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št. 1/2015, 30. januar 2015

POPRAVEK SKLEPA

Zaradi tipkarske napake objavljamo popravljen Sklep o začasnem fi nan-
ciranju Občine Komenda v obdobju januar – marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih fi nancah (Uradni list RS, št. 11/11 
- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13) in 94. člena Sta-
tuta Občine Komenda-UPB1(Uradne objave Glasila Občine Komenda 
št. 2/2009) je župan Občine Komenda dne 10.12.2014 sprejel

SKLEP o začasnem fi nanciranju Občine Komenda 
v OBDOBJU JANUAR – MAREC 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

( vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno fi nanciranje Občine Komenda 
(v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 ( v 
nadaljevanju: obdobje začasnega fi nanciranja)

2. člen
( podlaga za začasno fi nanciranje)

Začasno fi nanciranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg 
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine 
je določen v skladu z Zakonom o javnih fi nancah (Uradni list RS, št. 
11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13; v nadalje-
vanju: ZJF) in odlokom o proračunu Občine Komenda za leto 2014 ( 
Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/2014; v nadaljevanju: 
odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
( sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega fi nanciranja se prihodki in drugi prejemki ter od-
hodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.732.146
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 1.350.861

70 DAVČNI PRIHODKI 928.749
  700 Davki na dohodek in dobiček 750.649
  703 Davki na premoženje 152.350
  704 Domači davki na blago in storitve 25.750

71 NEDAVČNI PRIHODKI 422.112
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 54.362
  711 Upravne takse in pristojbine 1.000
  712 Globe in druge denarne kazni 10.250
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 107.500

  714 Drugi nedavčni prihodki 249.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI 107.750

  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7.000
  722 Prihodki od prodaje zemljišč 100.750

73 PREJETE DONACIJE 0
  730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.273.535
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofi nančnih 
institucij

460.391

  741 Prejeta sred. iz držav. prorač. in sredstev EU 813.144
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.821.479

40 TEKOČI ODHODKI 375.382
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 75.925
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 13.652
   402 Izdatki za blago in storitve 258.805
   403 Plačila domačih obresti 20.500
   409 Rezerve 6.500

41 TEKOČI TRANSFERI 734.525
   410 Subvencije 13.350
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 364.040
   412 Transferi neprofi tnim organizacijam in 
ustanovam

61.277

   413 Drugi tekoči domači transferi 295.858
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.677.521

   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.677.521
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 34.051

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

15.375

   432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 18.676
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ(I. – II.) -89.333

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA  KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI-
TALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV

0

   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
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   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 44.250

55 ODPLAČILO DOLGA 44.250
   550 Odplačilo domačega dolga 44.250

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)

-133.583

X. NETO ZADOLŽEVANJE   (VII.-VIII.) -44.250
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 89.333

V obdobju začasnega fi nanciranja se lahko prejemki in izdatki občine 
povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. 
členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v zača-
snem fi nanciranju.

4. člen
( posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračun-
skih postavk – kontov.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
( uporaba predpisov )

V obdobju začasnega fi nanciranja se za izvrševanje začasnega fi nanci-
ranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
( prevzemanje in plačevanje obveznosti )

V obdobju začasnega fi nanciranja lahko neposredni uporabniki prevze-
majo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v prora-
čunu preteklega leta.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na 
podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNE-
GA FINANCIRANJA

7. člen
( obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega fi nanciranja se lahko občina zadolži do višine 
44.250 €, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračun-
skem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la Občine Komenda.

Številka: 410-0004/2014  
Datum: 10.12.2014

 Stanislav Poglajen, l.r.
ŽUPAN
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URADNI POPRAVEK
 
Sklepu o imenovanju Odbora za kmetijstvo Občinskega sveta Občine 
Komenda (Uradne objave GOK, št. 11/14) se napačno zapisani osebni 
podatki članice Nade Jamšek popravijo tako, da pravilno glasijo:

»Nada Jamšek, rojena 03.03.1969, Moste 103, Komenda«.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZU-
JF), 29. člena Zakona o javnih fi nancah (Uradni list RS, št. 11/11 - ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13)  in 16. Člena Statuta 
občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/09-UPB1) je Občinski 
svet Občine Komenda na 4. seji, dne 22.1.2015 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino  Komenda za leto 2015 določajo proračun, 
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja  in poroštev občine 
in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem  besedilu proračun).

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)
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 9.816.132
I. TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 5.151.228

70 DAVČNI PRIHODKI 3.797.378
   700 Davki na dohodek in dobiček 2.940.978
   703 Davki na premoženje 768.400
   704 Domači davki na blago in storitve 88.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.353.850
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 392.350
   711 Upravne takse in pristojbine 4.500
   712 Globe in druge denarne kazni 81.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 500.000
   714 Drugi nedavčni prihodki 376.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 750.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
   722 Prihodki od prodaje zemljišč 750.000

73 PREJETE DONACIJE 0
    730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.914.904
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofi nančnih 
institucij

627.866

   741 Prejeta sred. iz držav. prorač. in sredstev EU 3.287.038
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.120.454

40 TEKOČI ODHODKI 1.506.405
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 313.830
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 51.105
   402 Izdatki za blago in storitve 1.045.470
   403 Plačila domačih obresti 70.000
   409 Rezerve 26.000
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41 TEKOČI TRANSFERI 2.644.455
   410 Subvencije 44.400
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.260.780
   412 Transferi neprofi tnim organizacijam in 
ustanovam

376.564

   413 Drugi tekoči domači transferi 962.711
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.939.029

   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.939.029
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 30.565

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

6.500

   432 Investicijski transferi proračunskim uporab-
nikom 

24.065

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) -304.322
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA  KAPITALSKIH DELEŽEV 

11.000

   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev 11.000
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 177.000

55 ODPLAČILO DOLGA 177.000
   550 Odplačilo domačega dolga 177.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)

-470.322

X. NETO ZADOLŽEVANJE   (VII.-VIII.) -177.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 304.322
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta 517.307

Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje programske dele: prora-
čunske uporabnike, področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifi kacijo 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 vzdrževa-  ●
nje gozdnih cest,
požarna taksa, ki se kot namenska sredstva prenesejo Gasilski   ●

zvezi Komenda za nakup opreme,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpa-  ●

dnih voda, ki se porabi za fi nanciranje investicij v kanalizacijsko 
omrežje,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpad-  ●

kov, ki se kot namenska sredstva prenese za občine lastnice odlaga-
lišča 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 so-
razmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, 
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 2015 in njegovi realizaciji. 

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 investi-
cijske transfere  ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem fi -
nančnem 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 fi nančnem 
načrtu neposrednega uporabnika.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih progra-
mov. Projekt, katerega vrednost je večja od 100.000 EUR ali se spreme-
ni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek fi -
nanciranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt ra-
zvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odlo-
čitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski sklad)

Neporabljena sredstva proračunske rezerve iz preteklih let, v višini 
50.446,01 €, se prenesejo v proračun za leto 2015.  
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Na predlog za fi nance 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)

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 fi nance. 
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(začasno fi nanciranje v letu 2015)

V obdobju začasnega fi nanciranja Občine Komenda v letu 2015, če bo 
začasno fi nanciranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi 
začasnega fi nanciranja. 

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

Številka: 410-0003/2014
Datum: 22.1.2015

  Stanislav Poglajen 
  ŽUPAN
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Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in fi nanciranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 160/07 – UPB, 36/08, 58/09 in 64-
65/09) in na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Mehurčki (Uradne objave Glasila občine 
Komenda, št. 04/2014) je Občinski svet Občine Komenda na 4. redni 
seji, dne 22.01.2015, sprejel

SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV 
USTANOVITELJA V SVET ZAVODA VRTEC MEHURČKI

1.
Za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Mehurčki se imenu-
jejo naslednji člani: 

Majda Vidic Karo, rojena 14.03.1970, Gmajnica 63a, Komenda,
Irma Šimenc, rojena 31.03.1983, Gora 1d, Komenda,
Jože Guna, rojen 03.03.1949, Gmajnica 43, Komenda.

2.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda. 

Številka: 014-0006/2014-01
Datum:  22.01.2015

Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda

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

JAVNI RAZPIS ZA OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2015

V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave 
Glasila občine Komenda, št. 07/2000 in 09/2005) POZIVAMO posa-
meznike, skupine, podjetja, zavode, politične in druge organizacije in 
skupnosti, društva ter organe lokalnih skupnosti, da predlagajo kandi-
date za občinska priznanja Občine Komenda.

Priznanja Občine Komenda so:
zlato priznanje Občine Komenda;  ●
srebrno priznanje Občine Komenda;  ●
bronasto priznanje Občine Komenda;  ●

V letu 2015 bo Občina Komenda podelila največ eno Zlato priznanje 
Občine Komenda, dve Srebrni priznanji Občine Komenda in tri Brona-
sta priznanja Občine Komenda.  

ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, 
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter dru-
štvom 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 posamezni-
kom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpod-
buda za nadaljnje ustvarjalno delo.

BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posamezni-
kom, 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 31. MARCA 2015 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 označe-
no »KMVI PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2015 – NE 
ODPIRAJ«.

Priznanja Občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji Občin-
skega sveta Občine Komenda ob občinskem prazniku.

Številka:   094-0001/2015-1
Komenda, 21.1.2015

Občina Komenda
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Roman Koncilija, predsednik




