
I. SPLOŠNI DEL 
 
 

1. UVOD 
 
 

1.1 Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja: 
 
Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2019 je bil sprejet na 27. seji, dne 20. 
septembra 2018 in objavljen v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, št. 13/2018. Na 5. 
seji, dne 11. 4. 2019 je bil sprejet rebalans proračuna, ki je bil objavljen v Uradnih objavah 
Glasila Občine Komenda, št. 5/2019. Oba dokumenta sta objavljena tudi na spletni strani 
občine www.komenda.si.  
 
 

1.2 Cilji in načela predloga odloka: 
 
S sprejetjem drugega rebalansa proračuna Občine Komenda za leto 2019 želimo s 
korigiranjem nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno zagotoviti ravnotežje 
med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki. Istočasno smo upoštevali tudi dejansko 
realizacijo prihodkov, ki prvotno niso bili načrtovani. Najpomembnejši razlog za pripravo 
predloga rebalansa pa je v dejstvu, da je potrebno zagotoviti zadostna sredstva za prevzem 
pogodbenih obveznosti (izgradnja sekundarne kanalizacije). 

 
 

1.3 Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na 
proračun: 

 

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 rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2019 je ob upoštevanju 
novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov spremenjen 2. člen. V 
4. členu smo spremenili namenski prihodek – pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih in nadomestilo za upravljanje 
državnih gozdov, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest, kar določa Zakon o 
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16). V 8. členu pa 
predlagamo dodatno določbo o višini sredstev, ki jih predlagamo za izločitev v proračunsko 
rezervo ter določbo o porabi proračunske rezerve. 
 
V tabelah so prikazani naslednji stolpci: 

 sprejeti proračun 2019 (to je sprejeti rebalans proračuna za leto 2019 na 5. seji, dne 11. 
4. 2019); 

 veljavni proračun 2019, ki prikazuje sprejeti proračun za leto 2019 s prerazporeditvami, 
izvedenimi v skladu z Odlokom o proračunu Občine Komenda za leto 2019 (Uradne 
objave Glasila Občine Komenda, št. 13/2018 in 5/2019) do konca meseca avgusta 2019; 

 rebalans 2019; 

 indeks veljavnega proračuna glede na sprejeti proračun 2019; 

 indeks rebalansa 2019 glede na veljavni proračun 2019. 
 
 

http://www.komenda.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340


V predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 so skupni izdatki ocenjeni v višini 7.634.255 € 
in so za 73.008 € oziroma 1 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2019.  

 
 

2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

2.1  PRIHODKI  
 

Predlagani prihodki proračuna za leto 2019 znašajo 6.231.646 € oziroma 1,2 % več od 
prvotno načrtovanih. Načrtovana višina posameznih vrst prihodkov je razvidna iz naslednje 
tabele: 
 

    
v € 

kto naziv 
sprejeti          

proračun 2019 
rebalans 2019 ind. 

70 davčni prihodki 4.357.264,00 4.373.369,00 100,4 

71 nedavčni prihodki 1.247.433,00 1.582.767,00 126,9 

72 kapitalski prihodki 50.000,00 50.000,00 100,0 

73 prejete donacije 0,00 0,00 0,0 

74 transferni prihodki 503.941,00 225.510,00 44,8 

78 prejeta sredstva iz EU 0,00 0,00 0,0 

  SKUPAJ 6.158.638,00 6.231.646,00 101,2 

 

 
70 DAVČNI PRIHODKI……………..………………………………………….4.373.369 € 
 
Davčni prihodki zajemajo dohodnino kot odstopljeni vir občinam, davke na nepremičnine 
(nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek na premoženje), davke na 
premičnine, davke na dediščine in darila, davke na promet nepremičnin,  davek na dobitke 
od iger na srečo ter druge davke na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za 
vzdrževanje gozdnih cest, občinske takse). 
 

700 Davki na dohodek in dobiček 3.476.644,00 

703 Davki na premoženje 828.175,00 

704 Domači davki na blago in storitve 68.550,00 

 SKUPAJ 4.373.369,00 

 
700 Davki na dohodek in dobiček (3.476.644 €) 
 
Med davčnimi prihodki predstavlja dohodnina (konto 7000) največji delež, in sicer 79,5 % 
vseh davčnih prihodkov. Dohodnina se tedensko v enakih deležih nakazuje v občinski 
proračun. Dohodnina predstavlja vir financiranja primerne porabe občine oziroma zakonsko 
določenih nalog, ki jih mora občina izvajati. 
 
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 
nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine 
lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in 
deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za 
izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti 



tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za 
ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne 
porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % 
vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega 
primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % 
dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna 
solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki 
od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih 
primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. 
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo 
občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje 
primerne porabe. 
Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in 
finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih 
stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi 
podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin 
(Uradni list RS, št. 48/17). Povprečnina za leto 2019 je določena v 7. členu ZIPRS1819-A v 
višini 573,50 €.  
 
703 Davki na premoženje (828.175 €) 
 
Davki na nepremičnine (konto 7030) predstavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča ter davek na premoženje. 
 
Davek na premičnine (konto 7031), davki na dediščine in darila (konto 7032) ter davki na 
promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033), na višino katerih občina nima 
vpliva, so načrtovani v skupni višini 147.030 € in so ocenjeni glede na lanskoletno realizacijo 
oziroma sedem mesečno realizacijo letošnjega leta. 
 
704 Domači davki na blago in storitve (68.550 €) 
 
Davki na posebne storitve (konto 7044) predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je 
ocenjen na 1.800 €. 
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so načrtovani v višini 66.750 €, in sicer: 

 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: Na osnovi 
zakonskega določila se sredstva zbirajo preko celega leta. V letu 2019 je  iz tega naslova 
načrtovanih 63.000 €. 

 turistična taksa je v letu 2019 načrtovana v višini 1.200 €. 

 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest predstavlja namenske prihodke v obliki  prispevka 
za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja ob odmeri obveznosti iz katastrskega 
dohodka gozda in je načrtovana v višini 2.300  €. 

 občinske takse predstavljajo prihodke od taks, ki jih morajo zavezanci plačati za panoje, 
reklamne table, itd. V letu 2019 je iz tega naslova načrtovanih 250 €.  

 
 

71 NEDAVČNI PRIHODKI………………………….………………………….1.582.767 € 
 
Nedavčni prihodki vključujejo prihodke od udeležbe na dobičku, prihodke iz naslova 
presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna, obresti, prihodke od 
premoženja (najemnine za poslovne prostore, stanovanja, javne površine in komunalno 
infrastrukturo in prihodki iz naslova podeljenih koncesij), upravne takse, globe in druge 
denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke, kot je 
komunalni prispevek. 



 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 202.585,00 

711 Takse in pristojbine 14.000,00 

712 Globe in druge denarne kazni 53.800,00 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 862.500,00 

714 Drugi nedavčni prihodki 449.882,00 

 SKUPAJ 1.582.767,00 

 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (202.585 €) 
 
V letu 2019 je načrtovanih 28.593 € presežkov prihodkov nad odhodki javnih zavodov (konto 
7100), od tega: 

 13.765 € OŠ Komenda Moste 

 14.828 € Vrtec Mehurčki 
Prihodki od obresti (konto 7102) predstavljajo prihodke od sredstev na vpogled ter 
obračunane zamudne obresti v postopkih izvršb. Prihodki od obresti so načrtovani v višini 
1.020 €.     
 
Med prihodki od premoženja (konto 7103) se evidentirajo prihodki za najemnine od poslovnih 
prostorov in stanovanj, prihodki od najemnin za grobnine in mrliške vežice. V to skupino 
spadajo tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij in najemnina za prekladalno postajo 
Suhadole. Občina Komenda v letu 2019 načrtuje prihodke iz tega naslova v višini 172.972 €. 
 
711 Takse in pristojbine (14.000 €) 
 
Iz naslova upravnih taks (konto 7111) načrtujemo 14.000 €. Zavezanci za plačilo upravnih 
taks so vse fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo upravni postopek. Za 
posamezne vrste upravnih postopkov (predvsem s področja socialno-varstvenih pravic) in v 
primeru pomoči drugim upravnim organom se takse ne zaračunavajo.  
 
712 Globe in druge denarne kazni (53.800 €) 
 
Med globe in druge denarne kazni (konto 7120) spadajo globe v upravni izvršbi in 
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Prihodki so načrtovani v višini 53.800 €.  
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (862.500 €) 
 
Uporabnikom javne kanalizacije in javnega vodovodnega omrežja Režijski obrat Občine 
Komenda zaračunava vodarino, kanalščino in čiščenje vode. Prihodki od prodaje blaga in 
storitev (konto 7130) v glavnini predstavljajo prihodke iz tega naslova in so načrtovani glede 
na lanskoletno oziroma sedem mesečno letošnjo realizacijo v višini 862.500 €.  
 
714 Drugi nedavčni prihodki  (449.882 €) 
 
V okviru skupine drugih nedavčnih prihodkov (konto 7141) so zajeti prihodki od komunalnih 
prispevkov, prispevki občanov za investicije ter drugi izredni nedavčni prihodki. Njihova 
načrtovana višina skupaj znaša 449.882 €, in sicer: 

 140.000 € prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov 
investicijskega značaja;  

 280.000 € komunalnih prispevkov; 
 26.882 € drugi izredni nedavčni prihodki (zavarovalne odškodnine, povračilo stroškov 

izvršb…); 
 3.000 € drugih nedavčnih prihodkov. 

 



72 KAPITALSKI PRIHODKI……………………………………………………….50.000 € 
 
Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev ter stavbnih in 
kmetijskih zemljišč.  
 
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (50.000 €) 
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 50.000 €. Večjih prodaj se v letu 
2019 ne načrtuje, glavnina se nanaša na razne manjše prodaje zemljišč ob cestni 
infrastrukturi oziroma menjave. 
 
Občinski svet Občine Komenda je na marčevski seji sprejel dopolnitev programa ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2019, s katerim se je dopolnila prodaja 
zemljišč, kjer naj bi se gradil medgeneracijski center. V kolikor bo prodaja dejansko 
realizirana, se bodo prihodki od prodaje, ki so ocenjeni v višini cca 400.000 € naknadno  
vključili v proračun z novim rebalansom proračuna. 
 

74 TRANSFERNI  PRIHODKI…………………...……...……………………….225.510 € 
 
Transferni prihodki predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki zajemajo 
sredstva državnega proračuna za gozdne ceste, sredstva iz naslova požarne takse, sredstva 
za družinske pomočnike ter sofinanciranje stroškov skupne občinske uprave. V okviru 
transfernih prihodkov so zajeti tudi prihodki iz naslova sofinanciranja kohezijskega projekta 
Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save-sklop 1.  
 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 104.498,00 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 121.012,00 

 SKUPAJ 225.510,00 

 
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (104.498 €) in 741 Prejeta 
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav (121.012 
€) 
 
Med transferne prihodke se uvrščajo vsa sredstva, prejeta iz državnega proračuna in iz 
javnih agencij. 

 Sredstva iz naslova požarne takse, kot transferni prihodek s strani Ministrstva za 
obrambo predstavljajo strogo namenski prihodek, ki se ga lahko uporabi izključno za 
varstvo pred požari oz. nakup manjkajoče zaščitne in reševalne opreme v skladu z 
merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Opremljenost gasilskih enot v 
skladu z navedenimi merili še ni popolna, hkrati je treba zaradi številnih intervencij 
zamenjati tudi poškodovano opremo. Za leto 2019 ocenjujemo, da se bo iz tega 
naslova zbralo za okoli 10.000 €. 

 Sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin: Občina Komenda je tudi v letu 
2019 kandidirala na razpis dodelitve nepovratnih sredstev, ki jih za infrastrukturo 
namenja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na osnovi pogodbe nam 
pripada 26.266 € nepovratnih sredstev, pod pogojem, da se bo projekt Prenove 
pokopališča zaključil skladno s prijavo na javni razpis.  

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - sredstva za gozdne ceste: V letu 
2019 načrtujemo sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 
višini 600 € letno, ki bodo v proračun občine nakazana na osnovi predhodno 
sklenjenih medsebojnih pogodb in na tej osnovi posredovanih zahtevkov. 



 V okviru transfernih prihodkov se načrtujejo tudi povračila stroškov delovanja 
Medobčinskega inšpektorata ter sofinanciranje tržnih najemnin v skupni višini 30.000 
€. 

 V letu 2019 je načrtovanih tudi 14.705 € iz državnega proračuna iz sredstev EU za 
strukturno politiko, do katerih bo občina upravičena v primeru sofinanciranja projektov 
LAS (projekt Stara hišna imena – 1. Faza, oživitev tržnic ter spodbujanje turizma). 

 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 122.157 € (zahtevek za leto 2018 za 
komasacijo Nasovče – Kaplja vas). 

 V predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 je načrtovan skupni prihodek 
kohezijskih sredstev v višini 17.282 € za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. 
Save – sklop 1. 

 Na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude načrtujemo 
tudi 4.500 € za nakup novega vozila na električni pogon. 

 
Na strani prihodkov so v predlogu rebalansa proračuna Občine Komenda za leto 2019 
predlagane naslednje »večje« spremembe: 

 Na osnovi sedem mesečne realizacije se v predlogu rebalansa v okviru davčnih 
prihodkov (davki na nepremičnine) predlaga za 12.900 € več prihodkov, pri davkih na 
dediščine in darila se v predlogu rebalansa proračuna upošteva za 14.960 € več 
sredstev, pri davkih na promet nepremičnin pa se upošteva za 15.000 € manj prilivov. 

 Prihodke od premoženja povišujemo za 8.700 € glede na sedem mesečno realizacijo. 

 V okviru prihodkov od prodaje blaga in storitev predlagamo zvišanje prihodkov iz 
naslova trženja oglasov v časopisu Aplenca v višini 6.000 €, ker prvotno niso bili 
načrtovani.  

 V predlogu rebalansa predlagamo povišanje nedavčnih prihodkov za 320.814 €, na 
osnovi dejanske realizacije navedenih prihodkov, saj prvotno v proračunu za leto 
2019 niso bili načrtovani (enkratno nakazilo komunalnega prispevka v višini cca 
180.000 € ter zamiki plačil občanov za priključke na kanalizacijo omrežje). 

 V predlogu rebalansa se transferni prihodki znižujejo v skupni višini 278.431 €. 
Razlog je zamik izvedbe medregijskega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zg. 
Save – sklop 1, katerega pričetek je predviden za januar 2020. 

 
 

2.2  ODHODKI  
 
V bilancah je predlog občinskega proračuna razporejen v skupine kontov ekonomske 
klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh proračunskih uporabnikov iz posebnega dela 
proračuna, kjer so izdatki razvrščeni v posamezna proračunska področja. 
 
Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov. 
Ekonomska klasifikacija je tudi osnova za knjiženje odhodkov proračuna. Odhodki po 
predpisani ekonomski klasifikaciji so razvrščeni v štiri skupine, in sicer tekoče odhodke, 
investicijske odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere. 
 
Predlagani odhodki proračuna za leto 2019 znašajo 7.341.544 € oziroma 1,0 % več od 
prvotno načrtovanih. Načrtovana višina posameznih vrst odhodkov je razvidna iz naslednje 
tabele: 
 

    
v € 

kto naziv 
sprejeti          

proračun 2019 
rebalans 2019 ind. 

40 tekoči odhodki 1.837.433,00 1.890.528,00 102,9 



41 tekoči transferi 2.627.650,00 2.662.815,00 101,3 

42 investicijski odhodki 2.661.877,00 2.646.625,00 99,4 

43 investicijski transferi 141.576,00 141.576,00 100,0 

  SKUPAJ 7.268.536,00 7.341.544,00 101,0 

 
 

40 TEKOČI ODHODKI…………………...……...………….………………….1.890.528 € 
 
Tekoči odhodki vključujejo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za 
socialno varnost, izdatke za blago in storitve (pisarniški, splošni in posebni material in 
storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, 
izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, drugi 
operativni odhodki) ter rezerve. Tekoči odhodki so načrtovani v višini 1.890.528 €, kar 
predstavlja 25,8 % celotnih odhodkov. 
 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 364.683,00 

401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost 59.474,00 

402 Izdatki za blago in storitve 1.411.871,00 

403 Plačila domačih obresti 22.000,00 

409 Rezerve 32.500,00 

 SKUPAJ 1.890.528,00 

 
 

41 TEKOČI TRANSFERI………………...……...………….………………….2.662.815 € 
 
Tekoči transferi zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom 
(regresiranje prevozov v šolo, doplačilo za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, 
subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, 
izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom), 
neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere, kot so tekoči 
transferi občinam, v sklade socialnega zavarovanja, javne sklade in javne zavode ter tekoča 
plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Tekoči 
transferi so načrtovani v višini 2.662.815 €, kar predstavlja 36,3 % celotnih odhodkov. 
 

410 Subvencije 52.800,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.495.520,00 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 264.318,00 

413 Drugi tekoči domači transferi 850.177,00 

 SKUPAJ 2.662.815,00 

 
 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI………...……...………….………………….2.646.625 € 
 
Investicijski odhodki predstavljajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer 
za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, 
odhodke za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, 
nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja in študije o 
izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski 
odhodki so načrtovani v višini 2.646.625 €, kar predstavlja 36,1 % celotnih odhodkov. 
 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.646.625,00 

 SKUPAJ 2.646.625,00 



43 INVESTICIJSKI TRANSFERI……...……...………….….………………….141.576 € 
 
Investicijski transferi zajemajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki (neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe, ki so v 
lasti države ali občin) ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom (občine, javni 
zavodi). Investicijski transferi so načrtovani v višini 141.576 €, kar predstavlja 1,8 % celotnih 
odhodkov. 
 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 

100.303,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 41.273,00 

 SKUPAJ 141.576,00 

 
 

2.3 PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
 

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan proračunski primanjkljaj v višini 1.109.898 €.  
 
 

3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in 
prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog. 
 
V okviru tega računa Občina Komenda v letu 2019 ne načrtuje prejemkov oziroma izdatkov. 
 

4. RAČUN FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s 
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil 
dolgov v računu financiranja ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih 
proračuna v proračunskem letu.  
 
Občina Komenda v letu 2019 načrtuje tudi črpanje povratnih sredstev v višini 26.266 €, ki 
občini pripadajo skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin. 
 
Ob upoštevanju veljavnih kreditnih pogodb je v računu financiranja iz naslova vračila 
glavnice v proračunu za leto 2019 načrtovanih 292.711 €, in sicer: 
 

posojilodajalec datum zapadlosti 2019  

Unicredit banka Slovenije d.d. 31. 12. 2025 83.613 € 

Addiko bank d.d. 31. 12. 2025 93.333 € 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo - 2016 

15. 9. 2026 
2.682 € 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo - 2017 

15. 9. 2027 
2.683 € 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo - 2018 

15. 9. 2028 
0 

PCK d.o.o.  110.400 € 

SKUPAJ  292.711 € 

 



Uravnoteženost proračuna za leto 2019: 
 
Negativna razlika iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 1.109.898 € ter iz računa 
financiranja v višini 266.445 €, se pokrije s prenosom denarnih sredstev iz leta 2018 v leto 
2019 v višini 1.376.343 €. 
 
 

II. POSEBNI DEL 
 
 
Struktura posebnega dela proračuna je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni po 
institucionalni klasifikaciji (t.j. po proračunskih uporabnikih: občinski svet, nadzorni odbor, 
župan, občinska uprava ter režijski obrat). 
 
Institucionalni klasifikaciji sledi programska klasifikacija, ki je zavezujoča tako za državni kot 
tudi za občinske proračune. Njen namen je poenotiti obliko proračunov lokalnih skupnosti in 
omogočiti primerljivost med lokalnimi skupnostmi. V skladu s programsko klasifikacijo ima 
vsak posamezni finančni načrt naslednjo strukturo: 

 področja proračunske porabe (dvomestna šifra), 

 glavni programi (štirimestna šifra), 

 podprogrami (osemmestna šifra). 
 
Vsak podprogram je nato razdeljen na proračunske postavke, vsaka proračunska postavka 
pa v skladu s predpisano ekonomsko klasifikacijo na posamezne ekonomske namene 
oziroma konte. 
 
V spodnji tabeli so predstavljeni načrtovani odhodki proračuna Občine Komenda za leto 2019 
po posameznih področjih proračunske porabe: 

   

 

šifra naziv področja proračunske porabe 
Sprejeti 

proračun 
2019 

Rebalans 
2019 

      

01 politični sistem 109.952 108.252 

02 ekonomska in fiskalna administracija 8.000 8.000 

04 skupne adm. službe in splošne javne storitve 80.000 78.500 

06 lokalna samouprava 610.905 611.405 

07 obramba in ukrepi od izrednih dogodkih 193.203 192.003 

08 notranje zadeve in varnost 2.500 2.500 

10  trg dela in delovni pogoji 55.000 51.560 

11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 158.216 158.516 

13 
promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije 

566.801 641.101 

14 gospodarstvo 34.323 34.366 

15 varovanje okolja in naravne dediščine 1.799.345 2.109.345 

16 prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost 1.253.278 934.866 

17 zdravstveno varstvo 33.000 33.000 

18 kultura, šport in nevladne organizacije 471.105 467.822 

19 izobraževanje 1.590.808 1.603.308 

20 socialno varstvo 250.100 252.500 

22 servisiranje javnega dolga 314.711 314.711 

23 intervencijski programi in obveznosti 30.000 32.500 

  SKUPAJ 7.561.247 7.634.255 



Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma lokalna skupnost 
deluje in nudi storitve ter v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov 
proračuna, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna.  
 
Na strani izdatkov so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 predlagane naslednje 
spremembe proračunskih postavk: 

PP Naziv proračunske postavke 
Sprejeti 

proračun 
2019 

Rebalans 
2019 

RAZLIKA 

0101 Sofinanciranje humanitarnih programov 5.500 4.500 -1.000 

0102 Sofinanciranje RK in Karitas 6.100 8.540 2.440 

0520 Javna dela 55.000 51.560 -3.440 

0702 Skrb za brezdomce 1.800 1.560 -240 

0900 Rezerva za naravne nesreče 0 8.000 8.000 

0902 Pogrebni stroški 1.000 2.200 1.200 

1301 Izvedba lokalnih volitev 6.000 4.300 -1.700 

1360 Občinski praznik 5.000 3.500 -1.500 

1370 Splošna proračunska rezervacija 30.000 24.500 -5.500 

2200 Sredstva za civilno zaščito 22.500 21.300 -1.200 

4200 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 1.800 1.080 -720 

4256 Urejanje poljskih poti 12.000 12.300 300 

4257 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 32.800 34.320 1.520 

4259 
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. 
proizvodov 2.000 1.200 -800 

4510 Redno vzdrževanje lokalnih cest Komenda 160.000 180.000 20.000 

4519 Meteorna kanalizacija 15.000 70.000 55.000 

4571 Ureditev ceste v Mostah (LC662104) 1.000 300 -700 

4618 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save– sklop 1 391.278 50.606 -340.672 

4625 Stroški čišč.odp.vod in upr.javnega kanal. sist. 325.000 365.000 40.000 

4662 Čiščenje vodotokov 20.000 23.360 3.360 

4663 
Gradnja kanalizacijskega sistema v občini 
Komenda-NEUPRAV. 1.200.000 1.470.000 270.000 

4668 Prenova pokopališča v Komendi  162.730 227.730 65.000 

4669 Gradnja vodovodnega sistema v Občini Komenda 170.000 130.000 -40.000 

4670 Izdelava projektnih pogojev  1.500 3.500 2.000 

4915 
Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja 
regionalnega razvoja 4.000 4.500 500 

4938 Izobešanje zastav 3.000 4.200 1.200 

6210 Prostorska dejavnost – stroški storitev 30.000 25.700 -4.300 

6250 Komunalno opremljanje zemljišč 5.000 0 -5.000 

8128 Postavitev opreme za »Street workout« 0 960 960 

8227 
Medobčinski muzej Kamnik – sofinanciranje 
projektov 2.500 1.000 -1.500 



8273 Stara hišna imena 6.500 6.550 50 

8331 Zbornik Občine Komenda 14.000 11.250 -2.750 

8411 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij 1.990 1.834 -156 

8412 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 3.390 3.418 28 

8413 
Sofinanciranje programov društev na področju 
turizma 7.960 8.003 43 

8414 Sofinanciranje programov za mladino 7.960 8.045 85 

9102 Doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem 1.130.000 1.140.000 10.000 

9160 OŠ 27. Julij – plača logoped (OV) 8.800 1.000 -7.800 

9260 OŠ 27. Julij – plača logoped (IZOBRAŽEVANJE) 8.800 17.600 8.800 

9279 OŠ Moste – prostori glasbena šola 7.000 7.700 700 

9816 Nagrade »zlatim maturantom« 500 1.300 800 

 
V posebnem delu obrazložitev so obrazložene proračunske postavke, ki so v predlogu 
rebalansa proračuna spremenjene glede na sprejeti proračun za leto 2019. Poleg sprememb 
med proračunskimi postavkami (vse so obrazložene) so v predlogu rebalansa 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 
 
01 - POLITIČNI SISTEM 
Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot 
zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti. Za to področje proračunske porabe bo 
Občina Komenda namenila v letu 2019 skupaj 108.252 €, kar je 1,42 % vseh načrtovanih 
odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 

0101 Politični sistem 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema politične 
stranke in zagotovitev pogojev za njihovo delovanje. 
 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
V okviru dejavnosti izvedba in nadzor volitev in referendumov so vključeni izdatki za izvedbo 
rednih lokalnih volitev v letu 2018. Glede na to, da so bile lokalne volitve ob koncu meseca 
novembra 2018 so bili nekateri odlivi tudi še v letu 2019 (zakonsko določeni plačilni roki, 
povračilo stroškov volilne kampanje…). Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih 
nalog oziroma zagotavljanje in uresničevanje z Ustavo Republike Slovenije določenih pravic 
državljank in državljanov. 
 
1301 Izvedba lokalnih volitev  
Stroški v zvezi z izvedbo lokalnih volitev so bili v prvi polovici leta v celoti poplačani, tako da 
so v okviru proračunske postavke ostala neporabljena sredstva v višini 1.700 €. Predlagamo, 
da se sredstva na postavki s predlogom rebalansa uskladijo z dejansko porabo. 
 

OBČINSKA UPRAVA 
 
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 



Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno 
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva 
namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika. Za to področje proračunske porabe bo 
Občina Komenda namenila v letu 2019 skupaj 78.500 €, kar je 1,03 % vseh načrtovanih 
odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 

0403 Druge skupne administrativne službe 

V tem programu so vključena sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih 
dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. 
 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov  
V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, stroški 
izvedbe občinskega praznika, sofinanciranja prireditev in projektov. Cilj podprograma 
vključuje izvedbo rednih (letnih) dogodkov v občini Komenda. 
 
1360 Občinski praznik  
Za izvedbo aktivnosti, ki potekajo ob  občinskem prazniku, je bilo za slednje planiranih 5.000 
€, na podlagi prejetih in potrjenih računov pa je bilo porabljenih slabih 3.500 €, zaradi tega 
predlagamo znižanje sredstev na postavki za 1.500 €.  
 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo skupno za vse 
ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega 
premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v 
okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo 
naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Za to področje proračunske porabe bo Občina 
Komenda namenila v letu 2019 skupaj 611.405 €, kar je 8,1 % vseh načrtovanih odhodkov v 
bilanci prihodkov in odhodkov. 
 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 

Program zajema delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni ter različne oblike povezovanja občin. 
 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. V okviru 
programa povezovanja lokalne skupnosti zagotavljamo sredstva za delovanje in vodenja 
Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki predstavlja trajno institucionalno 
osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji. RRA LUR opravlja razvojne naloge za 
območje Osrednjeslovenske statistične regije. Dolgoročni cilji in kazalci povzeti iz 
Regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2014-2020: 

 zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture, 

 razvoj gospodarstva,  

 razvoj človeških virov 
Letni cilji pa so določeni v izvedbenem načrtu RRP LUR. 
 
4915 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja 
Zagotovljena sredstva v višini 4.500 € so namenjena sofinanciranju skupnih razvojnih nalog 
RRA LUR ter Turizmu Ljubljana za stroške koordinatorja Regionalne destinacijske 
organizacije. Na osnovi podpisanih pogodb je potrebno zagotoviti  dodanih 500 € za pripravo 
regionalne inovacijske strategije LUR (delež sofinanciranja je običajno število prebivalcev, ki 
pa se v Občini Komenda stalno povišuje). 
 
 



07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v 
primeru naravnih in drugih nesreč. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda 
namenila v letu 2019 skupaj 192.003 €, kar je 2,5 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci 
prihodkov in odhodkov. 
 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in program varstva pred požarom. 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  
V okviru tega podprograma občina namenja sredstva za civilno zaščito ter izvedbo projekta 
»Prvi posredovalci«. S sofinanciranjem delovanja želi Občina Komenda omogočiti kvalitetno 
in strokovno delo in pripravljenost za posredovanje. 
 
2200 Sredstva za civilno zaščito   
Sredstva za civilno zaščito bodo porabljena za nabavo opreme, ki je potrebna za izvajanje 
nalog civilne zaščite, za nadomestila plač za pripadnike CZ in njihovo izobraževanje, za 
pisarniški ter splošni material in storitve. Občina Komenda je skupaj z Gasilsko zvezo 
Komenda in Prostovoljnimi gasilskimi društvi v dogovarjanjih z NMP Zdravstvenega doma 
Kamnik o vzpostavitvi sistema in nudenja pomoči Prvih posredovalcev. Le ti lahko 
posredujejo v nujnih primerih, ko gre za sum srčnega infarkta, večjih krvavitev in 
morebitnega tujka v telesu, na zahtevo dežurnega zdravnika. Sredstva na navedeni 
proračunski postavki v letni višini 2.000 € se namenja zgolj za redne servisne preglede 
defibrilatorjev (AED), ki jih imajo gasilska društva in za nadomeščanje porabljenih elektrod. 
Predlagano znižanje v višini 1.200 € je posledica izvedene prerazporeditve sredstev na 
postavko 4938 - izobešanje zastav za nakup drogov ter zastav pri gasilskem domu v Mostah. 
 
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI:  
Področje zajema izvajanje določenih nalog aktivne politike zaposlovanja, vse v skladu s 
področno zakonodajo. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v 
letu 2019 skupaj 51.560 €, kar je 0,7 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in 
odhodkov. 
 

1003 Aktivna politika zaposlovanja  

Program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem 
zaposlitve brezposelnih oseb. 
 
10039001 Povečanje zaposljivosti  
Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del. Cilj programa je predvsem v 
zniževanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb, z vključevanjem ciljne skupine 
brezposelnih oseb v izvajanje javnih del in prehod udeležencev iz programa javnih del v 
redno zaposlitev. 
 
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% oz. 55% v primeru zaposlitve 
osebe s statusom invalida in razliko prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače ter regres za letni dopust. Na javnem 
razpisu so bili uspešni: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (1 oseba za pomoč v knjižnici –  
oseba s statusom invalida), Vrtec Mehurčki (2 osebi za pomoč pri učenju in drugo pomoč 
otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja), OŠ Komenda Moste (3 
osebe za pomoč pri učenju in drugo pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim 
udeležencem izobraževanja) in Občina Komenda (1 oseba za urejanje in vzdrževanje javnih 
površin in občinskih cest). Ocenjujemo, da bodo zagotovljena sredstva zadoščala, zaradi 
tega predlagamo znižanje sredstev za 3.440 €. 
 
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Področje porabe zajema aktivnosti, 
ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju 
podeželja. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2019 
skupaj 158.516 €, kar je 2,1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu ter sredstva za razvoj in 
prilagajanje podeželskih območij. 
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij in 11029004 Ukrepi za 
stabilizacijo trga  
V okviru podprogramov se načrtujejo sredstva za sofinanciranje dovoljenih ukrepov na 
področju kmetijstva. Dolgoročni cilji so povečan prihodek in zaposlenost iz naslova kmetijstva 
in dopolnilnih dejavnosti ter izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom. 
 
4259 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, 4200 Pomoč za 
plačilo zavarovalnih premij ter 4257 Posodabljanje kmetijskih 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, je bila predlagana prerazporeditev sredstev med ukrepi (odredba župana), saj 
je največje zanimanje za sofinanciranje ukrepa posodabljanje kmetijskih gospodarstev. S 
predlogom rebalansa se upošteva že izvedena prerazporeditev sredstev. 
 
11029003 Zemljiške operacije  
V okviru podprograma so načrtovana sredstva za izvedbo načrtovanih komasacij ter za 
urejanje kmetijskih zemljišč in poljskih poti. 
 
4256 Urejanje poljskih poti  
Urejanje poljskih poti se bo tudi v letu 2019 izvajalo na osnovi programa, ki ga je pripravil 
Odbor za kmetijstvo. Predlagano povečanje sredstev za 300 € se nanaša na izvedeno 
prerazporeditev, zaradi zagotavljanja sredstev za izvedbo nadzora pri urejanju poljskih poti. 
 
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Obsega 
opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne 
varnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2019 
skupaj 641.101 €, kar je 8,4 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

Glavni program cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče 
vzdrževanje občinskih cest ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. 



 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  
Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko 
vzdrževanje cest, vzdrževanje prometne signalizacije ter plačilo morebitnih odškodnin. 
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen 
promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje 
zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 
 
4510 Redno vzdrževanje lokalnih cest v občini Komenda  
Za izvajanje Odloka o občinskih cestah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest in upoštevajoč 
pri tem določila Zakona o javnih cestah, so za letno vzdrževanje cest predlagana sredstva v 
višini 180.000 €, pri čemer bo mogoče v celoti uresničiti predlog plana za redno vzdrževanje 
cest v občini Komenda, ki ga izdela koncesionar. V okviru proračunske postavke se izvajajo 
tudi dodatni ukrepi za izboljšanje cestno prometne varnosti in prevoznosti lokalnih cest ob 
celostnem urejanju komunalne infrastrukture po izgradnji kanalizacije kot npr. urejanje brežin 
ob cestah, urejanje izvozov in uvozov, oporni zidovi, ipd. 
 
4519 Meteorna kanalizacija 
Zaradi doslednega izkazovanja stroškov je potrebno stroške vzdrževanja meteorne 
kanalizacije izkazovati ločeno in ne v okviru vzdrževanja kanalizacijskih sistemov, saj to ni 
predmet gospodarske javne službe odvajanje odpadne vode. Ob izgradnji kanalizacije se 
izvajajo tudi pregledi, investicijsko vzdrževanje in obnove  meteorne kanalizacije. Povečanje 
proračunske postavke vključuje obnove oziroma izgradnjo meteorne kanalizacije na Potoku, 
Klancu in Bregu. Stroške za navedena dela načrtujemo v višini 70.000 € 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Podprogram zajema obnove in rekonstrukcije občinskih cest, sodelovanje pri rekonstrukciji 
državnih cest, večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih občinskih cest, dokumentacijo, 
študije, projekte ureditve oziroma sanacije posameznih odsekov cest. Dolgoročni cilji 
podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest , da je omogočen varen 
promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje 
zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 
 
4571 Ureditev ceste v Mostah (LC662104)  
Po ureditvi prometne signalizacije, s katero smo prej dvosmerno cesto od trgovine »Marija« 
do šole v Mostah preuredili v enosmerno, je bilo naknadno potrebno postaviti še dodatno 
prometno signalizacijo. Stroški so bili nižji od prvotno načrtovanih, zaradi tega predlagamo 
znižanje sredstev za 700 €.  
 
14 – GOSPODARSTVO 
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, 
neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. 
Področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski 
dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega 
gospodarstva. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2019 
skupaj 34.366 €, kar je 0,5 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine. 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  
Podprogram zajema podporne ukrepe razvoja turizma.  
 
 
 



8413 Sofinanciranje programov društev na področju turizma  
Občina Komenda sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo turistična društva, 
društva upokojencev, mladinska društva, veteranske organizacije, skavti, vsako leto izvede 
na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Javni razpis za sofinanciranje društvenih 
projektov v občini Komenda v letu 2019 je bil objavljen 15. 2. 2019, rok za oddajo vlog pa je 
bil 18. 3. 2019.  Na razpis je prispela ena vloga. Na podlagi odredbe župana so se izvedle 
prerazporeditve sredstev med postavkami za društvene dejavnosti (povečanje za 43 €), kar 
je upoštevano tudi v predlogu rebalansa. 
 
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter 
temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije 
o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in druga, z varstvom okolja, 
povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega 
družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in 
kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za to področje 
proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2019 skupaj 2.109.345 €, kar je 
27,6 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnaje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter 
nadzor nad onesnaževanjem okolja.Dolgoročni cilji tega glavnega programa se nanašajo na 
dosledno izvajanje zakonodaje s področja varstva okolja, saj se bodo le na ta način lahko 
dosegli zastavljeni cilji iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja, ki opredeljuje 
strateško usmeritev v splošno izboljšanje okolja, kakovosti življenja in ohranjanja in varstvo  
naravnih virov. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo  
Podprogram zajema investicije na področju kanalizacijskega sistema ter čiščenja odpadne 
vode. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja želimo dolgoročno preprečiti onesnaževanje 
okolja zaradi odpadnih voda. 
 
4663 Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini 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. Izgradnja sekundarnih kanalizacijskih vodov je v letu 2019 potekala v naselju 
Potok in se bo nadaljevala  na območju naselij Klanec in Breg ter  se v prihodnjem letu 
zaključila v Nasovčah. 
Zaradi povečanega obsega del pri izgradnji kanalizacije na Potoku je predvidena sklenitev 
aneksa k izvajalski pogodbi. Investicijska vrednost izgradnje kanalizacije na območju Klanca, 
Brega in Nasovč je načrtovana na podlagi prejetih ponudb na javnem razpisu, ki bistveno 
presegajo projektantsko vrednost. Povečanje proračunske postavke za 270.000 € je pogoj za 
podpis izvajalske pogodbe ter zagotavlja nemoteno nadaljevanje gradnje v letošnjem letu. 
 
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  
Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto 
in urejeno okolje). Naloga tega programa je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v 
okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 
ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično 



urejanje naselij. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 
2019 skupaj 934.866 €, kar je 12,3 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in 
odhodkov. 
 

1603 Komunalna dejavnost 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za 
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 
 
16039001 Oskrba z vodo  
Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na območju lokalne skupnosti in izgradnjo oz. 
rekonstrukcijo vodovodnih sistemov ter vzdrževanje vodovodnega omrežja. Dolgoročni cilj je 
izboljšati oskrbo s pitno vodo, zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode ter 
zmanjšanje izgub na obstoječih virih. 
 
4618 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1 
Občina Komenda je na osnovi Sklepa Občinskega sveta Občine Komenda pristopila k 
projektu povečanja zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec. Vodilna občina pri izvajanju 
projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem, v projektu sodelujejo še ostale občine lastnice 
krvavškega vodovoda – Kranj, Šenčur, Komenda in Vodice.  
Glavna težava obstoječih vodovodnih sistemov je nezanesljivost oskrbe s pitno vodo, saj je 
voda v drenažnem zajetju v Lukenjskem grabnu ob deževjih kalna in ne ustreza predpisani 
kakovosti pitne vode. To zmanjšuje razpoložljivost pitne vode in povzroča motnje v 
obratovanju omrežja. Dotrajano omrežje predstavlja tudi velike vodne izgube. 
Investicija vključuje izgradnjo novega transportnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 
23 km, sanacijo obstoječih vrtin in zajetja, gradnja raztežilnika in objekta za pripravo vode ter 
izgradnjo novega vodohrana Taber. Obstoječe omrežje bo ostalo v času gradnje v funkciji, 
po dokončani gradnji pa se bo opustilo. 
Aktivnosti so uvrščene v kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, v okviru razvojen regije: 
Gorenjska in Osrednjeslovenska. Sofinanciranje sanacije s strani Občine Komenda je 
pogojeno z  uspešnostjo kandidiranja za nepovratna sredstva. 
Ob pripravi investicijske dokumentacije za oddajo vloge za nepovratna kohezijska sredstva v 
juliju 2019 je bila narejena prerazporeditev virov financiranja po letih. V letu 2019 je za ta 
namen predvideno 50.606 €. 
 
4669 Gradnja vodovodnega sistema v Občini Komenda  
Načrtovana sredstva v višini 130.000 € bodo potrebna za obnovo vodovoda v  naselju Potok, 
Breg in  Klanec, ki se bo izvajala ob izgradnji kanalizacije in je ocenjena na podlagi izvedenih 
del  v naselju Potok in prejete ponudbe izvajalca na javnem razpisu. Za obnovo vodovoda v 
Nasovčah se bodo sredstva zagotavljala v proračunskem letu 2020. 
 
4670 Izdelava projektnih pogojev  
Proračunska postavka se v rebalansu usklajuje z dejansko količino izdanih in predvidenih 
projektnih pogojev s strani pogodbenega vzdrževalca javnega vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja. Zaradi povečanega števila vlog za izdajo projektnih pogojev 
predlagamo povišanje sredstev za 2.000 €. 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Podprogram vključuje tekoče in investicijsko urejanje pokopališč ter mrliških vežic. Cilj 
podprograma je primerna urejenost pokopališč in poslovilnih objektov. 
 
4668 Prenova pokopališča v Komendi  
V okviru prenove bo sanirana ploščad pred vežicami in izgrajen kolumbarij ter nameščena 
predvidena urbana oprema. Urejeno bo tudi odvodnjavanje meteornih vod. Ocenjena  
investicijska dela v višini 227.730 € obsegajo stroške projektiranja, izvedbe javnega naročila, 
gradbenih del ter gradbenega in projektantskega nadzora. V predlogu rebalansa se upošteva 



že izvedena prerazporeditev na podlagi odredbe župana, kar je bila osnova za podpis 
izvajalske pogodbe.  
 
16039004 Praznično urejanje naselij 
V okviru podprograma se namenjajo sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev.  
 
4938 Izobešanje zastav  
V predlogu rebalansa se v okviru postavke predlaga povišanje sredstev za 1.200 € na osnovi 
izvedene prerazporeditve sredstev. 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti  
Podprogram vključuje urejanje in vzdrževanje javnih površin, nakup in zamenjavo urbane 
opreme ter košnjo na javnih površinah. 
 
4662 Čiščenje vodotokov  
Sredstva v višini 20.000 € za čiščenje in ureditev vodotokov se povišujejo za 3.360 € na 
osnovi izvedene prerazporeditve, za ureditev brežine Pšate v naselju Suhadole. 
 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč  
Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, načrte in projektno 
dokumentacije in predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Dolgoročni cilj je 
zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem 
okolju. 
 
6210 Prostorska dejavnost – stroški storitev  
V predlogu rebalansa so upoštevane izvedene prerazporeditve sredstev, tako da se sredstva 
znižujejo za 4.300 €. 
 
6250 Komunalno opremljanje zemljišč  
Načrtovana sredstva so bila namenjena odpravi manjših pomanjkljivosti, ki so bile 
ugotovljene  pri tehničnem pregledu 1. faze zgrajene infrastrukture v Suhadolski gramoznici. 
Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno brez dodatnih stroškov, tako da predlagamo znižanje 
sredstev za 5.000 €. 
 
18 - KULTURA, ŠPORT IN DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin 
kot javnih dobrin in z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 
Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja 
sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja 
sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje 
in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne 
objekte. Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in 
razvoj mladinske dejavnosti. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda 
namenila v letu 2019 skupaj 467.822 €, kar je 6,1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci 
prihodkov in odhodkov. 
 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične 
kulturne dediščine. 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina  
Podprogram vključuje vzdrževanje kulturnih objektov. 
 
 
 



8273 Stara hišna imena  
Z odkrivanjem kulturne dediščine se bolj zavedamo svoje identitete in vloge v prostoru in 
času, v katerem živimo. Prav za hišna imena je značilno, da razen v redkih primerih ostajajo 
enaka kljub menjavi priimka ali lastnika pri hiši. 
V okviru projekta Stara hišna imena, v katerem sodelujejo občine Komenda, Medvode, 
Mengeš, Trzin in Medvode, so bila v komendski občini letos obravnavana naselja Križ, 
Moste, Suhadole in Žeje. Na podlagi zgodovinskih zapisov v franciscejskih katastrih in 
župnijskih knjigah ter s pomočjo domačinov, ki so sodelovali na srečanjih, je bilo v navedenih 
krajih zbranih 207 starih hišnih imen. Pri zbiranju imen in predvsem zanimivosti, povezanih z 
njimi, sodelujejo tudi učenci OŠ Komenda Moste, ki bodo na ta način obogatili znanje o 
svojih domačih krajih. Z namenom ohranitve in oživitve rabe hišnih imen so bili lastniki hiš s 
hišnimi imeni povabljeni k podaji soglasja za označitev domačije. Lastniki, ki so soglasje 
podali, so table s hišnimi imeni že prejeli. Na tablah so imena izpisana v domači narečni 
obliki. Projekt bo v celoti zaključen v jesenskih mesecih letošnjega leta.   
 
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, ki smo jih prijavili na drugi Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS za mesto in vas, ki je bil odprt od 16. 5. 2018 do 28. 9. 
2018. V februarju smo prejeli odločbo o odobrenih sredstvih. Druga faza projekta se bo 
začela izvajati takoj po zaključku prve faze in bo predvidoma zaključena v letu 2020.  
Predlagano povišanje sredstev v višini 50 € bo namenjeno za redno vzdrževanje zbirke, 
popravilo in zamenjavo označevalnih tabel, ter za morebitne dodatne table, v kolikor bi se še 
kdo od domačinov odločil za označitev domačije s tablo s starim hišnim imenom. 
 
18029001 Knjižničarstvo in založništvo  
Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Dolgoročni cilji so 
doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice, povečati število knjižnega 
gradiva ter razvoj  bralne kulture. 
 
8331 Zbornik Občine Komenda 
Občina Komenda je v maju 2019 izdala Zbornik o 20-letnem dogajanju v občini. Celotni 
stroški priprave in izdaje zbornika: lektoriranje, oblikovanje in priprava za tisk, tisk (naklada: 
600 izvodov) ter drugi stroški so znašali 11.250 €, tako da za neporabljena sredstva v višini 
2.750 € s predlogom rebalansa znižujemo proračunsko postavko. 
 
18039003 Ljubiteljska kultura  
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov 
kulturnih društev, sofinanciranje programa JS RS za kulturo. Dolgoročni cilj je sodelovanje in 
usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih 
pogojev kot predpogoj za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, preko javnega 
razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti društvom s področja ljubiteljske kulture. 
 
8227 Medobčinski muzej Kamnik- sofinanciranje projektov  
Občina Komenda vsako leto finančno podpre enega izmed muzejskih programov oz. 
projektov, ki ga muzej izvede na območju občine Komenda. V proračunu za leto 2019 so na 
tej postavki planirana sredstva za likovni natečaj z naslovom Moj Kraj, na katerem so 
sodelovali učenci 1. triade in učitelji likovnega pouka OŠ Komenda Moste. Projekt je bil do 
konca šolskega leta izveden, stroški sofinanciranja projekta pa so znašali 1.000 €, tako da 
predlagamo znižanje sredstev za 1.500 €. 
 
 

1804 Podpora posebnim skupinam 

Glavni program vključuje sredstva za programe veteranskih organizacij ter drugih posebnih 
skupin. 



18049001 Programi veteranskih organizacij  
Sredstva v okviru proračunskega področja so namenjena sofinanciranju programov 
veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojnih veteranov…). Sredstva so 
razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih 
razpisov.         
  
8411 Sofinanciranje programov veteranski organizacij  
Občina Komenda izvede sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo tudi veteranske 
organizacije, vsako leto na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Javni razpis za 
sofinanciranje društvenih projektov v Občini Komenda v letu 2019 je bil objavljen v času od 
15. 2. 2019 – 18. 3. 2019. Na razpis so prispele štiri vloge. Na podlagi odredbe župana so se 
izvedle prerazporeditve sredstev med postavkami za društvene dejavnosti (zmanjšanje za 
156 €), kar je upoštevano tudi v predlogu rebalansa. 
 
18049004 Programi drugih posebnih skupin  
Podprogram zajema redno delovanje upokojenskih društev. 
 
8412 Sofinanciranje programov upokojenskih društev  
Občina Komenda izvede sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo tudi društva 
upokojencev, na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Javni razpis za 
sofinanciranje društvenih projektov v Občini Komenda v letu 2019 je bil objavljen v času od 
15. 2. 2019 – 18. 3. 2019.  Na razpis je prispela ena vloga. Na podlagi odredbe župana so se 
izvedle prerazporeditve sredstev med postavkami za društvene dejavnosti (povečanje za 28 
€), kar je upoštevano tudi v predlogu rebalansa. 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov športa in programov za 
mladino. 
 
18059001 Programi športa  
Krovni zakon, ki daje osnovo za planiranje na  področju športa, je Zakon o športu, ki določa, 
da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za 
realizacijo dela nacionalnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in 
razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne 
objekte. V podprogram športa so vključena športna društva. Načrtovana sredstva so 
namenjena za sofinanciranje vrhunskega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, 
rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za materialne stroške športne dvorane. 
Dolgoročni cilji so ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini, povečanje 

števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo ter povečanje števila vključenih v različne 
rekreativne programe. 
 
8128 Postavitev opreme za Street workout  
V letu 2015 je bil postavljen telovadni prostor za ulično vadbo. Po preteku štirih let je bil 
potreben obdobni pregled, v katerem so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti, ki vplivajo 
na varno uporabo orodij. Predlagana sredstva bodo porabljena za plačilo obdobnega 
pregleda in odpravo pomanjkljivosti (manjkajoča informacijska tabla z navodili in opozorili za 
varno uporabo, plastični čepi za vertikalne cevi, ureditev terena..).  
 
18059002 Programi za mladino  
Podprogram zajema tekoče delo društev s področja mladine. S sofinanciranjem programov 
za mladino želimo dolgoročno omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh 
področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo 
omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko 
organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem občine. 
 



8414 Sofinanciranje programov za mladino  
Občina Komenda izvede sofinanciranje »ostalih društev«, med katere sodijo tudi mladinska 
društva, na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa. Javni razpis za sofinanciranje 
društvenih projektov v občini Komenda v letu 2019 je bil objavljen 15. 2. 2019, rok za oddajo 
vlog pa je bil 18. 3. 2019.  Na razpis sta  prispeli dve vlogi. Na podlagi odredbe župana so se 
izvedle prerazporeditve sredstev med postavkami za društvene dejavnosti (povečanje za 85 
€), kar je upoštevano tudi v predlogu rebalansa. 
 
19 – IZOBRAŽEVANJE 
Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina 
Komenda na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in 
izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Predšolsko vzgojo v občini Komenda izvaja javni zavod Vrtec Mehurčki, osnovnošolsko 
izobraževanje izvaja OŠ Komenda Moste, osnovna šola s prilagojenim programom (OŠ 27. 
julij) in Glasbena šola Kamnik. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za 
programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu 
razvoju. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2019  
skupaj 1.603.308 €, kar je 21,0 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in 
odhodkov. 
 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Glavni progam zajema področje predšolskega varstva otrok. 
 
19029001 Vrtci  
Podprogram zajema dejavnost javnih in koncesijskih vrtcev, v smislu plačila razlike med 
ceno programov vrtca in plačili staršev. Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje 
materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje. 
 
9102 - Doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem  
V okviru področja otroškega varstva največjo postavko predstavlja »doplačilo oskrbnih 
stroškov vrtcem«. Iz te postavke občina pokriva oz. subvencionira program otroškega 
varstva v skladu z veljavnim Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih in Zakonov o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev domačemu vrtcu in sosednjim vrtcem, v katerih so 
vključeni otroci iz naše občine. Plačilo se opravlja mesečno na podlagi prejetih računov za 
opravljeno storitev. Plačilna razlika med ceno storitve programa v vrtcih in plačili staršev, ki jo 
pokriva občina, znaša za občino približno 70 % (starši v povprečju plačajo 30 % cene 
programa). Zaradi januarskega in novembrskega zvišanja plač v javnem sektorju, so vrtci 
povišali cene programov predšolske vzgoje. Na dnevnem redu septembrske seje bo 
predvidoma tudi sprejem sklepa o povišanju cen programov v Vrtcu Mehurčki. Na podlagi 
trenutne in ocenjene realizacije zagotovljena sredstva za leto 2019 v višini 1.130.000 € ne 
bodo zadoščala, zato predlagamo dodatna sredstva v višini 10.000 €.   
 
9160 OŠ 27. julij – plača logopeda (OV)  
9260 OŠ 27. julij – plača logopeda (izobraževanje)  
Predlagamo, da se sredstva v višini 8.800 € iz področja otroškega varstva (s proračunske 
postavke 9160) prerazporedijo na področje izobraževanja (na proračunsko postavko 9260), 
ker logopedinji dejansko opravljata logopedske obravnave samo v OŠ Komenda Moste in ne 
v Vrtcu Mehurčki.  
OŠ 27. julija bo v oktobru 2019 predvidoma zaposlila dodatnega logopeda, ki bo zagotavljal 
tudi logopedske obravnave v Vrtcu Mehurčki. V šolskem letu 2019/2020 ima Vrtec Mehurčki 
na podlagi prejetih odločb, potrebo po 5 urah logopedske obravnave tedensko, v preteklem 
šolskem letu sta bili le 2 uri tedensko. S predlogom rebalansa se na postavki 9160 
zagotavljajo sredstva za plačo novo zaposlenega logopeda do konca leta 2019 in plačilo še 
neplačanih logopedskih obravnav za šolsko leto 2018/2019.  



1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

Pravna podlaga za planiranje sredstev v okviru občinskega proračuna za področje vzgoje in 
izobraževanja je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z njegovimi 
podzakonskimi akti in uredbami, ki lokalni skupnosti kot ustanoviteljici zavodov nalaga 
pokrivanje stroškov materialne narave (zavarovanje objektov, energija, tekoče vzdrževanje, 
investicijsko vzdrževanje in investicije) ter programov, ki jih občina potrdi kot nadstandardno 
storitev: logopedska služba, subvencioniranje šole v naravi ipd. 
Na področju izobraževanja so sredstva namenjena predvsem delovanju OŠ Komenda Moste 
in v deležu, določenem po delitveni bilanci OŠ 27. julij Kamnik in Glasbeni šoli Kamnik, in 
sicer za del, ki ga je po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna 
zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov. Poleg tega tako kot vsako leto 
namenjamo nekaj sredstev tudi za najnujnejše vzdrževalne posege v šolskih stavbah, da se 
prepreči nadaljnje nastajanje škode. 
Občina Komenda v celoti pokriva stroške delovanja OŠ Komenda Moste ter v odstotku, 
določenem glede na število prebivalcev,  nekatere stroške delovanja OŠ 27. julij (prilagojeni 
program - učenci s posebnimi potrebami) ter Glasbene šole Kamnik (dodatni program). Pri 
planiranju odhodkov je upoštevana delitev stroškov 14,33 % Občina Komenda ter 85,67 % 
Občina Kamnik. 
 
Občina je v skladu z zakonodajo dolžna zagotavljati: 
- materialne pogoje za delo zavodov - stroške električne energije, ogrevanja, komunalnih 

storitev in prispevkov, stroškov zavarovanja ter drugih stroškov, 
- stroške prevozov otrok oddaljenih več kot 4 kilometre od šole in prevoze zaradi prometne 

ogroženosti na nevarnih poteh, prevoze otrok prvega razreda ne glede na oddaljenost po 
novem programu, 

- dohodke in prejemke po zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekatere 
druge prejemke po kolektivni pogodbi za delavce glasbene šole in delavce v dodatnem 
programu zavodov, 

- stroške za tekoče vzdrževanje objektov in stroške nakupa osnovnih sredstev, opreme in 
objektov, 

- stroške za investicijsko vzdrževanje objektov, 
- sredstva za investicije. 

 
Občina lahko v okviru razpoložljivih sredstev financira tudi druge programe in posebne 
projekte. Med dodatne programe sodijo: 
- sofinanciranje šole v naravi, 
- logopedsko-defektološka služba,  
- posebej razpisani projekti in skupne naloge ter akcije potrjene s strani občinskega sveta. 
 
 
19039002 Glasbeno šolstvo  
S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole Kamnik 
in sicer: za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače ter 
investicijsko vzdrževanje objekta (OŠ v Mostah, v katerem ima glasbena šola prostore). 
Dolgoročni cilj je povečanje števila otrok vključenih v programe šole ter izboljšanje pogojev 
dela. 
Glasbeno izobraževanje se financira iz sredstev resornega ministrstva (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport), sredstev ustanoviteljic (Občina Komenda in Občina 
Kamnik), prispevkov učencev oz. staršev in drugih virov.  
 
Resorno ministrstvo zagotavlja sredstva za plače (trenutno je v Glasbeni šoli Kamnik skladno 
s kadrovskim načrtom zaposlenih 23,25 delavcev), prispevke, davke in druge dajatve ter vse 
druge prejemke zaposlenih na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z 
zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo. Občini Komenda in Kamnik 
zagotavljata sredstva za plače, prispevke, davke in druge dajatve ter vse druge prejemke 



zaposlenega na oddelku citer, stroške prehrane med delom in stroške prevoza za vse 
zaposlene delavce šole, del stroškov za tekoče vzdrževanje in materialne stroške ter del 
sredstev za nakup osnovnih sredstev (instrumenti). Starši plačujejo enkrat letno vpisnino, 
mesečno pa šolnino in izposojnino v kolikor ima učenec izposojen instrument, ki je last šole. 
S temi sredstvi glasbena šola krije stroške za nadomestila delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo (potni stroški, dnevnice,…), stroške zaposlenih, ki niso sistemizirana s strani MIZŠ, 
stroške materiala in storitev potrebnih za nemoten učni proces, stroške izobraževanja 
zaposlenih, stroške nakupa učil in učnih pripomočkov, stroške zdravniških pregledov 
zaposlenih, najemnine za prostore… 
 
9279 OŠ Moste – prostori Glasbena šola  
Sredstva na postavki so namenjena zamenjavi oken v prostorih šole v Mostah, ki jih za svojo 
dejavnost uporablja Glasbena šola Kamnik. Zaradi dotrajanosti obstoječih oken, ki jih 
močnejši sunki vetra odpirajo, lahko pride do uničevanja inventarja (inštrumenti, omare, 
tla,…). Ker okna ne tesnijo, je v prostorih težava tudi z ustrezno temperaturo, saj je prostore 
potrebno dogrevati. Na osnovi prejete ponudbe znaša investicija 7.700 €, zato je potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva.  
 

1906 Pomoči šolajočim 

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 
 
19069002 Pomoči s srednjem šolstvu  
Podprogram zajema sredstva za nagrade zlatim maturantom. 
 
9816 Nagrade »zlatim maturantom«  
Na spletni strani občine smo objavili obvestilo, da so zlati maturanti skladno s Pravilnikom o 
nagrajevanju zlatih maturantov, upravičeni do denarne nagrade. Za enkrat smo prejeli eno 
vlogo, v naslednjih mesecih pa lahko pričakujemo še kakšno, zato predlagamo povišanje 
sredstev za 800 €. 
 
 
20 - SOCIALNO VARSTVO 
Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter 
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših 
občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in 
zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata 
Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o socialnem varstvu, ki nalagata skrb za socialno 
ogrožene, invalide in ostarele občane. Za to področje proračunske porabe bo Občina 
Komenda namenila v letu 2019 skupaj 252.500 €, kar je 3,3 % vseh načrtovanih odhodkov v 
bilanci prihodkov in odhodkov. 
 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

Glavni program vključuje sredstva za socialno varstvo občanov. 
 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  
Podprogram vključuje sredstva za enkratne denarne pomoči, za skrb brezdomcev, za 
sofinanciranje pogrebnih stroškov ter dodatne socialne programe in akcije. Dolgoročni cilj je 
čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju socialnega položaja. 
 
0902 Pogrebni stroški  
Po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora občina financirati osnovne pogrebne 
stroške za brezposelne občane, ki so brez dohodkov, premoženja in bližnjih sorodnikov. 
Število smrti je nepredvidljivo, zato je tudi sredstva  na postavki  »pogrebni stroški« praktično 



nemogoče realno planirati. V prvi polovici leta smo financirali pogreb za dva občana brez 
svojcev, dodatna sredstva pa smo zagotovili s prerazporeditvijo na osnovi odredbe župana. 
 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  
V občinskem proračunu se v okviru podprograma posebej predvidena tudi sredstva za 
sofinanciranje dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so programi humanitarnih 
organizacij in društev. Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo 
prispevala k izenačevanju socialnega položaja. 
 
0101 Sofinanciranje humanitarnih programov 
Iz te postavke se preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih 
programov v občini Komenda sofinancirajo programi humanitarnih organizacij, ki vključujejo 
najrazličnejše kategorije prebivalstva in jim omogočajo aktivno udejstvovanje v družbi, kljub 
omejitvam, ki jim jih postavlja bolezen ali njihov socialni položaj. Višina dodeljenih sredstev je 
vezana na število članov iz naše občine in programa, ki ga humanitarna organizacija prijavi 
na razpis. Na podlagi izvedenega javnega razpisa so bila sredstva v višini 4.500 € nakazana 
13 humanitarnim društvom, ki so se prijavila na razpis. 
 
0102 Sofinanciranje Rdečega križa in Karitas  
Na podlagi sprejetega Zakona o rdečem križu, namenjamo sredstva tudi sofinanciranju 
krovne organizacije RK Kamnik, naših krajevnih organizacij rdečega križa in Župnijske 
Karitas. Na osnovi odredbe župana o prerazporeditvi sredstev je bilo na postavko 
prerazporejenih dodatnih 2.440 € za ureditev ustreznih pogojev za potrebe izdaje dobrin 
pomoči potrebnim občanom. 
 
0702 Skrb za brezdomce  
V mesecu novembru 2013 smo bili s strani CSD Kamnik obveščeni, da je občan, s stalnim 
prebivališčem v Občini Komenda, pridobil status brezdomca. Brezdomci iz Kamnika in 
Komende imajo možnost namestitve (postelja) v Samskem domu v Mekinjah ali Penzionu 
Kamrica v Kamniku. Pogodba se sklepa za vsako proračunsko leto posebej. Stroški 
nastanitve za leto 2019 so ocenjeni na 1.800 €, vendar se je cena nastanitve povišala šele z 
mesecem julijem in ne od začetka leta, kot je bilo prvotno načrtovano. Na podlagi 
navedenega predlagamo znižanje postavke za 240 €.  
 
 
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  
To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih 
nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, 
pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so 
namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu 
in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Za to področje proračunske porabe bo Občina 
Komenda namenila v letu 2019 skupaj 32.500 €, kar je 0,4 % vseh načrtovanih odhodkov v 
bilanci prihodkov in odhodkov. 
 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč  

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje 
sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 
nesreče. 
 
23029001 Rezerva občine 
Vsebina podprograma je oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih 
nesreč. 



0900 Rezerva za naravne nesreče 
Skladno z Zakonom o javnih financah se v proračunsko rezervo izloči del skupno doseženih 
letnih prejemkov proračuna, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. V 
proračunsko rezervo se izloča toliko časa, dokler se ne doseže zakonska meja. S predlogom 
rebalansa predlagamo, da se v proračunsko rezervo v letošnjem letu izloči 8.000 €. 
 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v 
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
 
23039001 Splošna proračunska rezervacija  
Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. 
so bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov. Cilj je 
financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo moč 
predvideti oziroma jih ni bilo moč predvideti v zadostnem obsegu. 
 
1370 Splošna proračunska rezervacija  
V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah, se v proračunu del predvidenih 
proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva ne smejo presegati 0,5 % 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O njihovi uporabi odloča župan. Uporabljajo se 
za financiranje nepredvidenih namenov za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali 
za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena  sredstva v zadostnem 
obsegu. S predlogom rebalansa za splošno proračunsko rezervacijo predlagamo 24.500 €. 
 
 

REŽIJSKI OBRAT 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  
Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter 
temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije 
o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in druga, z varstvom okolja, 
povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega 
družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in 
kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
 

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter 
nadzor nad onesnaževanjem okolja. 
Dolgoročni cilji tega glavnega programa se nanašajo na dosledno izvajanje zakonodaje s 
področja varstva okolja, saj se bodo le na ta način lahko dosegli zastavljeni cilji iz Resolucije 
o nacionalnem programu varstva okolja, ki opredeljuje strateško usmeritev v splošno 
izboljšanje okolja, kakovosti življenja in ohranjanja in varstvo  naravnih virov. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema ter 
čiščenja odpadne vode. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja želimo dolgoročno preprečiti 
onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda. 
 
4625 Stroški čiščenja odpadnih vod in upravljanja javnega kanalizacijskega sistema  
Predlagano povišanje sredstev za 40.000 € je povezano z rednim obratovanjem 
kanalizacijskega sistema, čiščenjem odpadnih vod in so v primerjavi s preteklim letom 
povečani sorazmerno s širjenjem sistema in priključevanjem novih uporabnikov na sistem. 



Dvig stroškov je tudi posledica večjih količin transporta odplak iz sosednje občine Cerklje na 
Gorenjskem preko Mengša in ostalih občin do CČN Domžale Kamnik.  
 
 

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
 
V načrtu razvojnih programov za obdobje 2019 – 2022 so vrednosti posameznih projektov 
usklajene s spremenjenimi postavkami v posebnem delu proračuna, kjer so navedene tudi 
obrazložitve. S predlaganimi spremembami v rebalansu proračuna pa predlagamo tudi 
uvrstitev novega projekta, in sicer: 
 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
OB164-19-0004 Meteorna kanalizacija Klanec 
Namen in cilj 
Občina Komenda namerava zgraditi meteorno kanalizacijo v naselju Klanec ter s tem odvesti 
meteorno vodo s cestišča ob lokalni cesti oznake LC 039121 - Cerklje - Zalog - Klanec - 
Komenda – Moste. Dolžina novo predvidenega meteornega kanala znaša 250m. 
 
Stanje projekta 
Ob večjem deževju se v najnižjem delu ceste (v bližini objekta h.št. Klanec 37) zbira voda. 
Zaradi nje je ogrožena varna vožnja po cesti. Zemljišča ob tej cesti ne dopuščajo ponikanja 
meteornih vod, zato je potrebno odvajanje zagotoviti z izgradnjo meteorne kanalizacije. 
Sama kanalizacija bi se zgradila ob omenjeni cesti, dostopni kategorizirani poti oznake JP 
662042 – Klanec II in se pripojila na obstoječi lokalni meteorni kanal v privatni lasti.  
 
 

*************************************** 
 
Pri sprejemanju odloka o rebalansu proračuna 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. 
 
 
Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku 
 
Na podlagi 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 01/2016) se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda 
za leto 2019 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.    
 
 
 
 
 

Stanislav Poglajen 
                   ŽUPAN 


