
O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja: 
 
Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2018 je bil sprejet na 17. seji dne 22. decembra 
2016 in objavljen v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, št. 12/2016. 
 

2. Cilji in na čela predloga odloka:  
 
S sprejetjem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Komenda za 
leto 2018 želimo s korigiranjem nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno 
zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki. Zaradi nujne potrebe po 
uravnoteženju proračuna za leto 2017 je bil del pogodbenih obveznosti prenesen v leto 2018, 
kar posledično pomeni tudi predlog sprememb proračuna za leto 2018. 
 

3. Ocena finan čnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odlo ka na prora čun: 
 
Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Komenda so predlagane 
ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih 
in odhodkovnih postavk.  
 
V predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Komenda za 
leto 2018 je ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih 
izdatkov spremenjen 2. člen, poleg tega pa je spremenjen tudi drugi odstavek 12. člena, ki 
določa višino sredstev, do katere se občina lahko zadolži v letu 2018. 
 
V tabelah so prikazani naslednji stolpci: 
• predlog rebalansa proračuna 2017, 
• sprejeti proračun 2018 (proračun, ki ga je občinski svet sprejel na 17. seji dne 22. 12. 

2016), 
• spremembe proračuna 2018, 
• indeks spremembe proračuna 2018 glede na sprejeti proračun 2018. 
 
 
V predlogu sprememb proračuna za leto 2018 so skupni izdatki ocenjeni v višini 7.022.608 € 
in so za 1.256.918 € oziroma 21,8 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2018.  
 
 

3.1  Prejemki prora čuna  
 

Na strani prejemkov so v predlogu sprememb proračuna za leto 2018 predlagane naslednje 
spremembe: 

• Upoštevali smo predlagan izračun primerne porabe za leto 2018 v višini 3.258.833 € 
ter 31.872 € sredstev, ki občini pripadajo iz naslova preseganja dohodnine nad 
primerno porabo.  V predlogu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 
2019 je bila s strani Vlade RS za leto 2018 predlagana povprečnina v višini 551 €, 
občinam, pri katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno porabo pa jim pripada 
85 % razlika. Predlog zakona je sicer v parlamentarni proceduri, vendar ocenjujemo, 
da se predlagana povprečnina ne bo nižala (predlog Vlade RS). Navedene 
spremembe povečujejo davčne prihodke (davke na dohodek in dobiček) za 143.314 
€. 

• V okviru davčnih prihodkov (domači davki na blago in storitve) se je v predlogu 
sprememb proračuna upoštevala predvidena realizacija 2017. V skupnem znesku so 



se ti prihodki povečali za 20.250 € (največji delež iz naslova povečanja okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za 20.000 €). 

• Nedavčni prihodki se povečujejo za 45.665 €, predvsem iz naslova povečanja 
namenskih prihodkov od najemnine infrastrukturnih objektov CČN Domžale Kamnik 
(32.600 €). V avgustu 2017 je bilo zaključeno poskusno obratovanje nadgradnje 
čistilne naprave, tako da se višina najemnine s septembrom 2017 povišuje.  

- Na osnovi podpisanih najemnih in zakupnih pogodb predlagamo tudi 
povišanje prihodkov od drugih najemnin za cca 10.000 €.  

- Ocenjujemo, da so prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni previsoko 
načrtovani, zaradi tega predlagamo znižanje le teh za 10.000 €, iz 50.500 € na 
40.500 €.  

- Drugi nedavčni prihodki so zaradi uravnoteženja sprememb proračuna 
povečani za 15.465 €. 

• Največja predlagana sprememba na prihodkovni strani je v okviru transfernih 
prihodkov, in sicer iz naslova črpanja kohezijskih sredstev za izgradnjo kanalizacijskih 
sistemov. Prvotno je bilo načrtovano, da se bodo sofinancerska sredstva črpala v letu 
2017, vendar zaradi prehoda na nov informacijski sistem na ministrstvu ter s tem 
povezanimi tehničnimi težavami, bo črpanje predvidoma v letu 2018. V predlog 
sprememb proračuna za leto 2018 smo vključili 850.000 € kohezijskih sredstev. 

• Upoštevana je tudi višina sredstev za sofinanciranje investicij, ki občini pripadajo po 
zakonu o financiranju občin. Občine smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo izračune prejele 10. 7. 2017, iz katerih izhaja, da Občini Komenda v letu 
2018 pripada 22.500 € nepovratnih sredstev ter 15.000 € povratnih sredstev. 

• V okviru transfernih prihodkov so načrtovani  tudi prihodki LAS v višini 26.971 €, in 
sicer: 11.895 € za projekt »Oživitev tržnic«, 1.055 € za projekt »Vzpodbujanje in 
razvoj turizma«, 1.758 € za projekt »Stara hišna imena« ter 12.263 € za projekt 
»Mreža kolesarskih poti«. 

• Skladno s prejetimi odločbami o sofinanciranju ukrepov izvedbe agromelioracij na 
komasacijskih območjih Nasovče-Kaplja vas ter Drnovo (delež Občine Komenda je 
1/3), so predlagani prihodki v skupni višini 195.707 €. 

 
 

3.2  Izdatki prora čuna  
 
Na strani izdatkov so v predlogu sprememb proračuna predlagane naslednje spremembe 
proračunskih postavk: 
 

PP Naziv stroškovnega mesta 

Sprejeti 

proračun 

2018 

Spremembe 

proračuna 

2018 

RAZLIKA 

0300 Domska oskrba socialni zavodi 38.500 43.000 4.500 

0310 Zavod Medgeneracijsko središče Komenda 10.100 13.300 3.200 

0520 Javna dela 56.000 50.000 -6.000 

0700 Pokrivanje razlik v stanarinah 13.000 19.000 6.000 

0702 Skrb za brezdomce 1.700 1.620 -80 

0908 Pomoč na domu - občinska subvencija 36.000 47.000 11.000 

0910 Financiranje "družinskega pomočnika" 32.000 22.000 -10.000 

1100 Delovanje občinske uprave 332.000 340.000 8.000 

1111 Delovanje občinskega sveta, komisij, odborov 45.000 38.000 -7.000 

1122 Delovanje nadzornega odbora 8.700 7.500 -1.200 

1144 Dejavnost župana 51.380 52.442 1.062 



1350 Promocija občine 3.000 3.950 950 

1700 Stroški posojil 150.000 147.200 -2.800 

4200 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 6.000 3.000 -3.000 

4211 Komasacija zemljišč 80.000 195.707 115.707 

4257 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 27.800 30.800 3.000 

4500 Prometna signalizacija 75.000 45.000 -30.000 

4568 
Ureditev ceste Zalog- Cer.Dob.- Kom. Dob.-Podboršt 
(LC039711) 

60.000 62.000 2.000 

4569 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih  poti-LAS 10.985 19.948 8.963 

4609 
Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda-
KOHEZIJA 

  625.000 625.000 

4627 Zapiranje deponije inertnih odpadkov 40.000 30.000 -10.000 

4647 
Str. Upravljanja in vzdrževanja javnega vodovodnega 
sistema 

250.000 545.000 295.000 

4656 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN-KOHEZIJA   500 500 

4663 
Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda-
NEUPRAV. 

300.000 154.600 -145.400 

4664 
Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN-
INVESTIC.VZDRŽ. 

40.800 73.400 32.600 

4665 Zbirni center komunalnih odpadkov 0 10.000 10.000 

4667 Redno vzdrževanje hidrantnega omrežja 0 6.000 6.000 

4717 Oživitev tržnic na območju LAS 9.986 15.860 5.874 

4718 Vzpodbujanje in podpora turizma   1.407 1.407 

5200 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov 50.000 5.000 -45.000 

6105 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda 22.500 25.000 2.500 

6215 Nakup zemljišč 85.000 285.000 200.000 

6243 Športni center Komenda 30.000 60.000 30.000 

8142 Legalizacija tribun   7.700 7.700 

8200 KFBK - plače 62.600 68.300 5.700 

8210 KFBK-materialni in ostali programski stroški 18.400 15.400 -3.000 

8214 KFBK -tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev 6.375 4.400 -1.975 

8273 Stara hišna imena 8.700 2.860 -5.840 

8320 Stroški Glasila občine Komenda 55.000 50.000 -5.000 

9135 Postavitev začasnega montažnega vrtca v Komendi 35.550 67.300 31.750 

9210 Sofinanciranje delovnega mesta "defektolog-logoped" 16.900 10.900 -6.000 

9262 Nadzidava OŠ Komenda   119.000 119.000 

9273 Glasbena šola - MS zagotovljenega programa 440 2.240 1.800 

 
V nadaljevanju so obrazložene proračunske postavke, ki so v predlogu sprememb in 
dopolnitev proračuna spremenjene glede na sprejeti proračuna za leto 2018. Poleg 
sprememb med proračunskimi postavkami (vse so obrazložene) so v predlogu sprememb in 
dopolnitev proračuna v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava spremenjeni tudi nekateri ekonomski 
nameni znotraj posameznih postavk, pri čemer pa skupna višina proračunske postavke ni 
spremenjena. 
 
 



OBČINSKI SVET 
 
POLITIČNI SISTEM (01) 
 
Dejavnost ob činskega sveta (01019001) 
 
1111  Delovanje ob činskega sveta, komisij in odborov  
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 njegove dopolnitve) in na njegovi 
podlagi sprejeti Odlok o plačah funkcionarjev (OdPF, Uradni list RS, št. 14/06, 57/07). 
Konkretno višino prejemkov, do katerih bodo upravičeni funkcionarji Občine Komenda v letu 
2017 opredeljuje Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane 
delovnih teles v Občini Komenda, ki ga je Občinski svet Občine Komenda sprejel na 16. seji, 
dne 24. 11. 2016. Zaradi potreb po zagotovitvi sredstev na drugih postavkah in glede na to, 
da so jeseni 2018 lokalne volitve (običajno takrat ni sej), je v spremembah proračuna 
predlagano znižanje postavke iz 45.000 € na 38.000 €.   
 
 
NADZORNI ODBOR 
 
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (02) 
 
Dejavnost nadzornega odbora (02039001) 
 
1122 – Delovanje nadzornega odbora  
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 – je bilo za leto 2018 zagotovljenih 8.700 €. 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. Zaradi potreb po zagotovitvi sredstev na drugih postavkah in glede 
na to, da so jeseni 2018 lokalne volitve (nadzori naj bi bili do jeseni že zaključeni), je v 
spremembah proračuna predlagano znižanje postavke za 1.200 €.   
 
 
ŽUPAN 
 
POLITIČNI SISTEM (01) 
 
Dejavnost župana in podžupanov (01019003) 
 
1144 Dejavnost župana  
Za izvajanje z Zakonom o lokalni samoupravi določenih funkcij župana je za leto 2018 
zagotovljenih 51.380 €. Za kategorijo poklicnih funkcionarjev 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. Predlagamo 
povišanje postavke za 1.062 € na isto višini kot za leto 2017 (52.442 €).  
 
 



OBČINSKA UPRAVA 
 
LOKALNA SAMOUPRAVA (06) 
 
Administracija ob činske uprave (06039001) 
 
1100 Delovanje ob činske uprave  
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge prejemke 
zaposlenih v občinski upravi, poleg tega pa tudi za materialne stroške, kot so pisarniški in 
splošni material, čistilni material, časopisi in strokovna literatura, računalniške storitve, 
reprezentanco, oglaševalske storitve, stroški seminarjev, avtorski honorarji, strokovno 
izobraževanje zaposlenih… Ocenjujemo, da bodo sredstva za delovanje občinske uprave v 
letu 2018 zadoščala v višini, kot so predlagana za leto 2017. 
 
 
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (07) 
 
Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č (07039002) 
 
4667 Redno vzdrževanje hidrantnega omrežja 
Skrb za požarno varnost občine je zakonska naloga lokalne skupnosti. V okviru teh nalog 
Občina Komenda skupaj s PGD Komenda, PGD Moste in PGD Križ izvaja kontrolo 
hidrantnega omrežja in skrbi za vzdrževanje omrežja. Stroški vzdrževanja so se v preteklih 
letih beležili na proračunsko postavko – Vzdrževanje in upravljanje javnega vodovodnega 
sistema. Evidentiranje tovrstnih stroškov je v spremembah proračuna predvidno posebej, kar 
bo prispevalo k preglednosti in ustreznejši obravnavi stroškov vodo oskrbe in stroškov 
požarne varnosti. V letu 2018 se predlaga 6.000 € za vzdrževanje hidrantnega omrežja. 
 
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (10) 

 
Povečanje zaposljivosti (10039001) 
 
0520 Javna dela  
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. Ocenjujemo, da bo v letu 2018 približno enako 
število odobrenih programov javnih del, kot ji občina financira v letu 2017, zaradi tega 
predlagamo znižanje postavke za 6.000 €.  
 
 
 
KMETIJSTVO,  GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (11) 
 
Zemljiške operacije (11029003) 
 



4211 Komasacije zemljiš č 
S predlogom sprememb proračuna za leto 2018 se sredstva na postavki povišujejo za 
115.707 € in so usklajena s pridobitvijo odločb o sofinanciranju. 

1. Območje Drnovskega polja: komasacija se izvaja skupaj z Občino Kamnik (vodilna 
občina) in Občino Mengeš. Izdani sta pravnomočni odločbi o uvedbi komasacije 
(določitev komasacijskega območja) in agromelioracije. S strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je avgusta 2017 Občina Kamnik (kot vodilna 
občina) prejela odločbo o pravici do nepovratnih sredstev v skupni višini 600.482,97 
€. Izvedba komasacije na agromelioracijskem območju naj bi se izvajala v letih od 
2018 do 2020, in sicer: 
2018 215.215,44 
2019 153.096,04 
2020 232.171,49 
Stroški izvedbe naj bi bili v celoti sofinancirani, delež Občine Komenda pa naj bi 
znašal tretjino. 

2. V k. o. Nasovče – Kaplja vas: stanje je identično, kot pri prejšnji točki, in sicer:  izdani 
sta pravnomočni odločbi o uvedbi komasacije (določitev komasacijskega območja) in 
agromelioracije. S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa smo 
avgusta 2017 prejeli odločbo o pravici do nepovratnih sredstev v skupni višini 
373.494,37 €. Izvedba komasacije na agromelioracijskem območju naj bi se izvajala v 
letih od 2018 do 2020, in sicer: 
2018 123.968,38 
2019 39.784,20 
2020 209.741,79 

Stroški izvedbe naj bi bili v celoti sofinancirani. 
 
 
Ukrepi za stabilizacijo trga  (11029004) 
 
4200 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij ter 4257 Posodabljanje kmet ijskih 
gospodarstev 
Občina Komenda sofinanciranje ukrepov na področju kmetijstva vsako leto izvede na podlagi 
sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Na podlagi prejetih vlog in razdelitve sredstev v 
preteklih letih, predlagamo prerazporeditev sredstev med ukrepi, saj je zanimanje za 
sofinanciranje ukrepa posodabljanje kmetijskih gospodarstev večje. 
 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  (1 3) 
 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest (13029002) 
 
4568 Ureditev ceste Komendska Dobrava (LC039711)  
Ob dejstvu, da je bila kategorizirana lokalna cesta št. LC039711 – Zalog – Cerkljanska 
Dobrava – Komendska Dobrava – Podboršt, zlasti na odseku od križanja z  Vrtaškim 
potokom do krajevne table Komendska Dobrava v zelo slabem stanju, se je pristopilo k 
rekonstrukciji ceste. Za izvedbo II. faze je potrebno zagotoviti sredstva v višini 62.000 €. 
Občini Komenda je bilo v letu 2017 s strani Ministrstva z gospodarski razvoj in tehnologijo za 
projekt »Ureditev ceste Komendska Dobrava (LC039711)« s prijavo na javni razpis 
dodeljenih 37.500 € za izvedbo II. faze. 
  
4569 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti  
Projekt je namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih in drugih poti na območju občin 
Domžale, Medvode, Mengeš, Komenda, Trzin in Vodice. Cilj projekta je vzpostavitev 
ustreznih povezovalnih smeri med posameznimi občinskimi središči z označitvijo le-teh z 
ustrezno prometno signalizacijo, obenem pa z postavitvijo talne signalizacije povečati 
prometno varnost na površinah, ki so namenjene vsem vrstam prometa.   



Z omenjenim projektom smo občine uspešno kandidirale na prvem javnem pozivu za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS. Skupna 
vrednost projekta znaša 150.630 €, vrednost sofinanciranja pa 93.411 €. V letu 2017 se je v 
okviru projekta izdelal DIIP ter IDZ, ostalo se načrtuje v letu 2018, saj mora biti projekt  
zaključen do 30. 9. 2018. Delež Občine Komenda znaša 19.948 € in naj bi bil sofinanciran v 
višini 12.263 €. 
 
Urejanje cestnega prometa (13029003) 
 
4500 Prometna signalizacija  
V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za zamenjavo ter postavitev vertikalne in 
horizontalne prometne signalizacije na občinskih cestah, poleg tega pa tudi za nujna 
popravila semaforjev. V proračunu za leto 2018 so zagotovljena tudi sredstva za postavitev 
semaforja na državni cesti Moste – Duplica v križišču pri gostilni »Rajovec«, vendar zaradi 
potreb po zagotovitvi sredstev na drugih postavkah predlagamo znižanje postavke za 30.000 
€. Kljub temu ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki zadostovala za pridobitev projektne 
dokumentacije ter soglasij za postavitev semaforja. Postavitev semaforja pa naj bi bila 
izvedena v letu 2019.  
 
 
GOSPODARSTVO (14) 
 
Promocija ob čine (14039001) 
 
4717 Oživitev tržnic na obmo čju LAS  
V okviru projekta bodo občine opremile obstoječe tržnice s premičnimi stojnicami, nadkritji in 
ostalo potrebno opremo. Projekt se bo dalje osredotočal na povezovanje ponudnikov lokalnih 
proizvodov in izdelkov s prebivalci in obiskovalci območja LAS preko organizacije sklopa 
dogodkov, ki se bodo izvajali v vseh 6 občinah LAS.  
Občina Komenda ima v sklopu projekta namen izvesti naslednje aktivnosti, ki se bodo 
izvajale v sodelovanju s Konjeniškim klubom Komenda in Turističnim društvom Komenda: 
- Ureditev večnamenskega prostora za delovanje tržnice Komenda in raznih prireditev 

(predviden je prostor na področju hipodroma v Komendi)  
- Zagotovitev in ureditev zemljišča (najemna pogodba), 
- Postavitev stalnih hišk oziroma stojnic, 
- Postavitev tabel za usmerjanje, 
- Organizacija raznih dogodkov in delavnic,   
- Promocija na področju samooskrbe in lokalnih proizvodov (promocijska gradiva).  
Sklop dogodkov bi se izvajal pod skupnim imenom, s čimer bi pripomogel uveljavljanju in 
večji prepoznavnosti območja LAS Za mesto in vas. Na dogodkih, ki se bodo odvijali na 
obstoječem tržnem prostoru vsake občine, se bodo predstavili lokalni proizvajalci in 
pridelovalci hrane in izdelkov domače ter umetnostne obrti iz vseh 6 občin LAS Za mesto in 
vas, ponudniki torej ne bodo vezani le na svojo občino.  Vrednost celotnega projekta znaša 
110.432 € in bo sofinanciran v vrednosti 67.888 €. Skladno s pogodbo mora biti projekt 
zaključen do 31. 12. 2018, tako da se vse aktivnosti glede same izvedbe projekta prenašajo 
v leto 2018. Delež Občine Komenda znaša 15.860 in naj bi bil sofinanciran v višini 11.895 €. 
 
 
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (14039002 ) 
 
1350 Promocija ob čine   
Zaradi višjih stroškov, kot so bili prvotno načrtovani za pokrivanje delovanja portala Moja 
občina.si je predlagano povečanje sredstev v višini 950 €. 
 
 



4718 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma 
Območje LAS ima velik turistični potencial, ki pa trenutno ni izkoriščen. Ker na območju LAS 
ni večjega turističnega nosilca, je turistična ponudba nepovezana in razdrobljena. V okviru 
projekta naj bi se postavila informacijska platforma za promocijo turizma, kjer bodo 
zainteresiranim na voljo celostne in ažurne informacije o: 
• rekreativnih poteh 
• kulturni in naravni dediščini 
• nastanitvenih kapacitetah 
• kulinarični ponudbi 
• prireditvah in dogodkih 
• javnem prevozu…. 
Informacijska platforma bo delovala v obliki spletnega portala in aplikacije za pametne 
telefone. Platforma bo predstavljala skupni Turistično informacijski center LAS Za mesto in 
vas ter opravljala ključno vlogo pri razvoju in trženju turizma. Cilj projekta je povezati 
turistične potenciale in kapacitete območja LAS Za mesto in vas za promocijo in vzpodbudo 
lokalnega turizma. Skupna vrednost projekta znaša 7.058 €, vrednost sofinanciranja pa 
5.190 €. Skladno s pogodbo mora biti projekt zaključen do 31. 12. 2018, tako da se vse 
aktivnosti glede same izvedbe projekta prenašajo v leto 2018. Delež Občine Komenda znaša 
1.407 € in naj bi bil sofinanciran v višini 1.055 €. 
 
 
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE (15) 
  
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (15049001) 
 
5200 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov  
Za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za suhi zadrževalnik Tunjščica je bilo v 
letošnjem letu pridobljeno še zadnje »zunanje« soglasje – v postopku »celovite presoje 
vplivov na okolje«. Načeloma bi lahko OPPN takoj sprejeli, vendar je še prejšnja sestava 
Občinskega sveta kot pogoj za sprejem zahtevala predhodne odškodninske dogovore z 
lastniki potencialno občasno (začasno) poplavljenih zemljišč. Kmetijsko gozdarski zavod 
Ljubljana je pripravil cenilno mnenje, po katerem bi morali lastnikom teh zemljišč izplačati 
odškodnino v enkratnem znesku 263.300 €. Zaradi potreb po zagotovitvi sredstev na drugih 
postavkah, predvsem zaradi prenosa pogodbenih obveznosti iz leta 2017, je v predlogu 
sprememb proračuna za leto 2018 predlagano znižanje postavke iz 50.000 € na 5.000 €. 
 
 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST (16) 
 
Prostorsko na črtovanje (16029003) 
 
6243 Športni center Komenda 
V okviru postavke se s predlogom sprememb proračuna predlaga povišanje sredstev za 
30.000 €. Predlagana sredstva so namenjena plačilu pogodbenih obveznosti za izdelavo 
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta  KO5 Hipodrom, poleg tega pa bi prihodnje leto 
izvedli pripravo nogometnega igrišča za položitev »umetne trave«, za potrebe nogometašev 
ter izvajanje športne vzgoje v šoli in vrtcu.   
 
 
Drugi programi na stanovanjskem podro čju (16059003) 
 
6105 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda  
Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda zajema plačilo stroškov energije, vode in 
komunalnih storitev in tekočega ter investicijskega vzdrževanja stanovanjskih in poslovnih 
prostorov, ki so v lasti občine. Ocenjujemo, da zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za 



plačilo rednih stroškov (cene stroškov se povečujejo), zaradi tega predlagamo povečanje 
postavke za 2.500 €.  
 
Nakup zemljiš č (16069002) 
 
6215 Nakup zemljiš č  
Za nakup zemljišč je v predlogu sprememb proračuna predvidenih 285.000 €, in sicer za 
zemljišča v območju zadrževalnika Tunjiščica ter zemljišč za potrebe ureditve infrastrukture 
(ceste, kanalizacija…) in ležijo na zemljiščih, ki so v lasti fizičnih oseb.  Občina Komenda želi 
v letu 2018 tudi dokončno poravnati odprte obveznosti do Poslovne cone Komenda d.o.o., ki 
izhajajo iz Menjalne pogodbe z dne 19. 4. 2011 (odprta obveznost znaša še 17.530,21 €) ter 
razliko v vrednosti zemljišč iz naslova komasacijske pogodbe v višini 183.549,77 €.  
 
 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (18) 
 
Nepremi čna kulturna dediš čina (18029001) 
 
8273 Stara hišna imena  
Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora z 
ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij, in sicer: 

• ohraniti hišna imena kot del žive kulturne (etnološke in jezikovne) dediščine; 
• ohraniti prepoznavnost domačij tudi po njihovem starem hišnem imenu; 
• izdelati čim bolj popoln in strokovno utemeljen seznam hišnih imen v obravnavanih 

naseljih; 
• opremiti domačije s ploščami z izpisanimi hišnimi imeni, obogatiti samostojno spletno 

stran o hišnih imenih Gorenjske ter izdati publikacijo s hišnimi imeni. 
Stara hišna imena se vse bolj izgubljajo, saj se le-ta v veliko primerih razlikujejo od priimka. 
Imena so del naše nesnovne kulturne dediščine, saj so odraz zgodovine določenega kraja. 
Oblikovala so se na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše in v sebi skrivajo 
marsikatero zanimivo zgodovinsko podrobnost o rodbini ali celo o naselju. S hišnimi imeni pa 
se ohranja tudi ponos in pripadnost ljudi določenemu kraju, saj je prav hišno ime potrdilo, da 
družina v kraju ima preteklost in določeno veljavo. Projekt bo razdeljen v dve fazi, ki se 
vsebinsko ločita na zbiranje in obeležitev hišnih imen. Prva faza naj bi zajemala območje 
naselij: Križ, Moste, Suhadole in Žeje pri Komendi. V drugo fazo pa bodo vključena območja 
naselij Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komendi, Klanec, Komenda, Komendska 
Dobrava, Mlaka, Nasovče, Podboršt pri Komendi in Potok pri Komendi. Imena se zbirajo s 
pregledom zgodovinskih virov, terenskim zbiranjem podatkov in intervjuji z domačini. Na 
podlagi popolnega seznama starih hišnih imen se nato označi domačije z enotnimi tablami, 
izda knjižica s hišnimi imeni in doda imena v bazo portala www.hisnaimena.si 
Tudi z navedenim projektom, smo bile občine članice LAS Za mesto in vas uspešne na 
javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za 
mesto in vas. Vrednost projekta znaša 39.450 € in bo sofinanciran v višini 24.793 €. Projekt 
mora biti zaključen do 31. 3. 2019. 
Delež Občine Komenda v prihodnjih dveh letih znaša 6.654 €, od tega naj bi sofinanciranje 
znašalo 4.090 €. 
 
Knjižni čarstvo in založništvo (18039001) 
 
8200 KFBK – pla če,  8210 KFBK – materialni in ostali programski str oški ter 8214- 
KFBK – teko če vzdrževanje osnovnih sredstev 
S predlogom sprememb proračuna za leto 2018 predlagamo prerazporeditev sredstev med 
navedenimi postavkami. Razlog je v tem, da ja knjižnica v preteklih letih zaradi varčevalnih 
ukrepov in omejitev na področju zaposlovanja, kadrovsko vrzel reševala z zunanjimi 
sodelavci (s.p.-ji). Na tovrstno neprimerno obliko zaposlovanja je opozorila tudi revizija, ki je 



bila opravljena v letu 2016. Skupaj z Občino Kamnik - soustanoviteljico je bilo dogovorjeno, 
da v proračunih za leto 2018 zagotovimo sredstva za zaposlitev dveh uslužbencev (višji 
knjižničar ter hišnik). Glede na to, da so stroški pogodbenih izvajalcev bremenili materialne 
stroške, posledično pomeni prekinitev pogodb nižje materialne stroške oziroma prenos 
sredstev med postavkami – na postavko plače. Za zaposlitev dveh uslužbencev se v 
skupnem znesku predlaga povečanje sredstev za 725 € (delež Občine Komenda). 
 
 
Mediji in avdiovizualna kultura (18039004) 
 
8320 Stroški Glasila ob čine Komenda  
Občina Komenda od leta 2007 dalje, skrbi za celotno urejanje in izdajanje Aplence – Glasila 
občine Komenda. V letu 2018 je za oblikovanje, tiskanje, poštne storitve raznašanja, plačilo 
avtorskih honorarjev in sejnin članom uredniškega odbora zagotovljenih 55.000 €. S 
predlogom sprememb proračuna usklajujemo sredstva na postavki s predlogom rebalansa 
2017, saj ocenjujemo, da stroški v letu 2018 ne bodo bistveno odstopali od letošnje 
realizacije. 
 
Programi športa (18059001) 
 
8142 Legalizacija tribun 
Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja so sicer pripravljeni za vložitev zahtevka za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (plačilo je bilo projektantom delno že 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. Pričakovali smo, da bodo ta razmerja v letu 2017 rešena, vendar še žal 
niso. Predlagana sredstva na tej postavki so namenjena dokončnemu poplačilu PGD 
projektov po pridobitvi gradbenega dovoljenja.        
 
 
 
IZOBRAŽEVANJE 19 
 
Vrtci (19029001) 
 
9135 Postavitev za časnega montažnega vrtca v Komendi  
S predlogom sprememb proračuna predlagamo povišanje postavke za 31.750 € na 67.300 €, 
ker bo kupnina modularnih enot Rem d.o.o. izvedena v letu 2018. Sredstva bodo namenjena 
plačilu: 
- najemnine za modularne enote vrtca v Komendi, ki so v lasti Arcont d.o.o.(najemnina za 
mesec november 2017); 
- kupnine za odkup modularnih v lasti Arcont d.o.o. (29.750 €); 
- kupnine za odkup modularnih enot v lasti Rem d.o.o. (31.720 €); 
- manjši delež predlaganih sredstev pa predstavlja tudi izplačilo dveh odškodnin lastnikom 
zemljišč, kjer so modularne enote postavljene. 
 
 
Osnovno šolstvo (19039001) 
 
9210 – sofinanciranje delovnega mesta »defektolog –  logoped«  
Zaradi potreb po zagotovitvi sredstev na drugih postavkah, je v spremembah proračuna 
predlagano znižanje postavke iz 16.900 € na 10.900 €. 
 
 



9262 – Nadzidava OŠ Komenda  
Projekt nadzidave OŠ Komenda, ki se je pričel izvajati že v letu 2016 (z izdelavo projektne 
dokumentacije, pridobitvijo gradbenega dovoljenja, izvedbo javnih razpisov za izbiro izvajalcev…) 
se je skladno s terminskim načrtom zaključil. OŠ Komenda se je povečala za 520 kvadratnih 
metrov, na katerih so štiri nove učilnice za osnovnošolce s pripadajočimi pedagoškimi kabineti, 
nove sanitarije, sprostitvena soba za učence in prestavljena je bila strojnica. Uprava Vrtca 
Mehurčki pa je dobila dva poslovna prostora. Vrednost celotnega projekta je znašala 776.000 €, 
od tega je bilo 32.844 € plačanih že v letu 2016. V proračunu občine za leto 2017 je za projekt 
zagotovljenih 690.000 €, tako da stroški presegajo zagotovljena sredstva za 53.000 €. 
Predlagamo, da se dodatna sredstva delno zagotovijo v letu 2017, razlika pa v letu 2018. Zaradi 
slabe likvidnostne situacije občinskega proračuna je bilo z izvajalcem del dogovorjeno, da se 
plačilo zadnje oziroma predzadnje situacije prenese v leto 2018. 
 
Glasbeno šolstvo (19039002) 
 
9273 Glasbena šola – MS zagotovljenega programa  
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. S spremembami 
proračuna 2018 predlagamo povečanje postavke za 1.800 €. Razlog je v tem, da mora 
Glasbena šola, ki koristi prostore šole v Mostah, za potrebe izvajanja svojega programa, kriti 
tudi sorazmerni del materialnih stroškov.  
 
SOCIALNO VARSTVO (20) 
 
Socialno varstvo invalidov (20049002) 
 
0910 Financiranje »družinskega pomo čnika«  
S spremembami proračuna 2018 predlagamo znižanje postavke iz 32.000 € na 22.000 €. 
Sredstva naj bi zadostovala za plačilo stroškov dveh družinskih pomočnikov, ki so zaposleni 
na domu za oskrbovanje invalidov in hendikepiranih oseb (trenutno imamo dva družinska 
pomočnika). 
 
Socialno varstvo starih (20049003) 
 
0300 Domska oskrba socialni zavodi  
Ceno oskrbe domovi oblikujejo samostojno, na osnovi Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik storitev 
pa je po Zakonu o socialnem varstvu uporabnik do višine razpoložljivih dohodkov in svojci. V 
kolikor je uporabnik storitev brez dohodkov in svojcev, ki so dolžni doplačevati domsko 
oskrbo oziroma njegovi dogodki ne zadoščajo za plačilo oskrbe v domu, je zavezanec za 
plačilo občina stalnega prebivališča uporabnika storitve. To pomeni, da se s strani lokalne 
skupnosti pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva 
oz. sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Na podlagi 
ocenjene realizacije v letu 2017 predlagamo povišanje sredstev za 4.500 €. 
 
0310 Zavod Medgeneracijsko središ če Komenda  
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. Na podlagi ocenjene realizacije v letu 2017, predlagamo povišanje postavke iz 10.100 
€ na 13.300 € za sofinanciranje dejavnosti zavoda.  
 



0908 Pomoč na domu – ob činska subvencija  
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. Zagotovljena višina občinske subvencije je za leto 2018 znašala 36.000 €, vendar je 
potrebno sredstva povišati še za 11.000 €. Dejstvo je, da se je v zadnjem obdobju 
povpraševanje po tovrstni pomoči negovanja starejših občanov povečalo, polega tega pa se 
je spremenila tudi cena socialno varstvene storitve. 
 
Socialno varstvo materialno ogroženih (20049004) 
 
0700 Pokrivanje razlik v stanarinah  
Za pokrivanje razlik v stanarinah je v letu 2018 zagotovljenih 13.000 €. 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. Višina subvencije je odvisna od velikost 
primernega stanovanja, dohodka upravičenca in števila družinskih članov. Na podlagi 
podatkov o ocenjeni realizaciji v letu 2017 je za pokrivanje razlik v stanarinah potrebno 
zagotoviti še dodatnih 6.000 €. 
 
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (20049006)  
 
0702 Skrb za brezdomce  
V mesecu novembru 2013 smo bili s strani Centra za socialno delo 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 znašajo 135 €/mesec, kar letno znese 1.620 €. Višina postavke se s 
predlogom sprememb proračuna usklajuje z dejansko porabo.  
 
 
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (22) 
 
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror ačuna – doma če zadolževanje 
(22019001) 
 
1700 Stroški posojil  
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.  
 
Zaradi potrebe po uravnoteženju proračuna za leto 2018 so v predlogu sprememb proračuna 
upoštevana dejanska odplačila dolga ter prenos plačila obveznosti do Poslovne cone 
Komenda d.o.o. (štirih obrokov iz leta 2017). 
 
 
 
 



REŽIJSKI OBRAT 
 
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE (15) 
 
Zbiranje in ravnanje z odpadki (15029001) 
 
4627 Zapiranje deponije inertnih odpadkov  
Postopek zapiranja deponije inertnih odpadkov kljub dejstvu, da imamo na območju deponije 
sprejet veljavni občinski podrobni načrt z vsemi potrebnimi soglasji (tudi s potrjenim 
postopkom »celovite presoje vlivov na okolje« in s soglasjem ARSO, ki je sedaj glavni akter 
pri uradnem zapiranju odlagališča), ni povsem jasen. Prav gotovo lahko tudi po nalogu 
pristojnih inšpekcijskih služb še vedno pričakujemo zahteve po rednem monitoringu 
podtalnice, izdelavo poročil o stanju odlagališča v zapiranju ipd. Zaradi potreb po zagotovitvi 
sredstev na drugih postavkah, predvsem pa zaradi nejasnosti glede izvedbe projekta ter 
prevzemom stroškov povezanih z zapiranjem, je v spremembah proračuna predlagano 
znižanje postavke za 10.000 €. 
 
 
4665 Zbirni center komunalnih odpadkov  
Skladno s predpisi imamo namen v Gramoznici Suhadole urediti sodoben zbirni center 
komunalnih odpadkov. Letos se je zakonodaja spremenila v smeri, da lahko tak center 
skupaj zgradi več občin na enem mestu. S sosednjo Občino Kamnik smo v dogovorih, kako 
realizirati izvedbo, kar pa se letos še ne bo zgodilo. Za center komunalnih odpadkov je že 
izdano gradbeno dovoljenje, tako da so bila opravljena nekatera pripravljalna in zemeljska 
dela. Z gradnjo bomo predvidoma nadaljevali, ko bo sklenjen ustrezen dogovor z Občino 
Kamnik. S spremembo proračuna 2018 predlagamo 10.000 € za pokritje skupnih stroškov, ki 
bodo nastali pred izvedbo projekta (ocena vlaganj, ponovna ocena projektantskih 
stroškov…). Izvedba projekta bo vključena v načrte razvojnih programov, ko bo z Občino 
Kamnik podpisan dogovor ter določen delež sofinanciranja. 
 
  
Ravnanje z odpadno vodo (15029002) 
 
4609 Izgradnja kanalizacijskega sistema v ob čini Komenda - KOHEZIJA 
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. Terminski plan izgradnje predvideva prednostno 
gradnjo na območjih, ki bodo zagotavljala večjo priključenost na kanalizacijski sistem in nato 
širitev na ostala območja v občini. 
S predlogom sprememb proračuna 2018 predlagamo 625.000 € za pokritje obveznosti iz leta 
2017. Dejstvo je, da so bili v sprejetem proračunu za leto 2017 vir sredstev za financiranje 



izgradnje kanalizacijskega sistema na prihodkovni strani kohezijska sredstva, ki pa v 
letošnjem letu predvidoma ne bodo realizirana. Plačilo pogodbenih obveznosti se bo izvajalo 
skladno s črpanjem kohezijskih sredstev.  
 
4656 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja C ČN - KOHEZIJA  
Nadgradnja CČN Domžale Kamnik je bila zaključena v letu 2016, v avgustu 2017 pa se je 
zaključilo poskusno obratovanje. Plačilo vseh pogodbenih obveznosti ter izplačilo zadržanih 
sredstev je predvideno v letu 2017, s spremembo proračuna 2018 pa predlagamo 500 € za 
pokritje stroškov poročanja. Skladno s pogodbo o sofinanciranju je potrebno še pet letno 
poročanje o zagotavljanju parametrov. 
 
4663 Izgradnja kanalizacijskega sistema v ob čini Komenda – NEUPRAV. DEL 
KOHEZIJA   
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. Zaradi potreb po zagotovitvi sredstev na drugih postavkah, predvsem zaradi 
prenosa pogodbenih obveznosti iz leta 2017 je v predlogu sprememb proračuna za leto 2018 
predlagano znižanje postavke za 145.400 €. 
 
4664 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja C ČN – INVES.VZDRŽ.  
JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. v okviru svojih nalog vsako leto 
planira in izvede potrebna vzdrževalna ter investicijska dela na javni infrastrukturi. Plan 
investicijskega vzdrževanja potrjuje skupni organ občin lastnic infrastrukture.  
Občina Komenda stroške financira v deležu lastništva infrastrukture v višini 5,27 %. Vir 
financiranja je letna najemnina infrastrukture s katero upravlja JP CČN Domžale-Kamnik. S 
predlogom sprememb proračuna 2018 se povišujejo prihodki od najemnin, tako da je 
postavka usklajena z namenskimi prihodki. 
 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ AVNOST  (16) 
 
Oskrba z vodo (16039001) 
 
4647 Stroški upravljanja in vzdrževanja javnega vod ovodnega sistema  
V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževalna dela na 
vodovodnem omrežju. 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. Hkrati ob izgradnji kanalizacije na 
območju občine pa na nekaterih odsekih poteka tudi investicijsko vzdrževanje vodovodnega 
omrežja. Pogodbena vrednost investicijskih del za obnovo vodovoda v Mostah, Žejah, na 
Gmajnici, na Gori, na Podborštu in Mlaki znašajo 469.000 €. Glede na to, da načrtovani 
prihodki v letu 2017 ne bodo realizirani v predvideni višini, je zaradi potrebe po 
uravnoteženju proračuna potrebno del stroškov prenesti v leto 2018. Zaradi navedenega s 
predlogom sprememb proračuna 2018 sredstva na postavki zvišujemo za 295.000 €. 
 
 
 
 
 



3.3  NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 
V načrtu razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021 so vrednosti posameznih projektov 
usklajene s spremenjenimi postavkami v posebnem delu proračuna. 
 
 
 
 

*************************************** 
 
 
Pri sprejemanju odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu je potrebno 
upoštevati tudi omejitve, določene v 30. členu Zakona o javnih financah, ki določa, da morajo 
predlogi za povečanje izdatkov 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 ter v breme dodatnega 
zadolževanja. 
 
 

4. Razlogi za obravnavo po hitrem ali skrajšanem posto pku  
 
Na podlagi 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 01/2016) se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Občine Komenda za leto 2018 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.    
 
 
 

Stanislav Poglajen 
                   ŽUPAN 

 


