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ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA
40
1. člen
S tem odlokom se za Občino Komenda za leto 2014 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).

41

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih :
(v EUR)

70

71

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.928.589
I. TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
5.403.448
DAVČNI PRIHODKI
3.714.998
700 Davki na dohodek in dobiček
3.002.598
703 Davki na premoženje
609.400
704 Domači davki na blago in storitve
103.000
NEDAVČNI PRIHODKI
1.688.450
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premo217.450
ženja
711 Upravne takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
41.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
430.000
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714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz držav. prorač. in sredstev
EU
II. KUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I. – II.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil

1

4

7

996.000
431.000
28.000
403.000
0
0
5.094.141
1.841.565
3.252.576
11.297.919
1.501.529
303.700
54.609
1.035.220
82.000
26.000
2.950.102
53.400
1.456.161
245.109
1.183.432
6.710.083
6.710.083
136.205
61.500
74.705
-369.330
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751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
Stanje sredstev na računih dne 31.12.2013

se za višino vplačanega namenskega prihodka lahko poveča obseg teh
izdatkov in višina proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali
rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, odloča, na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu
za leto 2014 in njegovi realizaciji.

177.000
177.000
177.000
-546.330
-177.000
369.330
554.945

Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje programske dele: proračunske uporabnike, področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Komenda.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so:
● pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabi za vzdrževanje gozdnih cest,
● požarna taksa, ki se kot namenska sredstva prenesejo Gasilski
zvezi Komenda za nakup opreme,
● okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se porabi za financiranje investicij v kanalizacijsko
omrežje,
● okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se kot namenska sredstva prenese za občine lastnice odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov na Barju,
● prihodki od najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, ki se
namenijo za investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN,
● prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki se porabijo za namene,
za katere so bila prejeta.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini,
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6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov
prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov,
če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče
transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 40 % mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski sklad)
Neporabljena sredstva proračunske rezerve iz preteklih let, v višini
50.446,01 €, se prenesejo v proračun za leto 2014.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka
49. člena ZJF župan in o tem konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
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Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan
dolžniku do višine 500 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Komenda v letu 2014, če bo
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi
začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Številka: 410-0004/2014
Datum: 23.1.2014
TOMAŽ DROLEC
ŽUPAN

Na podlagi 55. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009,
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12), 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne
objave Glasila Občine Komenda, št. 02/09-UPB1) in Sklepa o začetku
priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja O2 poslovno proizvodne cone Ozka dela (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 05/12) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 19. redni
seji dne 23. 01. 2014 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA 02 POSLOVNO PROIZVODNE
CONE OZKA DELA
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o lokacijskem načrtu območja 02 Poslovno proizvodna cona Ozka dela (Uradne objave Glasila
Občine Komenda, št. 07/04, 04/06, 10/06-obv.razl., 06/09). Spremembe
in dopolnitve lokacijskega načrta je izdelala RRD, Regijska razvojna
družba d.o.o. iz Domžal pod številko projekta 08/12 v avgustu in novembru 2012 in jih dopolnila v februarju in maju 2013. leta ter na
osnovi ponovne javne razgrnitve preoblikovala v oktobru 2013 in januarju 2014.

2. člen
Spremeni in dopolni se besedilo odloka in grafični del v obsegu kot
sledi v nadaljevanju.
3. člen
Spremeni in dopolni se besedilo četrte točke 7. člena odloka, ki se glasi:
»FC5, funkcionalna celota največjega uporabnika prostora je namenjena
poslovno skladiščni dejavnosti večjega logističnega centra z zunanjimi,
obsežnimi manipulativnimi površinami; obsega dve funkcionalni enoti
Fe 5/1.1 in Fe 5/1.2.« tako, da se za besedilom »poslovno skladiščni«
doda novo besedilo: » in trgovski«.
4. člen
Spremeni in dopolni se besedilo podtočk (2.2) in (2.4) ter točka (3) 8.
člena odloka (usmeritve za urbanistično oblikovanje).
Besedilo podtočke (2.2) se dopolni tako, da se na koncu besedila doda
sledeče besedilo: »in načrtovane ureditve v Fe 3/3, ki so razvidne iz
grafičnega dela in usklajene z II. fazo realizacije cone;«.
Besedilo podtočke (2.4.) 8. člena, ki se glasi: »v FC5, ki je namenjen
logističnemu centru, načrtovana zunanja ureditev hkrati predstavlja tudi
izhodišče realizacije, gradbena linija pa maksimalni možni horizontalni
gabarit stavbe.« se spremeni in dopolni tako, da se za besedo »centru«
doda besedilo: »s spremljajočimi programi poslovnih in trgovskih dejavnosti«, na koncu besedila pa se doda sledeče besedilo: »; posebej so,
za potrebe funkcioniranja centra, v grafičnem delu prikazani maksimalni tlorisni gabariti nadstrešnic.«.
Besedilo točke (3) se dopolni tako, da se na koncu besedila, ki se glasi:
»Tlorisni gabariti stavb, kjer je obvezno upoštevati določila drugega (2)
odstavka tega člena, so z gradbenimi linijami razvidni iz grafičnega
dela lokacijskega načrta – ureditvena situacija v merilu 1:1000; vertikalni gabariti stavb so z etažnostjo vezani na posamezne dejavnosti in
so določeni v razponu od P do P+2, pri čemer stavbe v najvišjem delu
ne smejo presegati višine 14,00 m nad koto urejenega terena.« doda
sledeče besedilo: »Za jugovzhodni prizidek poslovnega dela stavbe v
funkcionalni enoti Fe5/1.1 velja, da je maksimalni vertikalni gabarit
stavbe (K)+P+3, prizidek pa ne sme presegati višine 17,80 m nad koto
urejenega terena.«
5. člen
Spremeni in dopolni se besedilo 9. člena odloka (usmeritve za arhitektonsko oblikovanje) kot sledi.
Za četrto alinejo 9. člena se doda nova, (5) alineja, ki se glasi: »(5) na
območjih funkcionalnih enot z oznakami Fe 5/1.1 in Fe 3/3 se v skladu
z grafičnim delom dovoljuje postavitev šotorov za potrebe dejavnosti
ter nadkritje parkirnih mest, pri čemer pa mora biti zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za zaposlene, obiskovalce in tovorna vozila;«
Ostale alineje se glede na uvedbo nove alineje smiselno preštevilčijo,
enako velja tudi za sklice na posamezne alineje znotraj člena.
Besedilo dosedanje (5) alineje, ki se glede na prejšnji odstavek preštevilči v (6) alinejo se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »v funkcionalnih
enotah je dovoljena gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, če skupna zazidana površina osnovne legalno zgrajene
stavbe in zazidane površina pomožnega objekta (ki je stavba) ne presega
maksimalne dovoljene zazidane površine, predvidene v lokacijskem
načrtu in ostaja znotraj gradbenih linij, šotore in nadkritje parkirnih
mest iz predhodne alineje je možno postaviti v okviru opredeljenih površin ob stavbah, kot je opredeljeno v ureditveni situaciji;«.
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6. člen

Dopolni se besedilo (4) odstavka 10. člena odloka (usmeritve za krajinsko oblikovanje) tako, da se na koncu besedila doda sledeče besedilo:
»v funkcionalnih enotah Fe 5/1.1, Fe 5/1.2 in Fe 3/3, se novi umestitvi
stavb prilagodijo tudi zunanje ureditve, kar je razvidno iz grafičnega
dela;«.
7. člen
Besedilo 15. b člena odloka (obveza pridobitve požarnega soglasja) se
črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »Za objekte, ki so določeni s
predpisom o študiji požarne varnosti, je treba izdelati študijo požarne
varnosti. Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora
doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta
”zasnova požarne varnosti”. Študija oziroma zasnova požarne varnosti
sta sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

Štev. 1/2014, 31. januar 2014

odloka opravlja v okviru Ministrstva za okolje, prostor in energijo inšpekcija, pristojna za gradbene zadeve.« tako, da se spremenjeno glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske
službe.«.
12. člen
Ostala določila Odloka o lokacijskem načrtu območja 02 Poslovno
proizvodne cone Ozka dela (Uradne objave Glasila Občine Komenda,
št. 07/04, 04/06 in 06/09) ostajajo še naprej v veljavi.
13. člen
Skladno vsebinskim spremembam in dopolnitvam, ki obsegajo tudi
spremenjeni tlorisni gabarit matične stavbe in druge ureditve v funkcionalni enoti Fe5/1.1 ter spremenjene ureditve na funkcionalni enoti Fe
3/3 se spremene in dopolnijo tudi relevantne karte grafičnega dela.
14. člen

8. člen
Besedilo (2) odstavka 16 člen odloka (elektroenergetsko omrežje) se
dopolni tako, da se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Na
območju Fe 5/1 se v primeru potrebe po večjih priključnih močeh
predvidi razširitev transformatorske postaje, ki omogoča vgradnjo dveh
transformatorskih enot. Širitev obstoječega objekta ne sme onemogočiti
dosedanji stalen in nemoten dostop do obstoječe transformatorske postaje na južnem delu objekta. V nasprotnem primeru se mora obstoječa
transformatorska postaja prestaviti na stalno dostopno mesto, kjer bo
omogočeno nemoteno vzdrževanje in posluževanje postaje oz. v okviru
funkcionalne enote zgraditi nadomestno TP20/0,4kV ekvivalentne moči
v obliki individualnega objekta.«
9. člen

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta območja 02 Poslovno
proizvodne cone Ozka dela so na vpogled pri pripravljavcu, Občini
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, njihovih spletnih straneh
in na sedežu Upravne enote Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 3500-0001/2012
Datum: 23. 01. 2014
ŽUPAN OBČINE KOMENDA:
Tomaž DROLEC l.r.

Spremeni in dopolni se besedilo 28. člena odloka (varstvo pred požarom) kot sledi.
Naslov 28. člena, ki se dopolni tako, da se pred besedilom »varstvo pred
požarom« vstavi besedilo »varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
Drugi stavek (1) odstavka 28. člena se preoblikuje tako, da se glasi: »Za
zagotavljanje ustrezne požarne varnosti je potrebno:
● zagotoviti potrebne odmike od parcelnim meja in med objekti ter
potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
● zagotoviti vire vode za gašenje,
● zagotoviti neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine
za intervencijska vozila.«

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01,
27/02, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), 6. člena Pravilnika o vrednotenju
športnih programov v občini Komenda (Uradne objave GOK št. 01/08)
in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 02/09UPB1) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 19. seji, dne,
23.1.2014 sprejel

Na koncu besedila 28. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Po podatkih Agencije RS je na območju lokacijskega načrta vrednost
projektnega pospeška tal 0,225 (potresna nevarnost).«

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA
ZA LETO 2014

10. člen
Dopolni se besedilo 36. člena in sicer tako da se besedilo »(promet)«
nadomesti z besedilom, ki se glasi: »(prostorske rešitve)« ter da se za
obstoječim tekstom doda nov odstavek, ki se glasi: »Za izvedbo oz.
zaokrožitev načrtovanih prostorskih rešitev v funkcionalni enoti Fe 3/3
se dopušča posege tudi na stavbnih zemljiščih parcelnih številk 2393 in
2394 k.o. Moste.«
11. člen
Spremeni se besedilo 38. člena, ki se glasi: »Nadzor nad izvajanjem tega
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1. člen
(vsebina)
Z letnim programom športa (v nadaljevanju LPŠ) v občini Komenda za
leto 2014 se določijo:
● vsebino, obseg in vrsto športnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz
javnih financ,
● višina proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih dejavnosti
in športne infrastrukture.
2. člen
(Programi športa)
V proračunu Občine Komenda se v proračunskem letu 2014 zagotovijo
sredstva za programe športa, ki jih izvajajo:
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javne organizacije in ustanove (vrtec in osnovna šola)
zasebne športne organizacije (klubi, društva, zveze društev, drugi zasebni izvajalci).
V proračunu občine Komenda v letu 2014 so zagotovljena tudi sredstva
za:
● investicije v športno infrastrukturo in
● obratovanje športne dvorane ter druge športne infrastrukture v občini Komenda.

4. člen
(obseg dejavnosti)
Športni programi iz 3. člena (tč. 1 – 4) se sofinancirajo v obsegu, kot je
določeno v spodnjih tabelah:
KAKOVOSTNI ŠPORT
- KOLEKTIVNE PANOGE

KAKOVOSTNI ŠPORT OTROK IN
MLADINE
CI/
CE
(U-8,
U-9)

CI/
MDI/ SDI/ MMI/ SMI/
CE
MDE SDE MME SME
(U(U(U(U(U10,
12,
14,
16,
18,
U-11) U-13) U-15) U-17) U-19)

ČI/
ČE
- I.
nivo

ČI/
ČE
- II.
nivo

ČI/
ČE
- reg.
nivo

12

12

12

12

6

6

8

6

3

40

40

40

40

40

40

200

200

240

240

320

240

120

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

160

200

200

240

240

320

240

120

3. člen
(vrsta dejavnosti)
V letu 2014 se iz sredstev občinskega proračuna občine Komenda sofinancirajo naslednje športne vsebine:

KATEGORIJA

SKUPINA
(min. št.
vadečih)

8

8

12

12

12

1. športna vzgoja otrok in mladine:
● interesna športna vzgoja :
■ predšolskih otrok (otroci v starosti do 5 let),
■ šoloobveznih otrok (otroci v starosti do 15 let),
■ mladine (mladi v starosti do 19 let),
● športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
■ starostna skupina od 6 do 11 let (CI/CE)
■ starostna skupina od 12 do 13 let (MDI/MDE)
■ starostna skupina od 14 do 15 let (SDI/SDE)
● športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport,
■ starostna skupina od 16 do 17 let (MMI/MME)
■ starostna skupina od 18 do 19 let (SMI/SME).

ure vadbe/
teden

3

4

5

5

število tednov

40

40

40

STROKOVNI
KADER:

120

160

koeficient
- objekt

1,0

ŠPORTNI
OBJEKT:

120

KAKOVOSTNI ŠPORT
- INDIVIDUALNE
PANOGE

KAKOVOSTNI ŠPORT OTROK IN
MLADINE

KATEGORIJA

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

SKUPINA
(min. št.
vadečih)

8

8

8

8

6

ure vadbe/
teden

3

4

5

5

število tednov

40

40

40

STROKOVNI
KADER:

120

160

koeficient
- objekt

0,8

ŠPORTNI
OBJEKT:

96

5. razvojne in strokovne naloge v športu:
● delovanje društev in zvez društev na lokalnem nivoju
● materialni stroški delovanja društev in zvez na lokalnem nivoju.
6. Strokovna in informacijska podpora športu
● strokovna, operativna in svetovalna dela za potrebe izvajanja in
spremljanja LPŠ.
7. športni programi v zavodih s področja VIZ
● interesna športna vzgoja predšolskih otrok (otroci v starosti do 5
let),
■ športni program Mali sonček
● interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (otroci v starosti od 6
do 15 let),
■ športni program Zlati sonček
■ športni program Krpan
■ šolska športna tekmovanja.
8. sofinanciranje akcij na področju športa
● stroški enkratnih akcij na področju športa.
9. športni objekti
● vzdrževalna dela in obnova obstoječih prostorov ŠDK,
● legalizacija tribun,
● legalizacija teniških igrišč - Podboršt,
● MS obratovanja športne dvorane,
● nakup zemljišča za športni center Komenda.

CI/
CE
(U-8,
U-9)

KAKOVOSTNI ŠPORT
- MISELNE
IGRE

KATEGORIJA

KAKOVOSTNI
ŠPORT ODRASLIH

CI/
MDI/ SDI/ MMI/ SMI/
CE
MDE SDE MME SME
(U(U(U(U(U10,
12,
14,
16,
18,
U-11) U-13) U-15) U-17) U-19)

2. športno rekreativna dejavnost občanov:
● rekreativni programi za odrasle (do 65 let)
● rekreativni programi za odrasle (nad 65 let).

4. vrhunski šport:
● programi kategoriziranih športnikov mladinskega, državnega,
perspektivnega, mednarodnega in/ali svetovnega razreda.

KAKOVOSTNI
ŠPORT ODRASLIH

ČI/
ČE
- I.
nivo

ČI/
ČE
- II.
nivo

ČI/
ČE
- reg.
nivo

6

4

4

4

6

6

8

6

3

40

40

40

40

40

40

200

200

240

240

320

240

120

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

128

160

160

192

192

256

192

96

KAKOVOSTNI ŠPORT OTROK IN
MLADINE
CI/
CE
(U-8,
U-9)

KAKOVOSTNI
ŠPORT ODRASLIH

CI/
MDI/ SDI/ MMI/ SMI/
CE
MDE SDE MME SME
(U(U(U(U(U10,
12,
14,
16,
18,
U-11) U-13) U-15) U-17) U-19)

ČI/
ČE
- I.
nivo

ČI/
ČE
- II.
nivo

ČI/
ČE
- reg.
nivo

SKUPINA
(min. št.
vadečih)

8

8

8

8

6

6

4

4

4

ure vadbe/teden

3

4

5

5

6

6

8

6

3

število tednov

40

40

40

40

40

40

40

40

40

STROKOVNI
KADER:

120

160

200

200

240

240

320

240

120

koeficient
- objekt

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

ŠPORTNI
OBJEKT:

72

96

120

120

144

144

192

144

72
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INTERESNA
ŠPORTNO REKREACIJA
VADBA IN
INTERESNA ŠV OTROK IN MLADINE
ŠPORTNA
OBČANOV
REKREACIJA
IŠV do 5 let

IŠV 6 - 15
let

IŠV 16 - 19
let

RE do 65 let

RE nad 65
let

SKUPINA
(min. št.
vadečih)

16

16

16

16

16

ure vadbe/
teden

1

2

2

2

1

število tednov

40

40

40

40

40

KATEGORIJA

STROKOVNI
KADER:

40

80

80

80

40

koeficient
- objekt

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ŠPORTNI
OBJEKT:

20

40

40

40

20

5. člen
(posebna določila)
V letu 2014 se pri izvajanju LPŠ upoštevajo naslednja posebna določila:
● izvajalci, ki niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa za leto 2013, z enakimi programi ne morejo
kandidirati na javnem razpisu za leto 2014.
● v vsakem od razpisanih športnih programov navedenih v 3. členu
pod zaporednimi točkami od 1 do 5 se posameznemu izvajalcu
praviloma prizna ena vadbena skupina.
● na javnem razpisu izbranim športnim programom se skupni seštevek točk za strokovni kader in športni objekt korigira s korekcijskim
faktorjem:
■ 0,50, če v programu sodeluje manj kot polovica udeležencev s
stalnim bivališčem v občini Komenda (manj kot 50 %) in
■ 0,25, če v programu sodeluje manj kot četrtina udeležencev s
stalnim bivališčem v občini Komenda (manj kot 25 %).
● na javnem razpisu izbranim športnim programom vrhunskega
športa se skupni seštevek točk za programe kategoriziranih športnikov korigira s korekcijskim faktorjem 0,50.
● na javnem razpisu izbranim izvajalcem športnih programov se
skupni seštevek točk za delovanje društev korigira s korekcijskim
faktorjem 0,33!
Posebna določila podrobneje ureja besedilo javnega razpisa in razpisna
dokumentacija.
6. člen
(višina proračunskih sredstev)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu
Občine Komenda za leto 2014 in sicer:

ŠPORTNI PROGRAMI
DEJAVNOST KLUBOV IN
DRUŠTEV PO POGODBAH
interesna športna vzgoja otrok in
mladine
kakovostni šport otrok in mladine
rekreativna dejavnost odraslih

p.p.

8125

2014
sredstva

73.300,00 €

v%

90,36%

kakovostni šport odraslih
vrhunski šport
razvojne in strokovne naloge
STROKOVNA IN INFORMACIJSKA PODPORA ŠPORTU

6

8127

3.600,00 €

4,44%

Štev. 1/2014, 31. januar 2014

SOFINANCIRANJE MS NOVIH
8132
ŠPORTNIH DRUŠTEV
ŠPORT V ZAVODIH VIZ
8134
SOFINANCIRANJE AKCIJ NA
8140
PODROČJU ŠPORTA
SKUPAJ PROGRAMI ŠPORTA:

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA
vzdrževalna dela in obnova
obstoječih prostorov ŠDK
legalizacija tribun

p.p.

220,00 €

0,27%

1.000,00 €

1,23%

3.000,00 €

3,70%

81.120,00 € 100,00%
2014
sredstva

v%

8135

47.000,00 €

28,14%

8142

20.000,00 €

11,98%

legalizacija teniških igrišč - Podboršt 8143

15.000,00 €

8,98%

MS obratovanja športne dvorane
Športni center Komenda - nakup
zemljišča

8158

65.000,00 €

38,92%

6243

20.000,00 €

11,98%

SKUPAJ ŠPORTNA INFRASTRUKTURA: 167.000,00 € 100,00%

7. člen
(načini zagotavljanja sredstev)
Občina Komenda bo proračunska sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila
na naslednje načine:
● sredstva za izvajanje športnih programov (3. člen: točke 1 do 5), se
zagotavljajo na podlagi izvedbe javnega razpisa in na podlagi pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
● sredstva za strokovno in informacijsko podporo športu (3. člen,
točka 6) se zagotavljajo na osnovi veljavne pogodbe z izvajalcem
strokovnih nalog.
● sredstva za izvajanje športnih programov v zavodih s področja VIZ
in za sofinanciranje akcij na področju športa (3. člen: točki 7 in 8) se
zagotavljajo na podlagi odobritve (sklepa) župana.
● sredstva za materialne stroške obratovanja športne dvorane (3.
člen: točka 9; alinea 4) se zagotavljajo na podlagi veljavne pogodbe
u upravljavcem. Sredstva za vzdrževalna dela in obnovo obstoječih
prostorov ŠDK, legalizacijo tribun in teniških igriščin ter nakup
zemljišča za Športni center Komenda (3. člen: točka 9; alineje 1, 2,
3, in 5) se realizirajo na podlagi potrjenega programa vlaganj v
javno športno infrastrukturo, ki ga je občinski svet sprejel v sklopu
občinskega proračuna.
8. člen
(javni razpis)
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini Komenda za leto 2014 bo občinska
uprava v skladu z določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov
v občini Komenda izvedla vse postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Komenda za leto
2014.
9. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
Občinska uprava preko izvajalca strokovnih del spremlja izvajanje LPŠ.
Če so posamezni programi izvajalca realizirani vsaj 90 odstotno in izvajalec argumentirano upraviči nižjo realizacijo, se izvajalcu za te programe prizna izplačilo celotne pogodbene vrednosti. V kolikor se med letom
ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti izvajalcev LPŠ ne bodo v
celoti porabila, se v interesu razvoja športa v občini pripravi predlog
prerazporeditve sredstev, ki ga s sklepom potrdi župan.
10. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni
spremembo LPŠ 2014.
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11. člen
(vsebinska povezanost)
Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ 2014, se smiselno uporabljajo določila
Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Komenda.

ževalni zavod OŠ Komenda Moste, se prenese v upravljanje novoustanovljenemu javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Vrtec Mehurčki.
4. člen

12. člen
(Veljavnost LPŠ)
LPŠ v občini Komenda za leto 2014 začne veljati naslednji dan po objavi v GOK.
Številka: 007-0001/2014-1
Datum: 23.1.2014
Tomaž DROLEC
Župan

Delavce enot vrtca iz 1. člena tega sklepa prevzame Vrtec Mehurčki.
5. člen
Vrtec Mehurčki prevzame pravice in obveznosti, nastale v zvezi z delovanjem Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste, v obsegu, ki se nanaša na izločene enote vrtca iz 1. člena
tega sklepa.
6. člen
Vse pravice in obveznosti v zvezi z izločitvijo enot vrtca ter organiziranja enot vrtca kot samostojni javni zavod Vrtec Mehurčki se uredijo v
Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec
Mehurčki.
7. člen

Na podlagi 2. odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991-ZUDE, Uradni list RS,
št. 55/1992-ZVDK, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl. US, 8/1996,
31/2000-ZP-L, 36/2000- ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 1. odstavka 41.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009,
64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, UPB-1,
Uradne objave GOK, št. 02/09) je Občinski svet občine Komenda na
svoji 19. seji, dne 23.1.2014, sprejel

SKLEP
O IZLOČITVI ENOTE VRTCA MEHURČKI IN
DISLOCIRANIH ENOT VRTCA MEHURČKI
IN ORGANIZIRANJU ENOT KOT SAMOSTOJNI JAVNI
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MEHURČKI

Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in začne
veljati osmi dan po objavi.
Številka: 602-0001/2014
Datum: 23.01.2014
Tomaž Drolec
Župan

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/02) in 16. člena Statuta Občine Komenda - UPB 1 (Uradne objave
glasila Občine Komenda, št. 02/09) je Občinski svet Občine Komenda
na 19. seji dne 23.1.2014 sprejel

1. člen
Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda
Moste se z dnem 01.09.2014 izločijo:
● enota vrtca Mehurčki (v nadaljnjem besedilu: vrtec), Glavarjeva
cesta 35, 1218 Komenda;
● dislocirana enota vrtca Mehurčki, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda;
● dislocirana enota vrtca Mehurčki, Moste 40, 1218 Komenda;
● dislocirana enota vrtca Mehurčki Čebelica, Glavarjeva cesta 35,
1218 Komenda.

SKLEP
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU
PARCELNE ŠTEVILKE 851/7 K.O. 1907 – KRIŽ

1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukine zemljišče parcelne številke 851/7,
dvorišče v velikosti 8 m2, 1907 - k.o. Križ, ID znak 1907-851/7-0.
2. člen

2. člen
Izločene enote vrtca iz 1. člena tega sklepa se s 01.09.2014 organizirajo
kot samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Mehurčki.
Osnovna šola Komenda Moste postane z dnem vpisa Vrtca Mehurčki
v sodni register pravni naslednik Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste, ki je vpisan v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
3. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Komenda.
3. člen
Ta sklep začne veljati 8 dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine
Komenda.
Številka: 478-0031/2013-10
Komenda: 23.1.2014

Celotno premoženje Občine Komenda na lokacijah enot vrtca iz 1. in 4.
alineje 1. člena tega sklepa, s katerim je upravljal Javni vzgojno-izobra-

Tomaž Drolec
Župan
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OBČINA KOMENDA, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2014

V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 07/2000 in 09/2005) POZIVAMO posameznike, skupine, podjetja, zavode, politične in druge organizacije in
skupnosti, društva ter organe lokalnih skupnosti, da predlagajo kandidate za občinska priznanja Občine Komenda.
Priznanja Občine Komenda so:
● naziv častni občan Občine Komenda;
● zlato priznanje Občine Komenda;
● srebrno priznanje Občine Komenda;
● bronasto priznanje Občine Komenda;
V letu 2014 bo Občina Komenda podelila največ eno Zlato priznanje
Občine Komenda, dve Srebrni priznanji Občine Komenda in tri Bronasta priznanja Občine Komenda.
ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom,
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki
so pomembni za razvoj in ugled Občine Komenda.
SREBRNO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter
društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter
društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za
nadaljnje ustvarjalno delo.

Pisne predloge sprejema Občina Komenda, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,
do vključno 1. APRILA 2014 in morajo vsebovati:
● naslov in ime predlagatelja;
● ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne
osebne podatke (datum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča,
zaposlitev) ali naziv in sedež organizacije, skupnosti, zavoda …;
● obrazložitev pobude in navedba za katero priznanje se predlaga
ter
● dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi (V primeru, da se v
obrazložitvi navajajo imena drugih društev, klubov, organizacij,
ustanov, skupnosti, …, je potrebno obvezno priložiti pisno potrdilo
navedenega društva, kluba, organizacije, ustanove, skupnosti, …).
Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti
označeno »KMVI PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2014
– NE ODPIRAJ«.
Nepopolne ali pomanjkljive predloge Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo obravnavala.
Priznanja občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta občine Komenda ob občinskem prazniku.
Številka: 094-0001/2014
Komenda, 06.01.2014
Občina Komenda
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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Štev. 1/2014, 31. januar 2014

Na podlagi 6. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj v športu (Uradne
objave Glasila Občine Komenda, št. 02/2007) objavlja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda,

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V
OBČINI KOMENDA ZA LETO 2013
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Priznanja na področju športa v občini Komenda za leto 2013 lahko
prejmejo športniki s stalnim bivališčem na območju občine Komenda.
Izjemoma se priznanje lahko podeli tudi športniku, ki je član društva s
sedežem na območju občine Komenda, vendar nima stalnega bivališča
v občini Komenda.
Podeli se največ eno priznanje v vsaki skupini:
● najboljša moška in najboljša ženska ekipa v članski in mladinski
konkurenci;
● najboljša športnica in najboljši športnik v članski in mladinski
konkurenci;
● najboljša moška in najboljša ženska ekipa do 15. leta starosti;
● najperspektivnejša športnica in najperspektivnejši športnik do 15.
leta starosti.
II. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ:
1. Kandidati za priznanja v članski ali mladinski konkurenci morajo izpolnjevati enega od naslednjih kriterijev:
● uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo;
● uvrstitev do petnajstega mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem
ali evropskem pokalu;
● uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so
sodelovali športniki najmanj desetih držav;
● uvrstitev do tretjega mesta na državnem prvenstvu;
● nastop v državni reprezentanci;
● izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu.
2. Kandidati za posamezna ali ekipna priznanja do 15. leta starosti morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
● uvrstitev na prvo mesto na regijskem (področnem) prvenstvu;
● uvrstitev do petega mesta na državnem tekmovanju;
● uvrstitev do petega mesta na mednarodnem tekmovanju;
● nastop v državni reprezentanci;
● drug pomemben športni dosežek.
III. PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA
Kandidate za priznanja lahko predlagajo športna društva in klubi, druge
športne organizacije, družbe, javni zavodi in občani občine Komenda. Pisni predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, podrobno
utemeljitev in dokumentacijo o doseženih športnih rezultatih.
IV. PREDLOGE S POTREBNIMI DOKAZILI POŠLJITE NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 28.03.2014.
Predloge pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Komenda, Zajčeva
23, 1218 Komenda, s pripisom: »Ne odpiraj! Razpis za podelitev
priznanj na področju športa«.
Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v zahtevanem
roku. Po preteku roka za posredovanje predlogov se nepravočasno
posredovani predlogi vrnejo pošiljatelju!
V. Dodatna pojasnila lahko dobite v času uradnih ur pri Mateji
Drolc ali Majdi Ravnikar (tel. 72 47 400; 72 47 401).
Številka: 430-0001/2014
Datum: 14.01.2014
Občina Komenda

Glasilo občine Komenda

URADNE OBJAVE

Štev. 1/2014, 31. januar 2014

ROK ZA ODDAJO PREDLOGA: 28. MAREC 2014
na naslov
OBČINA KOMENDA, Zajčeva c.23, Komenda

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2013

(ime, priimek, naslov športnega društva, kluba, druge športne organizacije, družbe, javnega zavoda ali občana občine Komenda)

(ime in priimek predlaganega kandidata za priznanje)

(rojstni podatki)

(točen naslov predlaganega kandidata)
Predlaga se za podelitev naslednjega priznanja (ustrezno obkroži):
●
●
●
●
●
●
●
●

najboljša moška ekipa v članski - mladinski konkurenci;
najboljša ženska ekipa v članski - mladinski konkurenci;
najboljša športnica v članski - mladinski konkurenci;
najboljši športnik v članski - mladinski konkurenci;
najboljša moška ekipa do 15. leta starosti;
najboljša ženska ekipa do 15. leta starosti;
najperspektivnejša športnica do 15. leta starosti.
najperspektivnejši športnik do 15. leta starosti.

UTEMELJITEV PREDLOGA:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________DOKAZILA (PRILOGA):
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
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