarovanje, varovanje…). Plačila se opravljajo na podlagi mesečno izstavljenih zahtevkov s
prilogami s strani šole.
Sredstva v letu 2016 za materialne stroške zagotovljenega programa planiramo sredstva v
višini 4.000 €, za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev pa 610 €.
9266 OŠ 27. julij – nakup osnovnih sredstev (640 €)
Na postavki nakup osnovnih sredstev so planirana sredstva v višini 640 € za nabavo
osnovnih sredstev, ki naj bi nadomestila predvsem del stare in amortizirane opreme po
načrtu nabav zavoda, ki ga potrdi svet zavoda.
9816 nagrade »zlatim maturantom« (500 €)
V okviru področja izobraževanja skladno z veljavnim Pravilnikom o nagrajevanju zlatih
maturantov, uvrščamo sredstva za nagrade »zlatim maturantom. V letu 2016 planiramo
sredstva za enega zlatega maturanta. Po prejetem pisnem zahtevku zlatega maturanta
občinska uprava, na podlagi veljavnega pravilnika, izda odločbo o nakazilu sredstev.
Glasbeno šolstvo (19039002)
Glasbeno izobraževanje se financira iz sredstev resornega ministrstva (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport), sredstev ustanoviteljic (Občina Komenda in Občina
Kamnik), prispevkov učencev oz. staršev in drugih virov.
Resorno ministrstvo zagotavlja sredstva za plače (trenutno je v Glasbeni šoli Kamnik skladno
s kadrovskim načrtom zaposlenih 23,25 delavcev), prispevke, davke in druge dajatve ter vse
druge prejemke zaposlenih na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z
zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo.
Občini Komenda in Kamnik zagotavljata sredstva za plače, prispevke, davke in druge dajatve
ter vse druge prejemke zaposlenega na oddelku citer, stroške prehrane med delom in
stroške prevoza za vse zaposlene delavce šole, del stroškov za tekoče vzdrževanje in

materialne stroške ter del sredstev za nakup osnovnih sredstev (instrumenti). V okviru
materialnih stroškov je vštet še del stroškov za plačilo poučevanja nadstandardnega
programa.
Starši plačujejo enkrat letno vpisnino, mesečno pa šolnino in izposojnino v kolikor ima
učenec izposojen instrument, ki je last šole. S temi sredstvi glasbena šola krije stroške za
nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (potni stroški, dnevnice,…), stroške
zaposlenih, ki niso sistemizirana s strani MIZŠ, stroške materiala in storitev potrebnih za
nemoten učni proces, stroške izobraževanja zaposlenih, stroške nakupa učil in učnih
pripomočkov, stroške zdravniških pregledov zaposlenih, najemnine za prostore…
9270 Glasbena šola – plače (10.000 €)
Sredstva v višini 10.000 € 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.
9274 Glasbena šola-poučevanje nadstandardnih programov (4.300 €
Glasbena šola Kamnik vsako leto ustanoviteljici občini Komenda in Kamnik, zaprosi za
soglasje za odobritev 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. V šolskem letu 2015/2016 je redno na
nadstandardni program v Občini Komenda vpisanih 36 učencev (19 klavir, 7 kitara in 10
prečna flavta), kar pomeni da je potrebno zagotoviti sredstva v višini cca 2800 €/ mesec (dve
delovni mesti)
9273 Glasbena šola – MS zagotovljenega programa (440 €) in 9275 Glasbena šola
tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev (470 €)
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja občina, kot
soustanoviteljica zavoda, glasbeni šoli zagotavlja 14,33 % delež sredstev za pokritje
stroškov, vezanih na prostor šole (ogrevanje, elektrika, voda, prispevek za stavbno
zemljišče, zavarovanje, varovanje…) ter tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev. Plačila se
opravljajo na podlagi izstavljenih zahtevkov s prilogami s strani šole. Sredstva za materialne
stroške so planirana v višini 440 € , za tekoče vzdrževanje pa v višini 470 €.
9276 Glasbena šola – nakup osnovnih sredstev (440 €)
Ker javni zavod vsako leto za ne obračunano amortizacijo zmanjša lastni kapital (vrednost
objektov in opreme se vsako leto realno zmanjšuje), amortizacija pa se že več let ne
usklajuje z dejanskim stanjem v tem zavodu, so v proračunu za leto 2016 planirana namesto
sredstev za amortizacijo le namenska sredstva za nabavo osnovnih sredstev, ki bi
nadomestila predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav, ki jih sprejme svet
zavoda za tekoče proračunsko leto. Sredstva planiramo v višini 440 €.
Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju (19039004)
9806 Projekt »Vzgoja za nenasilje« (2.800 €)
V okviru tega projekta se je OŠ Komenda Moste vključila v strokovno izobraževanje RPSO,
mentorji bodo izvajali program RPS pri urah oddelčnih skupnostih, organizirane bodo
delavnice za 8. razrede na temo preprečevanja nasilja in roditeljski sestanki za starše, tudi v
oblikah šole za starše.
Pomoči v osnovnem šolstvu (19069001)

9202 Prevoz otrok (88.000 €)
Zakon o osnovni šoli v 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.
Predlagana sredstva so namenjena plačilu stroškov prevoza šoloobveznih otrok.
9205 Regresirana prehrana učencev (2.350 €)
Tako kot v preteklih letih tudi v proračunu za leto 2016 namenjamo sredstva regresirani
prehrani učencev.
9207 Sofinanciranje zimske šole v naravi in naravoslovnih taborov (5.800 €)
Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov zimske šole v naravi in
naravoslovnih taborov za učence iz občine Komenda:
- zimska šola v naravi (5 dni): za 66 učencev 6. razreda (60 €/ učenca) = 4.000,00 €,
- naravoslovni tabor za 7.r. (5dni) : 66 učencev 7. razreda (27 €/učenca)= 1.800,00 €.
Štipendije (19069003)
9800 Sofinanciranje ustanove Petra Pavla Glavarja (14.600 €)
Ustanova Petra Pavla Glavarja je bila, na podlagi Zakona o ustanovah, ustanovljena dne 23.
decembra 1999. Ustanovilo jo je šest ustanoviteljev, s tem ko so pri notarju Janezu Novaku v
Kamniku podpisali akt o ustanovitvi Ustanove Petra Pavla Glavarja in prispevali sredstva za
ustanovitveno premoženje ustanove. Soglasje k ustanovitvenemu aktu, ki je bilo objavljeno v
UL RS, št. 12/00, je dne 01. februarja 2000, podalo Ministrstvo za šolstvo in šport.
Dejavnost ustanove je pospeševanje izobraževanja in razvoja talentov mladih, pomoč
ostarelim ter drugim pomoči potrebnim, pri čemer je delež pospeševanja izobraževanja in
razvoja talentov mladih pretežni del njene dejavnosti. Vsi organi ustanove delujejo častno in
za svoje delo ne prejemajo nobenega plačila. Od leta 2000 dalje je ustanova štipendirala
skupno 25 štipendistov, osem od njih jih je končalo šolanje (6 diplomiralo na drugi stopnji, 1
magistrirala, 1 zaključila srednjo šolo). Drugi del dejavnosti, ki je pomoč osebam v stiski, iz
leta v leto narašča, saj naraščajo tudi potrebe.
Po sklepu občinskega sveta na 7. seji, v juliju 1999, občina Komenda ustanovi nudi
administrativno tehnično pomoč in zanjo vodi finančno poslovanje, kar je urejeno s pogodbo.
Sedež ustanove je na sedežu občine, to je na Zajčevi cesti 23.
Sredstva ustanova pridobiva iz lastne dejavnosti, donacij in dotacije Občine Komenda. Med
lastne dejavnosti ustanove sodijo organizacija novoletnega koncerta, sodelovanje na dveh
sejmih v Komendi, ter na drugih javnih prireditvah, kjer ima ustanova svojo stojnico, na kateri
ponuja darovane domače dobrote in izdelke, prodaja novoletnih voščilnic.
Letna masa namenskih sredstev občine, iz katere se v šolskem letu 2015/2016 pokrivajo
štipendije, tako kot v preteklem letu znaša 14.600 €, od tega je 366 € namenjenih plačilu
stroškov izdelave letnih poročil za Ustanovo.
Študijske pomoči (19069004)

9810 Pomoči študentom, dijakom, učencem (1.000 €)
Tako kot v prejšnjih letih, tudi za leto 2016 predlagamo sredstva za pomoči študentom,
dijakom in učencem.

SOCIALNO VARSTVO (20)
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.
Drugi programi v pomoč družini (20029001)
0905 Denarni prispevek za novorojence (19.000 €)
V letu 2016, skladno z določbami veljavnega Pravilnika o dodeljevanju enkratnega
denarnega prispevka za novorojence, v okviru postavke »prispevek občine ob rojstvu
novorojencev« tako kot v preteklem letu planiramo sredstva za plačilo prispevka
novorojenčkom v neto znesku 208,65 € na novorojenčka. V letu 2016 za ta namen
predvidevamo 19.000 €.
Socialno varstvo invalidov (20049002)
0910 Financiranje »družinskega pomočnika« (17.350 €)
Planirana sredstva so namenjena za izplačilo plač družinskemu pomočniku, ki je zaposlen na
domu za oskrbovanje invalidov in hendikepiranih oseb. V preteklem letu smo izplačevali
plačo enemu družinskemu pomočniku. V letu 2016 sredstva na postavki zvišujemo, ker smo
od 1.2.2016 dalje skladno z odločbo Centra za socialno delo Kamnik dolžni izplačevati plačo
še enemu družinskemu pomočniku. Predlagana sredstva v višini 17.350 €, zadostujejo za
plačilo dveh družinskih pomočnikov.
Socialno varstvo starih (20049003)
0300 Domska oskrba socialni zavodi (35.000 €)
Ceno oskrbe domovi oblikujejo samostojno, na osnovi Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, 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. Predvidevamo, da
bodo predlagana sredstva v višini 35.000 € zadostovala.
0310 Zavod Medgeneracijsko središče Komenda (10.000 €)
S pogodbo o ustanovitvi Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda so ustanovitelji
(Občina Komenda, Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda, Društvo
upokojencev Komenda in Ustanova Petra Pavla Glavarja) dne 26.9.2007 ustanovili zavod
MSK. Za njegovo nemoteno delovanje Občina Komenda kot soustanoviteljica v letu 2016
planira sredstva v višini 10.000 €.
0311 ZMSK – tečaji računalništva za starejše (2.000 €)
Računalniško opismenjevanje starejše generacije je ena prednostnih nalog tako na
državnem, kot tudi na lokalnem nivoju. Tečaj bo v letu 2016 izveden že petič in vedno se ga
udeleži od 20 do 25 starejših, na drugi strani pa okrog 10 srednješolcev in študentov nudi
svoje računalniško znanje. Poleg prenosa znanja je, v enaki meri pomemben tudi vidik

medgeneracijske komunikacije. Finančna sredstva so namenjena za denarne nagrade
mladim »učiteljem« in za materialna sredstva potrebna za izvedbo tečaja.
0908 Pomoč na domu – občinska subvencija (32.000 €)
Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki je v pristojnosti občine, prav tako je
zakonska obveznost občine subvencioniranje ekonomske cene z namenom povečanja
dostopnosti vsem občanom. Planirana sredstva so namenjena subvencioniranju ekonomske
cene pomoči na domu. Občina Komenda je v skladu s sprejetim Odlokom o organiziranju
pomoči na domu in merilih za plačilo storitev dolžna kriti tudi del stroškov tistim občanom, ki
potrebujejo pomoč na domu in ki niso finančno zmožni niti plačila subvencionirane cene
storitve. Predvidena višina občinske subvencije za leto 2016 je 32.000 €. Planirana sredstva
so enaka kot preteklo leto. Trenutno število mesečnih uporabnikov storitve pomoči na domu
je 12.
Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004)
0700 Pokrivanje razlik v stanarinah (17.000 €)
Za pokrivanje razlik v stanarinah v letu 2016 namenjamo 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. O pravici do subvencionirane najemnine na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev od začetka leta 2012 odločajo Centri za socialno delo. Subvencija se
podeljuje za tržna in neprofitna stanovanja. Trenutno je do subvencije upravičenih šest
občanov. Višina subvencije je odvisna od velikost primernega stanovanja, dohodka
upravičenca in števila družinskih članov.
0710 Enkratne denarne pomoči – občinski del (10.000 €)
Postopek dodelitve pomoči podrobno ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči. Pri odločanju
o višini dodeljene pomoči se smiselno uporablja Zakon o socialno varstvenih prejemkih.
Sredstva občine so namenjena predvsem za izredne primere, ki jih je potrebno rešiti po
najkrajši možni poti in v najkrajšem možnem času. Za ostale upravičene primere je dolžno
poskrbeti resorno ministrstvo.
0902 Pogrebni stroški (1.000 €)
Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora občina financirati osnovne pogrebne
stroške za brezposelne občane, ki so brez dohodkov, premoženja in bližnjih sorodnikov.
Število smrti je nepredvidljivo, zato je tudi sredstva na postavki »pogrebni stroški« praktično
nemogoče realno planirati. V proračun za leto 2016 uvrščamo sredstva v višini 1.000 €.
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (20049006)
0101 Sofinanciranje humanitarnih programov (4.500 €)
Iz te postavke se preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih
programov v občini Komenda sofinancirajo programi humanitarnih organizacij, ki vključujejo
najrazličnejše kategorije prebivalstva in jim omogočajo aktivno udejstvovanje v družbi, kljub
omejitvam, ki jim jih postavlja bolezen ali njihov socialni položaj. Višina dodeljenih sredstev je
vezana na število članov iz naše občine in programa, ki ga humanitarna organizacija prijavi
na razpis.
0102 Sofinanciranje Rdečega križa 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 €.

0400 Letovanje otrok (2.000 €)
Tudi za leto 2016 predlagamo, da se v občinski proračun uvrstijo sredstva za letovanje
socialno in zdravstveno ogroženih otrok iz občine Komenda v višini 2.000 €. Pri izboru otrok
sodeluje Center za socialno delo in socialna služba v osnovni šoli, pri izvedbi pa se
povezujemo tudi z Rdečim križem Kamnik. Tako zagotovimo socialno najbolj ogroženim
otrokom od 7 do 10 dni počitnic na morju (Savudrija, Debeli rtič).
0702 Skrb za brezdomce (2.000 €)
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. Stroški
nastanitve za leto 2016 bodo predvidoma znašali 2.000 €.
0904 Sofinanciranje socialnih akcij (1.000 €)
Planirana sredstva v višini 1.000 € bodo kot podpora občine namenjena izrednim socialnim
programom oziroma socialnim akcijam, ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati, jih je pa smiselno
finančno podpreti.
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (22)
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
(22019001)
1700 Stroški posojil (28.000 €)
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z
javnim dolgom.
Načrtujemo 28.000 € stroškov obresti za odplačilo dolgoročnih in morebitnih likvidnostnih
kreditov.
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23)
Splošna proračunska rezervacija (23039001)
1370 Splošna proračunska rezervacija (26.000 €)
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 planiranih 26.000 €.

3.5. REŽIJSKI OBRAT
LOKALNA SAMOUPRAVA (06)
Administracija občinske uprave (06039001)
4600 Delovanje režijskega obrata (83.000 €)
V okviru delovanja režijskega obrata so za zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih
v občinski upravi (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz in prehrana ter premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja), planirana sredstva za tri delavcev v
višini 75.335 €. Proračunska postavka zajema tudi administrativne stroške ter stroške storitev
drugih za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod na območju naše občine.
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (15)
Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)
4627 Zapiranje deponije inertnih odpadkov (40.000 €)
Na Agencijo RS za okolje smo posredovali vlogo za izdajo odločbe o uradnem zaprtju
deponije inertnih odpadkov v gramoznici Suhadole, kjer se sicer odpadki že več let ne
odlagajo. Stroške zapiranja je v tem trenutku težko oceniti (izdelava projekta zapiranja, v
odločbi bodo predvidoma odrejeni tudi monitoringi – spremljanja stanja okolja po zaprtju),
zato za enkrat v ta namen v proračunu predlagamo 40.000 €.
4654 Sofinanciranje nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO
(60.464 €)
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.
4665 Zbirni center komunalnih odpadkov (40.000 €)
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 mora zaradi velikosti postaviti vsaj dva taka centra (s suhadolskim centrom bi
pokrivala zahodni del občine), vendar trenutno veljavna zakonodaja skupne gradnje za
enkrat ne predvideva. Po zagotovilu ministrice za okolje in prostor, naj bi bila v letu ali dveh
zakonodaja spremenjena (postopki že tečejo), tako da bodo takšne centre za ločeno zbiranje
odpadkov lahko gradile občine tudi skupaj.
Zaradi pritiskov pristojnih inšpekcijskih služb (poizvedba o gradnji oziroma stanju), v izogib
podaljševanju veljavnosti gradbenega dovoljenja, predvsem pa v izogib morebitnim
zapletom, ker je del tega predviden na območju opuščenega odlagališča inertnih odpadkov v
zapiranju, želimo čim prej začeti vsaj s pripravljalnimi deli. V predlogu proračuna za leto 2016
predlagamo 40.000 € za izvedbo pripravljalnih del in stroške nadzora, s čimer bi uradno
začeli z gradnjo. Predlagana sredstva bomo potem (poleg npr. zemljišč in projektne
dokumentacije) uveljavljali kot vložek Občine Komenda v gradnjo centra, ko bomo podpisali
dogovor z Občino Kamnik o skupni izgradnji zbirnega centra komunalnih odpadkov.

Ravnanje z odpadno vodo (15029002)
4609 Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda (1.040.000 €)
Proračunska postavka zagotavlja sredstva za izvajanje skupne investicije sosednjih občin
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
Financiranje investicije je predvideno s sredstvi občinskega proračuna, državnega proračuna
in sredstev EU iz kohezijskih skladov.
Skladno z odločbo pristojnega ministrstva je nadaljevanje izgradnje, ki se je pričela v letu
2014 predvideno v letih 2016 – 2017. Prednostno bo gradnja tekla na območjih, ki bodo
zagotavljala večjo priključenost na kanalizacijski sistem in se nato širila na ostala območja v
občini.
4625 Stroški čiščenja odpadnih vod in upravljanja javnega kanalizacijskega sistema
(180.000 €)
Planirana sredstva v višini 180.000€ so povezana z rednim obratovanjem kanalizacijskega
sistema, čiščenjem odpadnih vod in so v primerjavi s preteklim letom povečani sorazmerno s
širjenjem sistema in priključevanjem novih uporabnikov na sistem. Stroški se pokrivajo s
ceno komunalnih storitev, ki jo je Občinski svet potrdil skladno z veljavno Uredbo o
metodologiji za oblikovanje ceno storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uredba MEDO) in s tem zagotovil usklajenost prihodkov in stroškov
obravnavane dejavnosti.
4656 Nadgradnja CČN s sofinanciranjem kohezijskih sredstev (550.000 €)
Centralna čistilna naprava ne zagotavlja kakovosti iztoka čistilne naprave, kot jo predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS
št. 45/2007, 63/2009), zato je po zakonodaji zavezana zagotoviti izvedbo sanacije.
Okoljevarstveni pomen in cilj nadgradnje:
 reševati problematiko čiščenja odpadne vode v regiji za 30-letno obdobje,
 zagotavljati varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov,
 zagotavljati zmanjševanje obremenjevanja okolja
Cilj investicije je zagotavljati okoljske standarde, ki bodo veljali v življenjskem obdobju, za
katerega se izvaja investicija. Investicija se vrši za nadgradnjo biološke linije vode biološkega
dela naprave ter vstopnega objekta in sprejem gošč. Z nadgradnjo se bo izboljšal učinek
čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja
reke Kamniške Bistrice, ki bo tako lahko uvrščena v višji kakovostni razred. Zagotavljala bo
varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov, ter se bo tako zmanjšalo
čezmerno obremenjevanje okolja. Izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč bo povečala
obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, ter
zmanjšalo emisije snovi v zrak, kar bo prispevalo k čistejšemu okolju in k večji kakovosti
življenja. Investicijski stroški v letu 2016 so planirani v višini 550.000 €. Investicija bo skladno
z odločbo sofinancirana s sredstvi EU in kohezijskih skladov.
4663 Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda – NEUPRAV. DEL
KOHEZIJA (232.000 €)

Operativni program urejanja komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih vod
in predvideno črpanje kohezijskih sredstev za ta namen nas zavezuje k izgradnji
kanalizacijskega sistema tudi na območjih - aglomeracijah, ki niso upravičene do
sofinanciranja sredstev EU. Kljub temu je skladno s terminskim planom potrebno zagotoviti
priključenost na sistem praktično vsem uporabnikom (izvzeto je naselje Komendske
Dobrave) in gradnja sistema izven upravičenih aglomeracij v celoti bremeni proračun občine
Komenda. V okviru proračunske postavke so zagotovljena tudi sredstva za preureditev
obstoječe čistilne naprave v razbremenilnik Komenda v višini 49.070 €. Navedena
preureditev ni vključena v projekt kohezije.
4664 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN – INVES.VZDRŽ. (20.700 €)
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.
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (16)
Oskrba z vodo (16039001)
4618 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1 (57.740 €)
Na osnovi Sklepa Občinskega sveta Občine Komenda o pristopu Občine Komenda k
povečanju zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec, namenjamo v proračunu 57.740 €
kot predvideni delež Občine Komenda v letu 2016 za ponovno pripravo potrebne projektne in
ostale dokumentacije. Izvedba celotne sanacije je pogojena z uspešnostjo kandidiranja za
kohezijska sredstva.
4647 Stroški upravljanja in vzdrževanja javnega vodovodnega sistema (350.000 €)
V skladu z pogodbo o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo na območju
občine Komenda, bo upravljavec opravljal vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju, za kar
je predvideno 80.000 €. Redno vzdrževanje 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 ter za stroške električne energije črpališča. V okviru investicijskega vzdrževanja, ki
je planirano v višini 270.000 €, postavka vključuje postopno uvedbo elektronskega
odčitavanja vodomerov in obnove vodovodov ob izgradnji ostale komunalne infrastrukture.
4649 Sofinanciranje vodovodnega sistema Iverje – Kamnik - Komenda (100.000 €)
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. Sredstva v višini 100.000 € so
namenjena poravnavi zahtevka za leto 2012, 2013 in 2014. Zahtevka za 2012 in 2013 je
Občina Komenda prejela v novembru 2014 in se trenutno vsebinsko in vrednostno
usklajujeta z Občino Kamnik. V podobni višini pričakujemo tudi zahtevek za leto 2015.
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)
4610 Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališča (30.000 €)

Planirana sredstva v višini 30.000 € so namenjena tekočemu vzdrževanju objektov za
pokopališko dejavnost in investicijski dejavnosti na pokopališču zaradi zagotovitve
zadostnega števila prostih žarnih grobov. Stroški električne energije in komunalnih storitev
so ocenjeni na podlagi realiziranih stroškov v preteklem letu. Izdelavi projektov – PZI za
ureditev žarnega zidu in sanacije opornega zidu je namenjeno 10.000 €. Urejanje
pokopališča bo predvidoma potekalo postopoma.

Druge komunalne dejavnosti (16039005)
4662 Čiščenje vodotokov (35.000 €)
Sredstva, planirana v višini 35.000 € so namenjena za čiščenje in ureditev vodotokov v
občini. Vsa sredstva bi se porabila ob sofinanciranju del s strani Agencije RS za okolje.
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18)
Mediji in avdiovizualna kultura (18039004)
4660 Tekoče vzdrževanje kabelskega sistema (1.500 €)
Del komunalnega prispevka, ki se plača ob pridobitvi gradbenega dovoljenja, predstavlja
investitorju tudi možnost priklopa novogradnje na Ca TV omrežje, zato se 1.500 € namenja
za zagotavljanje priklopov novih naročnikov na obstoječi kabelski sistem.

4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE
KOMENDA ZA OBDOBJE 2016 – 2019
4.1 UVOD
Občina Komenda je v skladu z veljavnimi predpisi s področja javnih financ dolžna pripraviti
načrt razvojnih programov za obdobje štirih let. V omenjenem načrtu morajo biti izkazani
načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih.
Podzakonski akt za pripravo načrtov razvojnih programov je Uredba o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti.
Cilj načrtovanja razvojnih programov za 4-letno obdobje je opredelitev vseh tistih strateških
področij, ki so za razvoj lokalne skupnosti najbolj pomembna oziroma gre za določitev
prioritetnih programov po posameznih področjih.
Razvojna prioriteta občine Komenda v letu 2016 in v naslednjih letih je predvsem
nadaljevanje z investicijami na področju vodooskrbne in kanalizacijske infrastrukture.
V tabelaričnem delu načrta razvojnih programov so vključeni projekti za štiri letno obdobje od
2016 do 2019.
V nadaljevanju so predstavljene obrazložitve načrta razvojnih programov po posameznih
neposrednih proračunskih uporabnikih.

4.2 OBČINSKA UPRAVA
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
(06039002)
OB164-07-0001 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje uprave
Namen, cilj in stanje 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.
Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (07039001)
OB164-07-0007 Sredstva za civilno zaščito
Namen in cilj ter stanje 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.
Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (11029002) in Ukrepi za stabilizacijo trga
(11029004)
Za državne pomoči na področju kmetijstva si mora občina pridobiti predhodno soglasje
pristojnega ministrstva. Občina Komenda je v letu 2015 pridobila obe mnenji o skladnosti
shem državnih pomoči, ki se bodo dodeljevale v okviru področja kmetijstva v obdobju 2015 –
2020.
OB164-16-0009 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
OB164-16-0010 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
OB164-16-0011 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
OB164-16-0012 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
OB164-16-0013 Zagotavljanje tehnične podpore
Namen in cilj
Namen je pomoč pri ohranjanju in razvoju kmetijske dejavnosti ter podeželja v občini
Komenda, s ciljem ohranitve in razvoja kmetijstva, kulturne krajine na podeželju, razvoja
dodatnih dejavnosti na kmetijah, odpiranja novih delovnih mest, usposabljanja kmetov ter
spodbujanja društvene dejavnosti.

Stanje projekta
Intervencije v kmetijstvo se bodo kot državne pomoči dodeljevale na podlagi Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko
obdobje 2015-2020. V letih 2016 – 2019 bo za ta namen namenjenih cca 50.000 € letno.
Zemljiške operacije (11029003)
OB164-16-0014 Komasacija Drnovo in OB164-16-0015 Komasacija Nasovče – Kaplja 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.
Stanje projekta
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 letu 2016 se predvideva prijava na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz
evropskih skladov. Po zaključenih posameznih sklopih bo občina dobila vrnjena vložena
sredstva za geodetska dela v celoti, razen davka na dodano vrednost, ki je strošek občin.
Prav tako bo občina dobila del vrnjenih sredstev za izdelavo dokumentacije. Z izvedbo
geodetskih in agromelioracijskih del na komasacijskem območju se bo nadaljevalo tudi v letih
2016 in 2017.
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, ki še ni pravnomočna. V letu 2016 se načrtuje
nadaljevanje aktivnosti, in sicer: pridobitev odločbe o komasaciji s strani UE Kamnik in
pridobitev odločbe o agromelioraciji s strani MKGP.
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002)
Razvojni program na področju cestnega prometa temelji na Zakonu o javnih cestah, Odloku
o občinskih cestah ter dejanskih prometnih obremenitvah posameznih cest.
Namen in cilj
Glavni cilj investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest je trajnostni razvoj občinskih
cest ter dinamika njihovega uresničevanja. S tovrstnimi ukrepi skušamo zagotavljati, da so
občinske ceste vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo
oziroma izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje
zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.
OB164-11-0152 Obvozna cesta Žeje
Stanje projekta
Potrebno je urediti povezovalno cesto v makadamski izvedbi med obstoječima javnima
cestama na vzhodnem in zahodnem delu Žej. Razlog je v tem, da se je v preteklosti

povezovalna cesta, ki je potekala preko dvorišča privatnih objektov ukinila in zemljišče
prodalo zasebnim lastnikom.
OB164-16-0001 Ureditev šolske poti
Stanje 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.
OB164-16-0017 Ureditev ceste Komendska Dobrava (JP 662161)
Namen in cilj
Predmet projekta je protiprašna zaščita – asfaltiranje odseka ceste skozi naselje Komendska
Dobrava.
Splošni cilji projekta so:.

asfaltiranje ceste skozi celotno naselje Komendska Dobrava

zmanjšanje obremenjevanja okolja s prahom

znižanje stroškov vzdrževanja občinskih cest

izboljšanje prometne varnosti

povečanje kakovosti bivanja
Specifični cilj projekta pa je asfaltiranje ceste skozi naselje Komendska Dobrava v širini 4 m
in približni dolžini 200 m. Investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje, je okoljsko
učinkovita in trajnostno naravnana. Glede na to, da je ustrezna ureditev ceste pomembna za
kakovostno bivanje, ima investicija velik pomen za ohranjanje poseljenosti in razvoj
obravnavanega območja.
Stanje projekta
Povezovalna cesta JP 662161 skozi Komendsko Dobravo je na odseku, ki vodi čez naselje
proti zaselku Vrtače v makadam izvedbi. Cesta je zahtevna za vzdrževanje in predvsem v
deževnih vremenskih razmerah udeležencem v prometu povzroča slabšo prevoznost ter
posledično tudi slabšo prometno varnost. V sušnih vremenskih razmerah motorna vozila
povzročajo zaprašenost obcestnih površin in objektov.
OB164-16-0018 Asfaltiranje ceste Suhadole (JP662123)
Namen in cilj
Predmet projekta je protiprašna zaščita – asfaltiranje odseka ceste skozi naselje Suhadole in
postavitev zaščitne ograje ob vodotoku Pšata.
Splošni cilji projekta so:.

asfaltiranje ceste skozi celotno naselje Suhadole ob Pšati.

zmanjšanje obremenjevanja okolja s prahom

izboljšanje prometne varnosti

znižanje stroškov vzdrževanja občinskih cest

povečanje kakovosti bivanja
Stanje projekta
Odsek ceste JP 662123 v naselju Suhadole ob Pšati je v dolžini 100 m v makadam izvedbi
in zaradi tega predvsem lokalnim prebivalcem povzroča nevšečnosti zaradi občasnih udarnih
jam ter zaprašenost obcestnih površin in objektov v sušnem obdobju. Vzporedno s cesto

poteka tudi struga vodotoka Pšata, ki v deževnem obdobju nevarno naraste. Med cesto in
vodotokom ni zaščitne ograje ali žive meje, obstoječe stanje predstavlja potencialno
nevarnost za udeležence v prometu.
Cestna razsvetljava (13029004)
OB164-07-0017 Javna razsvetljava v občini Komenda
Namen in cilj
Glavni cilji so vzdrževanje javne razsvetljave, nadomeščanje starih potratnih svetilk z novimi
varčnimi svetilkami ter zamenjava vseh svetilk skladno z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, EVA 2007-2511-0109)
Stanje projekta
V občini Komenda je večina naselij opremljenih z javno razsvetljavo vsaj na najbolj kritičnih
mestih in ob šolskih poteh. Novi sistemi javne razsvetljave se gradijo skladno s projekti
opremljanja stavbnih zemljišč in izgradnjo novih cest, že obstoječe sisteme pa dograjujemo
ob izkazani potrebi.
V letu 2016 planiramo 24.000 € 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.
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14029001)
Občina Komenda je dolžna v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči prijaviti
finančne intervencije na področju podjetništva Komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi. Za
obdobje 2015 – 2019 so predlagani programi, in sicer: spodbujanje naložb v gospodarstvo,
spodbujanje investitorjev za odpiranje novih delovnih mest, spodbujanje samozaposlovanja,
spodbujanje udeležb na sejmih in razstavah, spodbujanje socialnega podjetništva.
OB164-16-0005 Sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah
OB164-16-0006 Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
OB164-16-0007 Pospeševanje zaposlovanja
OB164-16-0008 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
Namen in cilj
Cilj je povečanje konkurenčnih pogojev za razvoj gospodarstva, spodbujati investicijska
vlaganja zasebnega sektorja in spodbuditi odpiranje novih delovnih mest.
Stanje projekta
Subvencije – državne pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva se dodeljujejo na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini
Komenda. V splošnih določbah predlaganega pravilnika so opredeljeni splošni pogoji, ki
veljajo za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini
Komenda. Ukrepi spadajo med t.i. državne pomoči, ki jih ureja zakon o spremljanju državnih
pomoči, za kar je potrebno predhodno pridobiti mnenje pristojnega ministrstva – Ministrstva
za finance.
V letih 2016 – 2019 bo za ta namen namenjenih 15.000 € letno. Razpisani bodo naslednji
ukrepi:
 Pospeševanje zaposlovanja
 Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
 Sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah
 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001)
OB164-07-0067 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov
Namen in cilj
Z načrtovanimi ureditvami bi se glede na trenutno stanje izboljšale poplavne razmere na
območju občine.
Stanje projekta
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. Po
naših podatkih je vloga za to potrditev popolna. Potrebno bo izdelati idejni projekt in pridobiti
projektne pogoje za izdelavo PGD projekta.
Prostorsko načrtovanje (16029003)
OB164-07-0021 Občinski prostorski načrt
Namen in cilj
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.
Stanje projekta
V postopku je sprememba občinskega prostorskega načrta, za območje IK SU9 (Agroemona
Drnovo).
OB164-07-0022 Športni center Komenda
Namen in cilj
Cilj projekta je sprememba lokacijskega načrta za športni center Komenda, v nadaljevanju pa
tudi ureditev športnih površin in objektov.
Stanje projekta
Aktivnosti v zvezi s spremembami lokacijskega načrta (LN) za športni center Komenda so
bile začasno ustavljene, ker je obstajala možnost dogovora z lastniki o odkupu potrebnih
zemljišč za primerno ceno. Glede na to, da lastniki vztrajajo pri za občino nesprejemljivi ceni
80 €/m2 zemljišča, kar bi ob odkupu teh zemljišč pomenilo znesek reda velikosti preko 0,5
mio €, do dogovora ni prišlo. V letu 2016 se bo nadaljevalo s postopkom sprememb LN, s
predvidenimi rešitvami pa se bomo za enkrat skušali izogniti zemljiščem, ki še niso v lasti
občine.
Druge komunalne dejavnosti (16039005)
OB164-16-0003 Postavitev ali zamenjava urbane opreme
Namen, cilj in stanje 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.

Drugi programi na stanovanjskem področju (16059003)
OB164-07-0024 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda
Namen in cilj
Cilj projekta je skrb za občinsko lastnino na podlagi rednega investicijskega vzdrževanja
objektov.
Stanje projekta
Občina Komenda ima v lasti več objektov. V letu 2016 se načrtuje zamenjava oken na
objektu na naslovu Glavarjeva cesta 104. Zamenjavo oken naj bi sofinanciralo tudi
Ministrstvo za javno upravo v višini 1/3.
Urejanje občinskih zemljišč (16069001)
OB164-16-0004 Komunalno opremljanje zemljišča Gramoznica
Namen in cilj
Glavni cilj je zagotavljanje opremljanja stavbnih zemljišč. Opremljanje stavbnih zemljišč je
projektiranje in gradnja komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne
infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani z
občinskim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, izvedejo in
služijo svojemu namenu.
Stanje 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
želimo osnovno infrastrukturo in vsaj makadamski dostop »pripeljati« do vseh gradbenih
parcel.
Nakup zemljišč (16069002)
OB164-07-0106 Nakup zemljišč
Namen in cilj
Namen je zagotavljanje sredstev za aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi
operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter
uveljavljanjem predkupne pravice.
Stanje projekta
V naslednjem letu načrtujemo odkup zemljišča »Balantič« za potrebe šole v Mostah, dobili
pa smo tudi ponudbo lastnika dela stavbnega zemljišča ob komendski šoli oziroma vrtcu, saj
se obe zemljišči potrebujeta za vzgojno izobraževalne dejavnosti.
Drugi programi v kulturi (18039005)
OB164-07-0027 KFBK – nakup osnovnih sredstev
Namen in cilj
Temeljni cilj projekta je nakup oziroma zamenjava dotrajane opreme. Sredstva se namenjajo
javnemu zavodu za vlaganja v opremo, s katero zavod izvaja svojo osnovno dejavnost. S
tem se hkrati zagotavlja povečanje vrednosti premoženja ter zavodu omogoča primerne
pogoje za delo in razvoj.

Stanje projekta
V okviru projekta je vsako leto načrtovan nakup nove in zamenjava dotrajane opreme
skladno s sprejetim programom, ki ga potrdi svet zavoda.
Programi športa (18059001)
OB164-11-0134 Legalizacija tribun
Namen in cilj
Namen in glavni cilj projekta je pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo tribun.
Stanje projekta
Že dlje časa trajajoča zaveza, po kateri naj bi se legalizirale obstoječe tribune ob hipodromu,
žal še ni izpolnjena. Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja so sicer pripravljeni za
vložitev zahtevka (plačilo še ni bilo izvršeno), 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.
Osnovno šolstvo (19039001)
OB164-07-0040 Nakup osnovnih sredstev – šola in OB164-07-0043 OŠ 27. julij – nakup
osnovnih sredstev
Namen in cilj
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.
Stanje projekta
Gre za vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.
OB164-07-0037 Učila in oprema ter OB164-07-0038 Oprema z računalniki
Namen in cilj
Namen projekta je nadaljnje posodabljanje opreme za izvedbo vzgojno-izobraževalnih
programov.
Stanje projekta
Skrb za dobro računalniško opremljenost šol (vzdrževanje obstoječe in zamenjava dotrajane
opreme) predstavlja nujen pogoj za zagotovitev sodobnih pristopov v vzgojnoizobraževalnem procesu. Tako morajo šole, če ne želijo zaostajati za zahtevami
informacijske dobe, nenehno vzdrževati obstoječo opremo.
Glasbeno šolstvo (19039002)
OB164-07-0044 Glasbena šola – nakup osnovnih sredstev
Namen in cilj
V skladu s pogodbo o postopkih za načrtovanje in izvrševanje finančnega načrta, sklenjeno
med občino in zavodom mora občina kot (so)financer zagotavljati sredstva za nakup
osnovnih sredstev v skladu s potrjenim načrtom nabave.
Stanje projekta
Gre za vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.

4.3 REŽIJSKI OBRAT
Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001)
OB164-07-0121 Sofinanciranje nadgradnje RCERO Ljubljana
Namen in cilj
Cilj projekta je izgradnja RCERO - Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana.
Stanje 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 bo 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.
OB164-11-0158 Zapiranje deponije inertnih odpadkov
Namen in cilj
Glavni namen projekta je ureditev in zaprtje deponije inertnih odpadkov.
Stanje projekta
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.

OB164-16-0002 Zbirni center komunalnih odpadkov
Namen, cilj in stanje 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. Za izgradnjo
zbirnega centra je že pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Ravnanje z odpadno vodo (15029002)
OB164-07-0092 Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda – KOHEZIJA
Namen, cilj in stanje 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 letošnjem avgustu smo prejeli težko pričakovano
Odločitev o podpori za celoten projekt Odvajanja in čiščenja na območju Domžale – Kamnik
v novi finančni perspektivi 2014 - 2020. V kratkem pričakujemo podpis sofinancerskih
pogodb in kmalu tudi prilive nepovratnih sredstev. 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 DomžaleKamnik«, 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
Vrednost projekta je usklajena z novelacijo Investicijskega programa »Izgradnja
kanalizacijskega omrežja v občini Komenda«, ki ga je občinski svet potrdil na seji v
septembru 2015.
Skupna vrednost izgradnje kanalizacijskega sistema na področju občine Komenda je
3.605.108,66 € brez DDV. Upravičeni stroški znašajo 3.077.251,07 € in bodo financirani iz:
 Kohezijskega sklada 77,9 %
 Državnega proračuna 13,75 %
 Proračun Občine Komenda 8,35 %
Neupravičen del stroškov v višini 1.313.678,54 € (od tega 785.820,95 € DDV) v celoti
bremeni proračun Občine Komenda. Sredstva so prikazana v okviru projekta OB164-070155, kjer se izkazujejo vsi neupravičeni stroški izgradnje kanalizacijskega sistema
OB164-07-0123 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN – KOHEZIJA
Namen in cilj
Centralna čistilna naprava ne zagotavlja kakovosti iztoka čistilne naprave, kot jo predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS
št. 45/2007, 63/2009), zato je po zakonodaji zavezana zagotoviti izvedbo sanacije.
Nadgradnja ima okoljevarstveni pomen, katerega cilj je:
- reševati problematiko čiščenja odpadne vode v regiji za 30 – letno obdobje,
- zagotavljati varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov,
- zagotavljati zmanjševanje obremenjevanja okolja
Cilj investicije je zagotavljati okoljske standarde, ki bodo veljali v življenjskem obdobju. Za
katerega se izvaja investicija. Investicija se vrši za nadgradnjo biološke linije vode biološkega
dela naprave ter vstopnega objekta in sprejem gošč. Z nadgradnjo biološke stopnje linije
vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k
zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice, ki bo tako lahko uvrščena v višji
kakovostni razred. Zagotavljala bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in

standardov, ter se bo tako zmanjšalo čezmerno obremenjevanje okolja. Izgradnja vhodnega
objekta in sprejem gošč bo povečala obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše
izločanje peska in večjih delcev, ter zmanjšalo emisije snovi v zrak. Občani bodo živeli v
čistejšem okolju, ki prispeva k večji kakovosti življenja.
Stanje 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 letošnjem avgustu smo prejeli težko pričakovano
Odločitev o podpori za celoten projekt Odvajanja in čiščenja na območju Domžale – Kamnik
v novi finančni perspektivi 2014 - 2020. V kratkem pričakujemo podpis sofinancerskih
pogodb in kmalu tudi prilive nepovratnih sredstev. V skladu z odločitvijo o podpori je bilo
potrebno pripraviti novelacije investicijskih dokumentacij, ki so bile sprejete na sejah
občinskega sveta.
OB164-11-0156 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN
Namen, cilj in stanje 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.
OB164-16-0016 Preureditev obstoječe čistilne naprave v razbremenilnik Komenda
Namen in cilj
Predmet projekta je ureditev odvajanja odpadnih vod iz obstoječe čistilne naprave z
rekonstrukcijo vtočnega jaška, črpališča in dograditvijo objekta razbremenjevanja z dušilko.
Splošni cilji projekta so:.
 ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naselju Komenda
 varovanje vodnih virov pitne vode,
 zmanjšanje obremenjevanja okolja,
 povečanje kakovosti bivanja
Specifični 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.
Stanje projekta
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občine Komenda je urejeno le delno.
Celostno odvajanje in čiščenje še ni rešeno. Občina Komenda nima v celoti zgrajene javne
kanalizacije, delno se že izvajajo gradnje na območju ločenega sistema iz kohezijskih
sredstev. Še vedno se fekalne odpadne vode iz stanovanjskih objektov stekajo v greznice in
prelivajo na prostor, kjer se razlivajo po travnatih površinah in mešajo s padavinskimi vodami.

Ker je takšno stanje ekološko nesprejemljivo je občina pristopila tudi k reševanju mešanih
voda in obstoječih objektov, ki onesnažujejo podtalnico in površinske vode.
Na področju občine Komenda v naselju Komenda se 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.
Oskrba z vodo (16039001)
OB164-07-0060 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1
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. Za izvedbo
investicije so možni naslednji viri financiranja:
 sredstva občinskih proračunov
 strukturni skladi
 kohezijski sklad
 nepovratna sredstva državnega proračuna
Na osnovi Sklepa Občinskega sveta Občine Komenda o pristopu Občine Komenda k
povečanju zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec, namenjamo v proračunu sredstva kot
predvideni delež Občine Komenda za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije za skupno
kandidiranje sosednjih občin na sredstva kohezije EU. Izvedba celotne sanacije je bila
predvidena v obdobju 2010 do 2015. Ker pa se je finančna perspektiva 2007 – 2013 iztekla,
je pričakovati, da bo projekt sofinanciran iz obstoječe finančne perspektive 2014 – 2020.
OB164-07-0063 Sofinanciranje vodovodnega sistema Iverje – Kamnik – Komenda

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.
OB164-11-0133 Vzdrževanje javnega vodovodnega sistema
Namen in cilj
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.
Stanje 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. Prav tako se
v okviru te postavke izvajajo redno predvidene obnove v skladu z letnim programom
vodooskrbe.
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (16039002)
OB164-07-0085 Vzdrževanje mrliških vežic in pokopališča
Namen in cilj
Glavni cilj je ureditev žarnega zidu zaradi zagotovitve zadostnega števila prostih žarnih
grobov.
Stanje projekta
Na obstoječem pokopališču v Komendi je v izredno slabem stanju zid med starim in novim
delom pokopališča. Predvidena je celovita obnova zidu pri čemer se bo proučila tudi možnost
hkratne izgradnje žarnih niš. V prihodnjem letu se načrtuje izdelava projektov – PZI za
ureditev žarnega zidu in sanacije opornega zidu, urejanje pokopališča pa bo predvidoma
potekalo postopoma.

KADROVSKI NAČRT
OBČINSKE UPRAVE OBČINE KOMENDA
ZA LETI 2016 IN 2017
Pri planiranju odhodkov za delo občinske uprave je skladno z 42. členom Zakona o javnih
uslužbencih potrebno pri pripravi proračuna predložiti tudi kadrovski načrt, s katerim župan
kot predstojnik občinske uprave opredeli kadrovski potencial, potrebe za izvajanje s predpisi
naloženih upravnih in strokovno tehničnih nalog občinske uprave za obdobje dveh let.
Kadrovski načrt opredeljuje ciljno število delovnih mest v občinski upravi, na operativni ravni
pa se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o javnih uslužbencih slednja
konkretno določijo v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejem župan kot
predstojnik občinske uprave. Kadrovski načrt vsebuje tudi opredelitev delovnih mest
pripravnikov in delovnih mest za določen čas, s čimer se pri pripravi proračuna opredeli
obseg sredstev, potrebnih za delovanje občinske uprave kot upravnega organa. Dejstvo je,
da se obseg nalog, ki jih je na podlagi odločitev organov oblasti dolžna izvajati lokalna
samouprava oz. občinski upravni organ, iz leta v leto povečuje. V tej zvezi je potrebno
posebej izpostaviti vprašanje vse večjega obsega dela tudi pri izvajanju posameznih nalog, ki
jih ni mogoče vnaprej planirati (npr. obravnava vlog prizadetih občanov zaradi naravnih idr.
nesreč, obravnava vlog občanov pri reševanju socialnih stisk ipd.). Poleg tega država nalaga
na ramena lokalnih skupnosti kot izvirne naloge nove in nove obveznosti, kar ne povečuje
zgolj fizičnega obsega dela, temveč ima občutne finančne posledice, ob tem pa država
taistim občinam ne zagotavlja dodatnih finančnih sredstev.
Statusna vprašanja zaposlenih v javni upravi opredeljuje Zakon o javnih uslužbencih, ki
opravljanje javnih nalog nalaga uslužbencem na uradniških delovnih mestih v petih kariernih
razredih z različnimi zahtevnostnimi stopnjami, spremljajoča strokovno-tehnična opravila pa
opravljajo uslužbenci, ki so v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest razporejeni na bolj
ali manj zahtevna strokovno- tehnična delovna mesta. Gre za finančnike, strokovne
sodelavce ipd.
Materialne pravice iz delovnega razmerja (plače) določa Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, ki je doslej doživel izjemno veliko število sprememb in dopolnitev, ter sprejeti
podzakonski akti, ki določajo uvrstitev javnih uslužbencev v plačne razrede. Glede na stanje
javnih financ je bil v prvi polovici leta 2012 sprejet in uveljavljen Zakon za uravnoteženje
javnih financ, ki je posegel tudi na področje plač idr. prejemkov ter slednje nekoliko znižal,
kar posledično vpliva na maso sredstev za plače. Dejstvo je, da so lokalne skupnosti v okviru
svojih pristojnosti dolžne poskrbeti za zakonito, pravočasno in kvalitetno izvajanje številnih
nalog, kar je nesporno mogoče samo z ustrezno usposobljenim strokovnim kadrom.
Pri opredelitvi kadrovskega načrta – številu potrebnih delovnih mest za leti 2016 in 2017 – je
zato predlagatelj proračuna upošteval predviden obseg dela na posameznih področjih,
zahteve ministrstva za pravosodje in javno upravo, da upravni organi rešujejo vloge v čim
krajšem času, vključno s posredovanjem informacij javnega značaja ter razpoložljivi
kadrovski potencial. Kot je znano, država nenehno spreminja zakonodajo, kar posledično
vpliva na časovni potek reševanja upravnih postopkov, upravni organi pa so si nadalje dolžni
sami pridobiti podatke iz uradnih evidenc, kar pomeni dodatni napor, ki ga je potrebno vložiti
v reševanje zadev.
Za uspešnost dela je izjemno pomembna stabilnost občinske uprave. Kadrovsko vrzel,
nastalo zaradi morebitne potrebe po nadomeščanju javnih uslužbenk, ki bodo v letu 2016
odsotne zaradi porodniškega ali drugega dopusta, bo občinska uprava zapolnila z
nadomestnimi zaposlitvami za čas predvidene tovrstne odsotnosti in s prerazporeditvijo
nalog in povečanim obsegom dela preko polnega delovnega časa.

Glede na navedeno ocenjujemo, da bo z načrtovanim ciljnim številom kadrovsko pokritih
delovnih mest, upoštevaje pri tem, da nobena izmed javnih uslužbenk ne bo koristila
zakonske možnosti zaposlitve za delovni čas, krajši od polnega (ugodnost lahko koristijo
matere do 6. leta otrokove starosti), mogoče opraviti pretežni obseg dela, ki ga je občinska
uprava dolžna opraviti na podlagi veljavnih predpisov.
Pri načrtovanju potrebnega števila zaposlitev je predlagatelj upošteval tudi omejitve,
določene z Zakonom za uravnoteženje javnih financ. V kadrovskem načrtu za leti 2016 in
2017 je za izvajanje s predpisi določenih nalog, ki sodijo v okvir delovanja lokalne
samouprave, v veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine
Komenda opredeljenih skupaj 10 delovnih mest, od tega 7 v občinski upravi in 3 delovna
mesta v okviru Režijskega obrata občine Komenda.
Delovnih mest pripravnikov (za določen čas) ne predvidevamo.
V priloženi preglednici je navedeno število posameznih delovnih mest za leti 2016 in 2017.


Preglednica:: KADROVSKI NAČRT OBČINE KOMENDA ZA PRORAČUNSKI LETI
2016 in 2017

a) število delovnih mest javnih uslužbencev:
Število kadrovsko
zasedenih delovnih
mest na dan
31.12.2015

Načrtovano število
zasedenih
delovnih mest na
dan 31.12.2016

zaposlitve za
nedoločen čas

10

10

10

Zaposlitve za
določen čas

0

0

0

zaposlitve
za
določen čas v
kabinetu župana

0

0

0

zaposlitve
za
določen čas pripravniki

0

0

0

OPIS

1.

Načrtovano število
zasedenih delovnih
mest na dan
31.12.2017

b) število poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev

OPIS

1.

POKLICNI FUNKCIONARJI
(župan)

Število
Predvideno
Predvideno število na
funkcionarjev število na dan dan 31.12.2017
na dan
31.12.2016
31.12.2015
1

1

1

2.

POKLICNI FUNKCIONARJI
(podžupan)

0

0

0

3.

NEPOKLICNI
FUNKCIONARJI
(podžupan)

1

1

1

Opomba: Župan se je, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, ob začetku svojega
mandata odločil, da bo delo opravljal kot poklicni funkcionar.

NAČRT NABAV IN GRADENJ V LETIH 2016 IN 2017
V zvezi z nabavo potrebne opreme in zagotavljanjem materialnih pogojev za delovanje
občinske uprave in organov občine načrtujemo v letih 2016 in 2017 nabavo potrebne
opreme, kot je opredeljena v priloženi preglednici. Zakon o javnih financah določa, da je pri
obrazložitvi proračuna potrebno poleg načrta delovnih mest opredeliti tudi načrt nabav
opreme, ki je neizbežno potrebna za izvajanje nalog organov občine ter delovanje občinske
uprave in za slednje predvideti potreben obseg proračunskih sredstev. Glede na
amortiziranost in nefunkcionalnost pisarniške opreme je potrebna postopna zamenjava dela
slednje. Z zamenjavo iztrošene opreme, kakor tudi z nadgradnjo občinskega
dokumentarnega sistema v povezavi z zahtevami za elektronsko poslovanje, bo nadalje
mogoče zadostiti predpisom s področja ravnanja z dokumentarnim gradivom in njihovega
varovanja.
Preglednica: NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA PRORAČUNSKI LETI 2016 in 2017
a) za proračunsko leto 2016

VRSTA OPREME:

Planirana sredstva (€):

zamenjava amortizirane računalniške
opreme, programske opreme in nadgradnja
informacijskega sistema
zamenjava amortizirane pisarniške opreme
nabava telekomunikacijske opreme
nabava druge opreme

15.000

SKUPAJ

17.000

GRADNJE:

1.000
100
900

/

b) za proračunsko leto 2017
VRSTA OPREME:
zamenjava amortizirane računalniške
opreme, programske opreme in nadgradnja
informacijskega sistema
zamenjava amortizirane pisarniške opreme
nabava telekomunikacijske opreme
nabava druge opreme
Zamenjava motornega vozila
SKUPAJ
GRADNJE:

Planirana sredstva (€):
5.000

1.000
100
900
15.000
22.000
/

Brez uporabe sodobne informacijske tehnologije si ni mogoče zamisliti učinkovitega
opravljanja dela v javni upravi. K posodobitvi dela v javni upravi nas zavezujejo veljavni
zakonski in podzakonski predpisi, ki nalagajo vsem organom javne uprave in nosilcem javnih

pooblastil, da strankam omogočijo dostop do upravnih storitev po elektronski poti; prav tako
pa tudi brezgotovinsko poravnavanje taksnih idr. obveznosti. Za računalniško opremo je
predpisana razmeroma kratka amortizacijska doba, kar je pogojeno z izrazito pospešenim
razvojem tako strojne kot programske opreme in posledično potrebo po permanentni
nadgradnji obstoječega informacijskega sistema, kar je pogojeno še zlasti s skokovitim
povečevanjem obsega informacij. Prilagoditev spremenjenim razmeram (zlasti prehod na
elektronsko poslovanje) je nujna, saj potekajo finančne idr. transakcije v največji meri po
elektronski poti. Prav tako taisti način uporablja tudi vse več občanov pri komuniciranju z
upravnimi organi. Sicer pa je v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja in Zakona o splošnem upravnem postopku eksplicitno zahtevana celovita
informatizacija upravnih organov in neoviran dostop javnosti do relevantnih javnih informacij
oz. do razpoložljivih upravnih storitev. V skladu z veljavnimi predpisi je nadalje potrebno
nabavljati izključno legalno programsko opremo, za kar je potrebno zagotoviti potrebna
finančna sredstva. Ob načrtovanih zamenjavah dela strojne opreme in že omenjene
nadgradnje (za ustrezno ureditev tega področja načrtovana sredstva ne bodo zadostovala) je
potrebno dodati, da se ne glede na kratko amortizacijsko dobo računalniška oprema v
občinski upravi uporablja bistveno dlje časa. Zaradi izjemno hitrega razvoja informacijske
tehnologije tovrstna oprema po zastaranju posledično nima niti knjigovodske niti tržne
vrednosti in povečini predstavlja odpadek, ki v skladu z ekološkimi standardi zahteva
posebno obravnavo pri nadaljnjem ravnanju.
V letu 2017 je načrtovana tudi zamenjava motornega vozila, ki ga uporablja režijski obrat
Občine Komenda. Obstoječe vozilo Renault Kangu (letnik 2004) je v slabem stanju, kar
posledično pomeni iz leta v leto večje stroške vzdrževanja in je za nemoteno delovanje
potrebna zamenjava.

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV, POSREDOVANIH PRI PRVI OBRAVNAVI
PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2016 TER PODANIH V JAVNI RAZPRAVI
Predlog Odbora za družbene dejavnosti, da se sredstva na proračunski postavki 0908Pomoč na domu – občinska subvencija znižajo za 4.000 € ter predlog Odbora za kmetijstvo
o prerazporeditvi sredstev v višini 2.000 € med proračunskima postavkama 4256 Urejanje
poljskih poti (-2.000 €) in 4258 Zagotavljanje tehnične podpore (+2.000 €), sta bila
upoštevana.
Na predlog Odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance glede 7. člena
Odloka o proračunu občine Komenda za leto 2016, ki govori o spreminjanju načrta razvojnih
programov, da ga je potrebno uskladiti z določbo, ki je v Odloku o proračunu občine
Komenda za leto 2015, odgovarjamo, da je predlog določbe 7. člena enak, kot v letu 2015.

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
V zvezi z razpravo, v kateri sta sodelovala Roman Grošelj in Roman Koncilja, o zagotovitvi
sredstev za izgradnjo novega gasilskega doma Moste predlagatelj odgovarja: V predlog
proračuna Občine Komenda za leto 2016 so vključena sredstva za plačilo komunalnega
prispevka, saj skladno z veljavnim odlokom izgradnja gasilskega doma ni upravičena plačila
komunalnega prispevka. PGD Moste kot investitor je v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja vendar je potrebno na območju, kjer je predvidena izgradnja novega gasilskega
doma, še sprejeti ustrezne prostorske akte. Pridobitev gradbenega dovoljenja bo predvidoma
šele v drugi polovici leta 2016, kar pomeni, da je verjetnost pričetka gradnje v letošnjem letu
zelo majhna. Iz prošnje PGD Moste o sofinanciranju izgradnje novega gasilskega doma
izhaja, da znaša ocenjena vrednost investicije cca 650.000 €, delež sofinanciranja s strani
proračuna občine Komenda pa naj bi znašal cca 50 %. Dejstvo je, da bi bilo potrebno ob
navedem deležu sofinanciranja potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s področja javnega
naročanja, prav tako bi bilo potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo, na podlagi katere bi
projekt lahko uvrstili v načrte razvojnih programov občine, v kolikor bi bila sprejeta odločitev o
sofinanciranju občine v predlaganem deležu.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Odgovor predlagatelja na razpravo Romana Grošlja ter Izaka Mateja Ciraja glede Ureditev
šolske poti je sledeč: 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. Pred izvedbo projekta se bo pripravil popis potrebnih
del oziroma se bo izdelala optimalna varianta ureditve šolske poti. Glede urejanja otroških
igrišč ob šolski poti pa bo občinska uprava pregledala možnosti, kje prostorski akti
umeščanje otroških igrišč v prostor sploh dovoljujejo.
Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu 2016 ni mogoče zagotoviti sredstev za urejanje
lokalnih cest in javnih poti ter za postavitev novih javnih razsvetljav kljub dejanskih potrebam
na terenu. Zavedamo se dejstva, da bi bilo treba na tem področju zagotoviti bistveno višja
sredstva, vendar prevzete pogodbene obveznosti (kohezijski projekti in odplačilo dolgov) ter
finančno stanje občine v letu 2016 ne dopuščajo umeščanja novih investicijskih projektov.
Na podlagi navedenega žal ni bilo mogoče upoštevati predloga Klare Berlec naj se
zagotovijo sredstva v višini 15.000 € - 20.000 € za cesto Suhadole – Za Pšato, predloga
Milana Starovasnika naj se zagotovijo sredstva za asfaltiranje ceste Podboršt –

Komendska Dobrava, predloga Jožeta Šimenca o zagotovitvi sredstev za asfaltiranje ceste
Gora – Moste (pri Škorpiju) ter pobude Romana Grošlja o zagotovitvi sredstev za
postavitev javne razsvetljave na Klancu od cerkve mimo Žnidarja.
Predlog Izaka Mateja Ciraja naj se ugašajo luči javne razsvetljave zaradi racionalizacije
stroškov ni sprejemljiv, saj veljavna zakonodaja na cestno prometnem področju zaradi
prometne in splošne varnosti določa, da v kolikor so svetilke javne razsvetljave postavljene,
se le te v nočnem času ne smejo povsem oziroma v celoti ugašati.
GOSPODARSTVO
Izak Matej Ciraj je predlagal predstavitev ukrepa 4922- Sofinanciranje svetovanj za
podjetnike v občinskem glasilu Aplenca. Odgovor predlagatelja: Občinski svet Občine
Komenda je na decembrski seji sprejel nov Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v občini Komenda. Ukrep - sofinanciranje svetovanj za
podjetnike, kot se je izvajal v preteklem programskem obdobju, v veljavni pravilnik ni
vključen, ampak ga je nadomestil nov ukrep pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na
področju podjetništva. V predlogu proračuna občine Komenda za leto 2016 so še vedno
predlagana sredstva v višini 100 €, in sicer za plačilo opravljenih svetovanj do konca leta
2015, saj nekateri računi zapadejo v plačilo v letu 2016 (30. dnevni plačilni rok).
Predlog Izaka Mateja Ciraja naj se sredstva na proračunski postavki 4700 - Sofinanciranje
letnih kart za Arboretum povišajo, ni bila upoštevana, saj imajo s predlaganim
sofinanciranjem v višini 710 € vsi občani občine Komenda možnost nakupa letne karte po
subvencionirani ceni. Iz poročila, ki ga pripravijo v Arboretumu Volčji potok je razvidno, koliko
občanov koristi ugodnost (v letu 2015 je bilo prodanih 241 letnih kart).
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Na vprašanja Izaka Mateja Ciraja ter Romana Koncilja glede zbirnega centra komunalnih
odpadkov podajamo sledečo obrazložitev: 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 mora zaradi
velikosti postaviti vsaj dva taka centra (s suhadolskim centrom bi pokrivala zahodni del
občine), vendar trenutno veljavna zakonodaja skupne gradnje za enkrat ne predvideva. Po
zagotovilu ministrice za okolje in prostor, naj bi bila v letu ali dveh zakonodaja spremenjena
(postopki že tečejo), tako da bodo takšne centre za ločeno zbiranje odpadkov lahko gradile
občine tudi skupaj. Zaradi pritiskov pristojnih inšpekcijskih služb (poizvedba o gradnji
oziroma stanju), v izogib podaljševanju veljavnosti gradbenega dovoljenja, predvsem pa v
izogib morebitnim zapletom, ker je del tega predviden na območju opuščenega odlagališča
inertnih odpadkov v zapiranju, želimo čim prej začeti vsaj s pripravljalnimi deli. V predlogu
proračuna za leto 2016 predlagamo 40.000 € za izvedbo pripravljalnih del in stroške
nadzora, s čimer bi uradno začeli z gradnjo. Predlagana sredstva bomo potem (poleg npr.
zemljišč in projektne dokumentacije) uveljavljali kot vložek Občine Komenda v gradnjo
centra, ko bomo podpisali dogovor z Občino Kamnik o skupni izgradnji zbirnega centra
komunalnih odpadkov.
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Pobuda oziroma opozorilo Romana Grošlja o čimprejšnji obnovi ostrešja na objektu na
naslovu Zajčeva cesta 23 (kulturni dom Komenda) je vsekakor tehtna. Občinska uprava
se zaveda, da je objekt potreben celovite obnove (ostrešje, fasada, stavbno pohištvo…), saj
je bil v preteklosti že izdelan projekt rekonstrukcije, iz katere izhaja projektantska ocena

stroškov cca 850.000 €. Zaradi že prevzetih pogodbenih obveznosti občine (kohezijski
projekti, odplačilo dolgov…) ter trenutne finančne situacije v letu 2016 ni možno zagotoviti
potrebnih sredstev. Rekonstrukcija kulturnega doma Komenda je uvrščena v Načrte
razvojnih programov za obdobje 2016-2020.
Izak Matej Ciraj je predlagal naj občinska uprava poskuša pridobiti še druge vire financiranja
poslovno stanovanjskega fonda. Odgovor predlagatelja: V predlogu proračuna občine
Komenda za leto 2016 so v okviru proračunske postavke vzdrževanje poslovno
stanovanjskega fonda predlagana tudi sredstva v višini 35.000 € za zamenjavo oken na
objektu na naslovu Glavarjeva 104. Zamenjavo oken naj bi sofinanciralo tudi Ministrstvo za
javno upravo, saj je v navedem objektu arhiv Upravne enote Kamnik. Občinska uprava se bo
vsekakor prizadevala, da bi s prijavami na javnih razpisih lahko pridobili različna
sofinancerska sredstva. Dejstvo pa je, da se koeficient razvitosti občine Komenda povišuje,
kar pomeni nižji delež sofinanciranja s strani države, velik problem pa predstavlja tudi
dejstvo, da je običajno potrebno celoten projekt izvesti in finančno pokriti, šele naknadno se
lahko črpajo odobrena sredstva. Zalaganje sredstev pa trenutno za občino predstavlja veliko
oviro.
Na vprašanje Igorja Štebeta za kakšen namen so načrtovana sredstva na proračunski
postavki 5200 - Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov, odgovarjamo: Načrtovana
sredstva v predlogu proračuna (200.000 €) bodo namenjena izdelavi idejnega projekta in
pridobitvi projektnih pogojev za izdelavo PGD projekta, za morebitne dodatne potrebne
študije in elaborate (geologija, hidrologija, geodezija, varstvo narave…), del sredstev pa bo v
primeru uspešnih dogovorov namenjen tudi odškodninam lastnikom zemljišč in odkupe
zemljišč na območju zadrževalnika.
Odgovor predlagatelja Igorju Štebetu za kakšen namen so načrtovana sredstva na
proračunski postavki 6250 Komunalno opremljanje zemljišč: 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. Ker želimo osnovno infrastrukturo
in vsaj makadamski dostop »pripeljati« do vseh gradbenih parcel, naj bi v letu 2016 za to
porabili del kupnin (120.000 €), ki smo jih že iztržili od prodaje zemljišč v gramoznici.
V razpravi je Jožef Sušnik opozoril, da so v naselju Križ (južni del) še vedno salonitne
vodovodne cevi, potrebno pa je urediti tudi plinovodno ter optično omrežje. Glede na
razpoložljiva sredstva v proračunu 2016 ni mogoče zagotoviti sredstev za nove investicijske
projekte kljub dejanskih potrebam na terenu. Zavedamo se dejstva, da bi bilo treba na tem
področju urediti navedene projekte, vendar prevzete pogodbene obveznosti (kohezijski
projekti in odplačilo dolgov) ter finančno stanje občine ne dopušča umeščanja novih
investicijskih projektov.
KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Roman Grošelj je predlagal povišanje sredstev na proračunski postavki 8234 - ŠKD
organizacijsko koordinacijska dela po pogodbi v višini 10.000 €, saj načrtovana sredstva
ne bodo zadostovala za pokritje stroškov. Odgovor predlagatelja je sledeč: Za opravljanje
organizacijsko koordinacijskih del v ŠD Komenda je bilo na podlagi javnega poziva in
pridobljenih ponudb, izbrano podjetje Gol-šport d.o.o. za dobo enega leta z možnostjo
podaljšanja pogodbe za največ eno leto. Sredstev na tej postavki ni potrebno zviševati, ker
so planirana skladno z obstoječo pogodbo. V kolikor se bomo po poteku pogodbe odločili za
podaljšanje, bodo planirana sredstva zadostovala.

Odgovor predlagatelja na vprašanje Izaka Mateja Ciraja kdo je izvajalec strokovnih opravil,
za katere so zagotovljena sredstva v okviru proračunske postavke 8127 Strokovna
opravila: Strokovna opravila na področju športa opravlja zunanji sodelavec Olaf Grbec (Golšport d.o.o.) s katerim ima občina sklenjeno letno pogodbo v višini 3.600 EUR. Zunanji
strokovni sodelavec pripravi besedilo in pripadajoče obrazce za javni razpis za sofinanciranje
programov športa v občini ter na osnovi prijav pripravi predlog razdelitve sredstev. Upravni
postopek (sklepe o dodelitvi sredstev in pogodbe o sofinanciranju), skladno z določili ZUP-a,
izvede občinska uprava. Društva in klubi kvartalno poročajo o realizaciji odobrenih
programov, kar spremlja in ovrednoti zunanji sodelavec, ki na osnovi poročil pripravi predlog
višine sredstev za nakazilo izvajalcem.
Predmet pogodbe za strokovna opravila v športu je tudi priprava Letnega programa športa v
Občini Komenda, ki ga občinski svet vsako leto sprejme po sprejemu proračuna za tekoče
leto in poleg Pravilnika o sofinanciranju programov športa predstavlja osnovo za izvedbo
razpisa za sofinanciranje programov športa.
Na vprašanje Izaka Mateja Ciraja glede razlike med proračunskima postavkama 8220 Obnova in vzdrževanje spomenikov ter 8231 -Sofinanciranje obnove in ohranjanja
kulturne dediščine, odgovarjamo: Postavka 8231-Sofinanciranje obnove in ohranjanja
kulturne dediščine je namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje obnove in
ohranjanja kulturne dediščine (objektov), skladno s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za
spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine. Predlagana sredstva v okviru
proračunske postavke 8220-Obnova in vzdrževanje spomenikov pa so namenjena tekočemu
vzdrževanju in ureditvi spomenikov v občini.
Na vprašanje Romana Grošlja glede letnega zneska ter racionalizacije stroškov izdaje
občinskega glasila Aplenca, predlagatelj odgovarja: Izdajatelj glasila Aplenca je Občina
Komenda, izhajanje pa je pogojeno z normativi glede na velikost (format), število izvodov
(naklada) in s tem v zvezi na ustrezno tehnologijo. Aplenca se zaradi naklade 2000 izvodov
tiska v offset tehniki - knjigotisku, ki je najbolj stroškovno primerna izvedba v primerjavi z
»digitalnim tiskom« ali »rotacijo«. Digitalni tisk za 2000 izvodov ni ekonomičen, rotacija pa bi
bila prav tako predraga zaradi najmanj 3000 izvodov premajhne naklade. Zato je neizvedljiv
tudi tisk na rotacijskem (nekvalitetnem) papirju. V offset tisku pa se praviloma glasila tiskajo
na 115- gramskem papirju. Zaradi možnosti zniževanja stroška je bila že ugotovljena
varianta, da bi Aplenco tiskali na 100-gramskem papirju, ker še vedno zagotavlja kvaliteto
tehnično-vsebinske podobe glasila. Prav tako bi bila izvedba stroškovno celo nekaj cenejša,
če bi bila cela Aplenca v barvni (color) izvedbi. Razen tega pa je že do sedaj dejanski strošek
Aplence na leto od poznane proračunske postavke nižji za znesek tako imenovanih plačljivih
tekstov (oglasnih naročil v posameznih številkah Aplence med letom ). Ta znesek je od
številke do številke različen, skupno pa je na letni ravni zmanjšan tudi do oziroma okrog
tretjine.
V zvezi z razpravo Romana Grošlja in Izaka Mateja Ciraja glede izdaje Zbornika o razvoju
Občine Komenda od 1999-2014 predlagatelj odgovarja: Pobudnik za izdajo Zbornika je
Andrej Žalar, urednik Glasila občine Komenda Aplenca. Kot novinar in urednik ima že vrsto
let vpogled v dogajanja in razvoj občine od vsega začetka po ponovnem nastanku (že
nekdanje občine). Na samem začetku je vse do njegove smrti redno sodeloval tudi z
Baldomirom Kremžarjem, ustanoviteljem oz. izdajateljem Aplence od prve številke naprej
(letos bomo zabeležili 25 let izhajanja Aplence).
Glede na zbiranje (in delno tudi objavljanje dogodkov v Aplenci) je dokumentarno slikovno in
pisno gradivo o dogodkih zelo bogat in vsebinsko izredno pester mozaik prostora in imena
občine Komenda v določenem času. Vsekakor gre za dokument, ki kaže na pestrost
obdobja, nastalo spremembo s primerljivo nekdanjo vsebino in obliko, ki kaže voljo trenutka
in obdobja z razcvetom, željami, težavami, potmi za načine, z izkrivljanji mlade kapitalske
demokracije, različnosti njenih in posameznih interesov,…; skratka Zbornik naj bi bil
kronološko ogledalo nekega trenutka in časa, zaradi katerega je bila in je tudi danes občina

Komenda ne le na slovenskem, ampak tudi na veliko širšem zemljevidu poznana; in tudi
(ne)priznana.
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. Tako okvirni vpogled in končni izgled pa je domena na
tričlanskem odboru: pobudnik- urednik Aplence, uprava (1) in 1 član iz celotnega uredništva
oziroma sodelavcev z Aplenco, kar je razumljeno iz vrst odborov, svetnikov… Vsekakor pa
bo za celoten vsebinski okvir potrebno sodelovanje širšega dela posameznikov in tako ali
drugače organiziranih skupin oziroma institucij.
Kar zadeva pripombo, da je Zbornik trenutno zaradi izgradnje kanalizacije nepotreben
strošek, je lahko, vemo, v kateremkoli času utemeljitev (razlog) za nepotreben strošek. Ne
velja pa zato zanemariti razmišljanje in možnost, da bi bila izvedba in izid izvedljiva tudi s
sponzorskimi predstavitvami v delu celotne vsebine.
Izak Matej Ciraj predlaga, da bi bilo potrebno v okviru izvedbe projekta Zgodbe dreves v
Komendi upoštevati tudi knjigo Po poteh kulturne dediščine v občini Komenda ter izvesti
interaktivno predstavitev projekta. Stališče predlagatelja: Projekt »Zgodbe dreves v
Komendi« se pripravlja pod okriljem strokovnih služb Medobčinskega muzeja Kamnik in
Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj. Pri projektu sodelujejo ugledni strokovnjaki in
poznavalci tematike, zato verjamemo da bo le-ta izveden in pripravljen temeljito in strokovno
in kot takšen predstavljen širši javnosti.
Odgovor predlagatelja Izaku Mateju Ciraju glede financiranja področja knjižničarstva in
založništva: Knjižnično dejavnost večinoma financirajo občine ustanoviteljice. S Pravilnikom
o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe so določeni minimalni standardi,
ki jih mora knjižnica izpolnjevati za opravljanje javne službe. Ministrstvo za kulturo z javnimi
povabili ali razpisi sofinancira nabavo knjižničnega gradiva, bibliobusov in IKT. Delež
sofinanciranja ni predpisan. V zadnjih letih se sredstva za nakup knjižničnega gradiva zelo
nižajo. V preteklosti je bilo v razpisnih pogojih določeno, da občine financirajo 50 % nabave
gradiva, ostalo ministrstvo. Prav tako je delež financiranja pri projektih ali investicijah, za
katere dobimo sredstva na razpisih, določen z razpisnimi pogoji. To pomeni, da ni zakonske
podlage, ki bi določal delež sofinanciranja ministrstva. Leta 2008 je ministrstvo na državnem
nivoju namenilo za nabavo gradiva 3.500.000 €, lani pa le 1.600.000 €, torej gre za 60 %
znižanje v sedmih letih. V tabeli prikazujemo financiranje nabave gradiva glede po viru
financiranja od leta 2010.
PRIMERJAVA SREDSTEV ZA KNJIGE OD LETA 2010-2015

1

2

3

6

7

9

10

12

13

14

2010

2011

IND. 2012
2/1

IND
4/2

2013

IND
7/4

2014

IND
10/7

2015

IND
13/10

OBČINA
KAMNIK

65.920

70.000

106

50.000

71

75.000

150

75.000

100

75.000

100

OBČINA
KOMENDA

10.856

12.100

111

14.300

118

14.300

100

14.300

100

14.300

100

MINIST.

46.304

46.948

101

37.040

79

37.652

102

27.808

74

27.830

100

3.107

54

3.519

113

8.077

230

14.483

179

8.216

57

103

104.859

79

135.029

129

131.591

97

125.346

95

LASTNA
5.802
SREDSTVA
SKUPAJ:

128.882 132.155
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V času javne razprave, ki je potekala od 29. 1. 2016 do 29. 2. 2016 so bile posredovane
sledeči predlogi in pobude:
Predlagatelj
Namen
Krajani
Sanacija ceste do objektov
Suhadol
na naslovih Suhadole, 37d,
37e, 37f, 37g, 37h, 37i, 37j,
38a, 38b, 38c in 38d.

Stališče
Glede na razpoložljiva sredstva v proračunu
2016 ni mogoče zagotoviti sredstev za urejanje
lokalnih cest in javnih poti ter za postavitev
novih javnih razsvetljav kljub dejanskih
potrebam na terenu. Zavedamo se dejstva, da
bi bilo treba na tem področju zagotoviti bistveno
višja sredstva, vendar prevzete pogodbene
obveznosti (kohezijski projekti in odplačilo
dolgov) ter finančno stanje občine v letu 2016
ne dopuščajo umeščanja novih investicijskih
projektov. Predlog projekta je uvrščen v NRP za
prihodnja 4 leta.

Stanislav Poglajen
ŽUPAN

