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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 

51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 

financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 

13/18) in 13. člena Statuta Občine Komenda 

(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 

8/2015) je Občinski svet Občine Komenda na 27. 

seji, dne 20. 9. 2018 sprejel  

 

ODLOK 

o proračunu Občine Komenda za leto 2019 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Komenda za leto 2019 

določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 

ter obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 

proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 

POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 

določa v naslednjih zneskih: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

v EUR 

Skupina/Podskupina kontov          Proračun 

leta 2019 
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 
5.878.616 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.368.885 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.223.337 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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        700 Davki na dohodek in 
dobiček 

3.346.967 

        703 Davki na premoženje 812.370 

        704 Domači davki na blago in 
storitve 

64.000 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.145.548 

        710 Udeležba na dobičku in 

dohodki od premoženja 
154.164 

        711 Takse in pristojbine 14.000 

        712 Globe in druge denarne 

kazni 
44.000 

        713 Prihodki od prodaje blaga 

in storitev 
816.500 

        714 Drugi nedavčni prihodki 116.884 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000 

        720 Prihodki od prodaje 

osnovnih sredstev  
0 

        722 Prihodki od prodaje 

zemljišč in neopredmetenih 

sredstev 

50.000 

73 PREJETE DONACIJE 0 

        730 Prejete donacije iz domačih 

virov 
0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 459.731 

        740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 
101.144 

        741 Prejeta sredstva iz 

državnega proračuna iz 

sredstev    

               proračuna Evropske unije  

358.587 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE 
0 

        787 Prejeta sredstva od drugih 

evropskih institucij 
0 

  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.824.917 

40 TEKOČI ODHODKI 1.577.622 

        400 Plače in drugi izdatki 

zaposlenim 
348.951 

        401 Prispevki delodajalcev za 

socialno varnost 
58.455 

        402 Izdatki za blago in storitve 1.118.216 

        403 Plačila domačih obresti 22.000 

        409 Rezerve 30.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.615.142 

        410 Subvencije 52.800 

        411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 
1.393.230 

        412 Transferi nepridobitnim 

organizacijam in 

ustanovam 

342.380 

        413 Drugi tekoči domači 

transferi 
826.732 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.589.908 

        420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 

1.589.908 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 42.245 

        431 Inv.transferi pravnim in 

fiz.osebam, ki niso pror.uporabniki 

 

17.000 

        432 Investicijski transferi 

proračunskim uporabnikom 

25.245 

  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. 

PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 

53.699 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB 

 

  
Skupina/Podskupina kontov    Proračun 

leta 2019 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 

 

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV 

0 

        750 Prejeta vračila danih posojil 0 

        751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 
0 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAP. DELEŽEV 
0 

        440 Dana posojila 0 
        441 Povečanje kapitalskih 

deležev in naložb 
0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 

DELEŽEV (IV.-V.) 

0 

 

 

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 

 

Skupina/Podskupina kontov     Proračun 

leta 2019 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 24.012 
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50 ZADOLŽEVANJE 24.012 

        500 Domače zadolževanje 24.012 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 292.711 

55 ODPLAČILA DOLGA 292.711 

        550 Odplačila domačega dolga 292.711 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH      

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

-215.000 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -268.699 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-

VIII.-IX.) 
-53.699 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 

31.12. PRETEKLEGA LETA 

215.000 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 

naslednje programske dele: področja proračunske 

porabe, glavne programe in podprograme, 

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 

občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 

proračunske postavke, te pa na konte, določene s 

predpisanim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih 

postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta 

prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 

Občine Komenda (www.komenda.si). 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, 

ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, 

izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske 

postavke-konta. 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta 

mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim 

proračunom. 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 

Komenda. 

4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 

določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 

Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki: 

1. prihodki požarne takse, ki se prenesejo Gasilski zvezi 
Komenda za nakup opreme;  

2. prihodki od najemnine za infrastrukturne objekte in 
naprave (CČN Domžale – Kamnik), ki se namenijo za 
investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale 
Kamnik; 

3. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, ki se nameni za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo; 

4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se nameni 
za vzdrževanje gozdnih cest; 

5. turistična taksa, ki se nameni za področje 
spodbujanja razvoja turizma. 

 

5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 

proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna 

za leto izvrševanja. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 

proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami 

odloča župan. Pravice porabe na posamezni proračunski 

postavki se s prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 

40 % oziroma do 100.000 € v posameznem primeru.  

Župan lahko na predlog za finance pristojnega organa 

občinske uprave v okviru posamezne proračunske 

postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti 

oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe. 

Župan poroča občinskemu svetu o izvedenih 

prerazporeditvah v poročilu o izvrševanju proračuna 

Občine Komenda za prvo polletje leta 2019 in v 

zaključnem računu proračuna Občine Komenda za leto 

2019. 

6. člen 

http://www.komenda.si/
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(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu 

razpiše javno naročilo za celotno vrednost 

projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 

programov, če so zanj načrtovane pravice porabe 

na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 

letih za investicijske odhodke in investicijske 

transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v 

sprejetem finančnem načrtu neposrednega 

uporabnika. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 

letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne 

sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem 

finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno 

v drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko 

obveznosti prevzemajo samo na podlagi 

predhodnega soglasja občinskega sveta. 

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena 

ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 

pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb 

lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz 

najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 

obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 

komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih 

za operativno delovanje neposrednih uporabnikov 

ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se 

financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 

sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 

donatorjev. 

7. člen 

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih 

programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 

razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost je 

večja od 100.000 € in se spremeni za več kot 20 %, 

mora predhodno potrditi občinski svet. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 

leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega 

v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 

dneh po uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 

podlagi odločitve občinskega sveta. 

Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do 

višine 400.000 €. 

 

8. člen 

(proračunski skladi) 

Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po 

Zakonu o javnih financah. 

Neporabljena sredstva proračunske rezerve iz preteklih 

let se prenesejo v proračun za leto 2019. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 

župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za 

namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih 

financah. Župan poroča občinskemu svetu o uporabi 

sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju 

proračuna Občine Komenda za prvo polletje leta 2019 in v 

zaključnem računu proračuna Občine Komenda za leto 

2019. 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM OBČINE 

9. člen 

Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem občine za nepremičnine v posamični 

vrednosti nad 50.000 €, župan pa načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v 

posamični vrednosti do 50.000 €.  

 

Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave 

odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 500 €, če 

je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju 

postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani 

znesek, ali da je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi 

bilo z izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in 

njegove družine. Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega 

odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše 

dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do 

skupne višine 10.000 €. Župan z odpisom dolgov seznani 
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občinski svet v zaključnem računu proračuna 

Občine Komenda za leto 2019. 

  

10. člen 

Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela 

ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja 

javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma 

dobaviteljem se sklene pisna pogodba. Obveznosti 

do mejnih vrednosti se v skladu z zakonodajo lahko 

prevzemajo z naročilnico. 

 

11. člen 

Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske 

uprave ima pravico nadzirati porabo javnih 

sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in 

fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe 

ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico 

in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev. 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 

IN JAVNEGA SEKTORJA 

12. člen 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 

podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 

pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 

posredno prevladujoč vpliv se v letu 2019 ne smejo 

zadolževati in ne smejo izdajati poroštev. 

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina 

lahko v letu 2019 zadolži do višine 5.000.000 €. 

 

Za financiranje investicijskih projektov, ki bodo 

upravičeni do sofinanciranja skladno s 23. členom 

Zakona o financiranju občin, se občina za proračun 

leta 2019 lahko zadolži do višine 30.000 € oziroma 

do višine, ki bo občini pripadala po 21. in 23. členu 

Zakona o financiranju občin. 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

V obdobju začasnega financiranja Občine Komenda v letu 

2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata 

ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 

14. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 

objavah Glasila Občine Komenda, uporablja pa se od 1. 1. 

2019 dalje. 

 

Številka: 410-0017/2018-9 

Komenda, dne 20. septembra 2018 

     

Stanislav Poglajen  

Župan Občine Komenda  

 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. 

člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-

UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 

ZIPRS1617 in 13/18) in 13. člena Statuta Občine Komenda 

(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/2015) je 

Občinski svet Občine Komenda na 27. seji, dne 20. 9. 2018 

sprejel  

 

ODLOK 

o proračunu Občine Komenda za leto 2020 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Komenda za leto 2020 

določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 

obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja 

na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 

STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki 

in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 

kontov. 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin 

kontov določa v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

v EUR 

Skupina/Podskupina kontov          Proračun 

leta 2020 
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 
6.401.465 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.506.132 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.233.337 

        700 Davki na dohodek in 

dobiček 
3.346.967 

        703 Davki na premoženje 832.370 

        704 Domači davki na blago in 

storitve 
54.000 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.272.795 

        710 Udeležba na dobičku in 

dohodki od premoženja 
154.164 

        711 Takse in pristojbine 14.000 

        712 Globe in druge denarne 

kazni 
44.000 

        713 Prihodki od prodaje blaga 

in storitev 
941.500 

        714 Drugi nedavčni prihodki 119.131 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000 

        720 Prihodki od prodaje 

osnovnih sredstev  
0 

        722 Prihodki od prodaje 

zemljišč in 

neopredmetenih 

sredstev 

50.000 

73 PREJETE DONACIJE 0 

        730 Prejete donacije iz 

domačih virov 
0 

  

74 TRANSFERNI PRIHODKI 845.333 

        740 Transferni prihodki iz 

drugih javnofinančnih 

institucij 

130.150 

        741 Prejeta sredstva iz 

državnega proračuna iz 

sredstev    

               proračuna Evropske unije  

715.183 

78 PREJETA SREDSTVA IZ 

EVROPSKE UNIJE 
0 

        787 Prejeta sredstva od 

drugih evropskih 

institucij 

0 

  

II. SKUPAJ ODHODKI 

(40+41+42+43) 
6.131.099 

40 TEKOČI ODHODKI 1.566.922 

        400 Plače in drugi izdatki 

zaposlenim 
348.951 

        401 Prispevki delodajalcev za 

socialno varnost 
58.455 

        402 Izdatki za blago in storitve 1.107.516 

        403 Plačila domačih obresti 22.000 

        409 Rezerve 30.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.544.092 

        410 Subvencije 52.800 

        411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 
1.401.230 

        412 Transferi nepridobitnim 

organizacijam in 

ustanovam 

262.380 

        413 Drugi tekoči domači 

transferi 
827.682 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.982.840 

        420 Nakup in gradnja 

osnovnih sredstev 
1.982.840 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 37.245 

        431 Inv.transferi pravnim in 

fiz.osebam, ki niso 

pror.uporabniki 

 

17.000 

        432 Investicijski transferi 

proračunskim 

uporabnikom 

20.245 

  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. 

PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
270.366 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB 
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Skupina/Podskupina kontov    Proračun 

leta 2020 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751) 

 

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 

0 

        750 Prejeta vračila danih 

posojil 
0 

        751 Prodaja kapitalskih 

deležev 
0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH 

    DELEŽEV (440+441) 

0 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAP. DELEŽEV 
0 

        440 Dana posojila 0 

        441 Povečanje kapitalskih 

deležev in naložb 
0 

VI. PREJETA MINUS DANA 

POSOJILA IN SPREMEMBE     

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 

0 

 

 

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 

 

Skupina/Podskupina kontov     Proračun 

leta 2020 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 24.012 

50 ZADOLŽEVANJE 24.012 

        500 Domače zadolževanje 24.012 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 294.378 

55 ODPLAČILA DOLGA 294.378 

        550 Odplačila domačega 

dolga 

294.378 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH     

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

0 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -270.366 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-

VIII.-IX.) 
-270.366 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 
0 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 

programske dele: področja proračunske porabe, glavne 

programe in podprograme, predpisane s programsko 

klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 

je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, 

določene s predpisanim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 

kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 

odloku in se objavita na spletni strani Občine Komenda 

(www.komenda.si). 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na 

njegovi podlagi, in tega odloka. 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 

biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 

Komenda. 

 

4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 

določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 

Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki: 

1. prihodki požarne takse, ki se prenesejo Gasilski 
zvezi Komenda za nakup opreme;  

2. prihodki od najemnine za infrastrukturne objekte 
in naprave (CČN Domžale – Kamnik), ki se 
namenijo za investicijsko vzdrževanje 
infrastrukture CČN Domžale Kamnik; 

http://www.komenda.si/
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3. koncesijska dajatev za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo, ki se nameni za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo; 

4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki 
se nameni za vzdrževanje gozdnih cest; 

5. turistična taksa, ki se nameni za področje 
spodbujanja razvoja turizma. 

 

5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 

rebalans proračuna za leto izvrševanja. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem 

delu proračuna med posameznimi proračunskimi 

postavkami odloča župan. Pravice porabe na 

posamezni proračunski postavki se s 

prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40 % 

oziroma do 100.000 € v posameznem primeru.  

Župan lahko na predlog za finance pristojnega 

organa občinske uprave v okviru posamezne 

proračunske postavke prerazporeja sredstva med 

posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni 

proračunske porabe. 

Župan poroča občinskemu svetu o izvedenih 

prerazporeditvah v poročilu o izvrševanju 

proračuna Občine Komenda za prvo polletje leta 

2020 in v zaključnem računu proračuna Občine 

Komenda za leto 2020. 

 

6. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu 

razpiše javno naročilo za celotno vrednost 

projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 

programov, če so zanj načrtovane pravice porabe 

na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 

letih za investicijske odhodke in investicijske 

transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v 

sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 

blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 

25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 

neposrednega uporabnika. 

Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v 

drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko 

obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega 

soglasja občinskega sveta. 

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne 

veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 

pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 

pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 

najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo 

elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 

storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 

uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki 

se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 

sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 

donatorjev. 

 

7. člen 

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 

razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost je večja 

od 100.000 € in se spremeni za več kot 20 %, mora 

predhodno potrditi občinski svet. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto 

zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 

leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po 

uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 

podlagi odločitve občinskega sveta. 

Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do 

višine 400.000 €. 

 

8. člen 

(proračunski skladi) 
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Proračunski sklad je proračunska rezerva, 

oblikovana po Zakonu o javnih financah. 

Neporabljena sredstva proračunske rezerve iz 

preteklih let se prenesejo v proračun za leto 2020. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 

uprave župan odloča o uporabi sredstev 

proračunske rezerve za namene iz drugega 

odstavka 49. člena Zakona o javnih financah. Župan 

poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev 

proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju 

proračuna Občine Komenda za prvo polletje leta 

2020 in v zaključnem računu proračuna Občine 

Komenda za leto 2020. 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM 

OBČINE 

9. člen 

Občinski svet sprejme načrt ravnanja z 

nepremičnim premoženjem občine za 

nepremičnine v posamični vrednosti nad 50.000 €, 

župan pa načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem občine za nepremičnine v posamični 

vrednosti do 50.000 €. Župan sprejme tudi načrt 

ravnanja s premičnim premoženjem. 

Župan lahko na obrazložen predlog občinske 

uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do 

višine 500 €, če je bila izterjava neuspešna in iz 

ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da 

stroški presegajo dolgovani znesek, ali da je iz 

obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z 

izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in 

njegove družine. Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega 

odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2020 

odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in 

sicer največ do skupne višine 10.000 €. Župan z 

odpisom dolgov seznani občinski svet v zaključnem 

računu proračuna Občine Komenda za leto 2020. 

  

10. člen 

Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela 

ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja 

javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma 

dobaviteljem se sklene pisna pogodba. Obveznosti do 

mejnih vrednosti se v skladu z zakonodajo lahko 

prevzemajo z naročilnico. 

 

11. člen 

Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima 

pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki 

so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru 

nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima 

župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev. 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 

JAVNEGA SEKTORJA 

 

12. člen 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 

podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 

pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 

posredno prevladujoč vpliv se v letu 2020 ne smejo 

zadolževati in ne smejo izdajati poroštev. 

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2020 zadolži do višine 5.000.000 €. 

Za financiranje investicijskih projektov, ki bodo upravičeni 

do sofinanciranja skladno s 23. členom Zakona o 

financiranju občin, se občina za proračun leta 2020 lahko 

zadolži do višine 30.000 € oziroma do višine, ki bo občini 

pripadala po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin. 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

13. člen 

V obdobju začasnega financiranja Občine Komenda v letu 

2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata 

ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 

14. člen 
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Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, 

uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje. 

 

Številka: 410-0018/2018-5 

Komenda, dne 20. septembra 2018 

 

Stanislav Poglajen  

                                                                      Župan  

 

Na podlagi določil 55. in 61. člena Zakona o 

prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS 

št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 

ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – 

ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Komenda 

(Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09) 

in Sklepa o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev lokacijskega načrta območja KO5 

Hipodrom/športno središče (Uradne objave Glasila 

Občine Komenda št. 01/13) je Občinski svet Občine 

Komenda na svoji 27. redni seji dne 20. 09. 2018 

sprejel 

 

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

LOKACIJSKEM NAČRTU 

OBMOČJA KO5 HIPODROM/ŠPORTNO SREDIŠČE 

 

1. člen 

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o 

lokacijskem načrtu  KO 5 Hipodrom/športno 

središče (Uradne objave Glasila Občine Komenda 

št. 07/2007). 

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev 

lokacijskega načrta območja KO5 

Hipodrom/športno središče (v nadaljevanju: SD 

LN) je izdelala RRD, Regijska razvojna družba, d. o. 

o., iz Domžal pod številko projekta 03/2016 v 

septembru 2017 in jih na podlagi stališč do 

pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, javne 

obravnave, stališč Občinskega sveta Občine Komenda ter 

mnenj nosilcev urejanja prostora dopolnila v februarju 

leta 2018. 

Skladno Odločbi Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-

230/2016/13 z dne 14. 10. 2016 je v postopku priprave SD 

LN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 

 

2. člen 

Spremeni in dopolni se besedilo odloka in grafični del v 

obsegu kot sledi v nadaljevanju. 

 

3. člen 

Spremenijo in dopolnijo se določila točke B 3. člena odloka 

(sestava lokacijskega načrta), in sicer tako, da se obstoječe 

besedilo nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

»(B) Kartografski del sestavljajo načrti namenske rabe 

prostora, ureditvenega območja z načrtom parcelacije in 

umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom 

vplivov in povezav s sosednjimi območji, in sicer 

podrobneje: 

Načrt namenske rabe prostora: 

1/4 Geodetski načrt M 1:1000 

 

2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije: 

2/1 Območje podrobnega načrta z 

obstoječim parcelnim stanjem 

M 1:1000 

2/2 Načrt parcelacije M 1:1000 

 

3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s 

prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji: 

3/1 Razporeditev javnih in skupnih 

površin z njihovo funkcionalno in 

oblikovno zasnovo 

M 1:1000 

3/2 Lega objektov na zemljiščih 

(ureditvena situacija) 

M 1:1000 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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3/3 Vplivi načrtovane prostorske 

ureditve na urbane in krajinske 

strukture in povezave s 

sosednjimi območji 

M 1:5000 

3/4 Zasnova projektnih rešitev 

prometne infrastrukture 

M 1:1000 

3/5 Situacija komunalnih vodov M 1:1000 

3/6 Prikaz ureditev, potrebnih za 

obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, 

vključno z varstvom pred 

požarom ter prikaz omilitvenih 

ukrepov 

M 1:1000 

 

4. člen 

Spremenijo in dopolnijo se določila 8. člena odloka 

(opis načrtovanih rešitev objektov in površin), in 

sicer tako, da se obstoječe besedilo, ki se glasi: 

»Med obsežnimi parkirnimi površinami, ki dele 

športno središče od kompleksa hipodroma in 

centralnim nogometnim igriščem, je lociran 

vzdolžno poudarjen večnamenski objekt, ki 

prvenstveno, v delu obrnjenem proti vzhodu, služi 

tribunam ob nogometnem igrišču, v preostalem 

delu volumna pa združuje prostore garderob, 

sanitarij ostalih pomožnih prostorov ter deloma 

lokalov in pisarn, v južnem delu pa je namenjen 

zimskemu bazenu z wellness centrom. 

Preko območja potekata dve ključni prometnici: 

prva primarna ob Knežjem potoku napaja parkirne 

površine s severa in juga, druga prečna pa 

predstavlja poudarjeno peš povezavo centra 

Komende s šolo in domom starejših.« v celoti črta 

in nadomesti s sledečim besedilom: »Osrednjo 

pozicijo zaseda nogometno igrišče z atletsko stezo 

in večnamensko stavbo tribun, umeščeno ob 

jugozahodni del igrišča; stavba je namenjena 

združevanju prostorov garderob, sanitarij, klubskih 

in spremljajočih prostorov, deloma lahko tudi 

lokalom in pisarnam. Ob stavbi so na severni strani 

štiri odbojkarska igrišča z manjšim pomožnim 

objektom, na južni pa južni sklop parkirnih površin, 

preko katerih je omogočen dovoz osebnih in 

intervencijskih vozil do stavbe oz. zahodno ob njej 

tudi tranzitni povezavi, ki povezuje oba dela območja. 

Severovzhodno ob nogometnem igrišču so nanizane 

programsko kompatibilne površine za športne dejavnosti 

z večnamensko ploščadjo, ob njih severneje pa 

severovzhodni sklop površin namenjenih mirujočemu 

prometu. 

Preko območja potekata dve ključni prometnici; prva ob 

Knežjem potoku povezuje parkirne površine južnega in 

severovzhodnega dela območja, obenem pa predstavlja 

peš povezavo naselja Gora z območjem družbenih 

dejavnosti južneje; druga prečna pa predstavlja povezavo 

tako peš prometa kot motornega prometa centra 

Komende s šolo in območjem drugih družbenih 

dejavnosti.« 

 

5. člen 

Spremeni in dopolni se besedilo 9. člena odloka 

(usmeritve za urbanistično oblikovanje), in sicer tako, da 

se v drugem stavku beseda »pretežno« črta in nadomesti 

z besedilom »tako motornemu prometu kot«. 

 

6. člen 

Dopolni se besedilo prve (1) alineje 10. člena odloka 

(usmeritve za arhitektonsko oblikovanje), in sicer tako, da 

se za obstoječe besedilo, ki se glasi: »večnamenski objekt 

tribun ob nogometnem igrišču« doda naslednje besedilo: 

»z možnostjo postavitve pomožnega objekta na njegovi 

zahodni strani«. 

Spremeni in dopolni se besedilo alineje (1a) istega člena 

odloka z namenom, da se spremenijo tlorisne dimenzije 

večnamenskega objekta tribun in sicer tako, da se 

dimenzije: »20,0 m x 166,0m« nadomestijo z dimenzijami: 

»21,0m x 40,0 m«. Na koncu iste alineje se doda nov 

stavek, ki se glasi: »Pomožni objekt ob objektu tribun je 

tlorisnih dimenzij 6,0 m × 6,0 m.«. 

Doda se četrta (4) alineja istega člena odloka, ki se glasi: 

»Znotraj območja se dovoljuje postavitve urbane opreme, 

objektov za oglaševanje, spominskih obeležij, ipd.«. 

 

7. člen 
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Spremeni se besedilo prvega odstavka 11. člena 

odloka (usmeritve za krajinsko oblikovanje) in sicer 

tako, da se zadnji stavek prvega odstavka, ki se 

glasi: »Robna funkcionalna enota Fe ŠP2/1 se glede 

na svojo lego programsko in oblikovno ureja v 

skladu s konceptom doma starejših, ki je načrtovan 

južno, neposredno ob funkcionalni enoti.« v celoti 

črta. 

 

8. člen 

Spremeni in dopolni se  12. člen odloka (prometno 

priključevanje območja – navezava na center 

Komende in Goro ter prometno urejanje znotraj 

območja), in sicer tako, da se za besedilom drugega 

stavka prvega odstavka, ki se glasi: »Določa se 

izvedba primarne peš« doda besedilo, ki se glasi: 

»in pogojno vozne«. Za besedilom tretjega stavka 

prvega odstavka se doda sledeče besedilo: »ter v 

času prireditev pod posebnim režimom tudi 

osebnih vozil.« 

Spremeni in dopolni se besedilo drugega odstavka 

istega člena, in sicer tako, da se za prvim stavkom 

drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: 

»Opcijsko se del FC RV, konkretno Fe RV 1/1 lahko 

nameni tudi izvedbi parkirišč oz. manipulativnim 

površinam za potrebe sejma«. 

V tretjem stavku drugega odstavka se za 

besedilom, ki se glasi: »Prva, na kateri je 

načrtovana glavnina parkirnih mest, se kot 

osrednja parkirna površina nahaja«, doda 

besedilo: »na jugu območja urejanja,«, nadalje pa 

se črta besedilo zadnjega stavka, ki se glasi: 

»Druga, ki omogoča sekundarno parkiranje 

vozilom, leži ob južnem vstopu v območje in služi 

ob večjih dogodkih tudi aktivnostim šole oz. doma 

starejših.« in nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

»Druga, ki omogoča sekundarno parkiranje 

vozilom, leži ob vzhodnem vstopu v območje.« 

 

9. člen 

Dopolni se besedilo 17. člena odloka (oskrba z 

električno energijo) tako, da se na koncu besedila 

tretjega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: 

»Posegi v območju osrednje funkcionalne celote FC ŠP se 

morajo izvajati tako, da ne bo poškodovano ali ogroženo 

obstoječe omrežje javne razsvetljave.«. 

 

10. člen 

Dopolni se 22. člen odloka (tla), in sicer tako, da se za 

obstoječim besedilom doda naslednje besedilo:  

»(4) Ureditev prehodnega skupnega nasutja območja, kjer 

se umeščajo nove športne površine in objekti, se izvede 

na način, da se zagotavlja stabilnost novega terena ob 

upoštevanju obstoječega. Izvede se utrditev novo nasutih 

tal (kompaktiranje) z namenom preprečevanja posedanja 

in destabilizacije terena. 

(5) Za nasutje območja se uporabi material, ki bo 

predvidoma nastal zaradi zagotavljanja poplavne varnosti 

na vplivnem območju plana. Pri tem je potrebno sprejeti 

vse ukrepe, s katerimi se prepreči morebitno onesnaženje 

tal, ki bi lahko nastalo kot posledica izvajanja gradbenih 

del. 

(6) Teren se uredi tako, da se zagotovi ustrezno odvajanje 

padavinske vode z objektov in utrjenih površin, s čimer se 

prepreči površinsko erozijo tal in destabilizacijo novo 

oblikovanega terena. 

(7) Posege v bližino vodotoka Pšata je potrebno izvesti 

tako, da se zagotovi ustrezna stabilnost brežin. Slednje se 

doseže z izvedbo krajinske ureditve (zatravitev in 

zasaditev z avtohtono vegetacijo).«. 

 

11. člen 

V celoti se črta besedilo 26. člena odloka (varovanje 

kulturne dediščine), ki se glasi: 

»Na območju, ki ga obravnava lokacijski načrt 

hipodrom/športno središče, se delno nahaja enota 

kulturne z oznako EŠD 15119 Komenda – Naselbina na 

Krtini, območje pa hkrati leži v vplivnem območju 

prostorsko varovane kulturne dediščine z oznako EŠD 231 

Komenda – Cerkev sv. Petra v Komendi, zato se priporoča, 

da se ob izvedbi načrtovanih posegov predhodno izvede 

arheološki pregled po metodi SAAS, konkretizacijo 

projektnih rešitev pa prilagodi rezultatom arheološkega 

pregleda.« 
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in nadomesti z besedilom, ki se glasi:  

»Na območju, ki ga obravnava lokacijski načrt 

hipodrom/športno središče, se delno nahaja 

registrirano arheološko najdišče Gmajnica – 

Naselbina na Krtini, EŠD 20638, območje pa hkrati 

leži v vplivnem območju enote Komenda – 

Malteška Komenda, EŠD 14627. 

Za poseg v registrirano arheološko najdišče je 

treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 

kulturnovarstvena soglasja pristojne območne 

enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije. S kulturnovarstvenimi pogoji se opredeli 

potrebnost izvedbe predhodnih arheoloških 

raziskav na registriranem arheološkem najdišču, 

katerim je treba v nadaljevanju prilagoditi 

načrtovane posege. Za izvedbo arheološke 

raziskave je potrebno soglasje za raziskavo in 

odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister 

pristojen za področje varstva kulturne dediščine. 

Na celotnem območju lokacijskega načrta pa 

veljajo tudi splošni ukrepi za varstvo arheoloških 

ostalin: 

 Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja 
obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, 
ki najditelja/lastnika 
zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del 
ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo 
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in 
o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki 
situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke. V primeru odkritja 
arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni 
organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za 
arheološko najdišče. 

 Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno 
pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije omogočiti dostop do 
zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljske dela, 
in opravljanje strokovnega nadzora nad 
posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni 
vodja del o dinamiki gradbenih del obvesti 
ZVKDS OE Kranj vsaj 10 dni pred pričetkom 
zemeljskih del.« 

 

12. člen 

Dopolni se besedilo 29. člena odloka (varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom) 

in sicer tako, da se med prvim in drugim odstavkom vnese 

nov odstavek, ki se glasi: »Izpolnjevanje bistvenih zahtev 

varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte 

pa v elaboratu študije požarne varnosti. Požarno manj 

zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o 

zasnovi in študiji požarne varnosti.« 

Spremeni in dopolni se besedilo dosedanjega drugega 

odstavka istega člena in sicer tako, da se za besedilom 

prvega stavka, ki se glasi: »(tribune, hlevi)« doda besedilo, 

ki se glasi: »in odbojkarska igrišča«, navedena višinska kota 

v nadaljevanju besedila stavka, ki se glasi: »337,00« pa se 

črta in nadomesti s številom: »336,40«. 

Dodajo se novi odstavki istega člena, ki se glase: »Pri 

pripravi nadaljnje projektne dokumentacije je upoštevati 

Hidrološko-hidravlično študijo z novelacijo kart poplavne 

nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti na območju LN 

Hipodrom/športno središče (Inštitut za vodarstvo, d. o. o., 

maj 2017) in njene dopolnitve ter usmeritve Okoljskega 

poročila za spremembe in dopolnitve LN KO5 

Hipodrom/športno središče (IPSUM, okoljske investicije, d. 

o. o., junij 2017). 

S tem prostorskim načrtom so podane zgolj okvirne 

višinske kote, ki jih je pred pripravo projektne 

dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 

obvezno ponovno preveriti in uskladiti z navedenimi 

študijami in poročili, pri tem pa upoštevati tudi izvedbo 

potrebnih omilitvenih ukrepov: 

(1) Izvedba tribun z garderobami, pomožnega objekta 
lopa in 4 igrišča za odbojko na predhodnem skupnem 
nasutju, 

(2) nadomestitev retenzijskih volumnov kot posledica 
nasutja na preostalem območju LN 
hipodrom/športno središče, 

(3) ohranitev obstoječega poplavnega toka na severo-
vzhodnem delu, in 

(4) izvedba ostalih ureditev na nivoju terena s primerno 
gradnjo, 

(5) izvedba delne prestavitve jarka na parc. št. 601/2, k. 
o. Kaplja vas. 
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Tribune z garderobami, pomožni objekt (lopa) in 

štiri igrišča za odbojko je potrebno izvesti na 

predhodnem skupnem nasutju.  

Nasutje se izvede vzdolžno na poplavni tok, s čimer 

se zmanjša obseg vpliva nasutja.  

Razlivni volumen (900 m3), ki se zaradi umestitve 

novih objektov na poplavno območja zmanjša, se 

nadomesti na preostalem delu območja (parcele), 

lahko v postopku izravnave terena za posamezne 

objekte (nogometno igrišče – glej karto 3.6.). 

Traso oblikovanega poplavnega toka na severnem 

delu območja je potrebno dolgoročno ohraniti, 

predvidene umestitve pa je potrebno načrtovati na 

nivoju terena. Na trasi opisanega poplavnega toka 

ni priporočljivo umeščati pomožnih objektov, kot so 

ograje, nizke škarpe, tudi če je njihova izvedba 

prilagojena poplavnim tokovom, torej z večjimi 

odprtinami, ki omogočajo prevajanja poplavnih 

tokov (glej karto 3.6. - Prikaz ureditev potrebnih za 

obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, vključno z varstvom pred požarom ter 

prikaz omilitvenih ukrepov).  

Športna igrišča (izjema so igrišča za odbojko) naj se 

izvedejo iz vodoodpornih materialov, ki omogočajo 

hitro in učinkovito vzdrževanje po poplavi. Športna 

igrišča (brez odbojkarskih) naj se izvedejo na nivoju 

terena oziroma z manjšim planiranjem terena za 

zagotavljanje funkcionalnosti objekta. Enako velja 

tudi za ceste in parkirišča ter zamrežen 

večnamenski objekt. Brežin se ne sme nasipavati, 

sicer so potrebni dodatni omilitveni ukrepi.«. 

 

13. člen 

Dopolni se besedilo 30. člena odloka (etapnost 

izvedbe), in sicer tako, da se za obstoječim 

besedilom doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Omilitveni ukrepi, koridorji, nadomestni volumni, 

kot tudi nižanje terena na zahtevane kote (tudi 

cestne; zgornji ustroj cest mora biti na kartah, ki so 

bile uporabljene v HH študiji in njeni dopolnitvi, julij 

2018, št. projekta P285/2017), morajo biti izvedeni 

pred drugimi načrtovanimi posegi v prostor.« 

 

14. člen 

Dopolni se besedilo 35. člena odloka (odstopanja), in sicer 

tako, da se za besedilom prvega odstavka doda naslednje 

besedilo: »Na zemljiščih oz. delih zemljišč parcelnih številk 

469/2, 470/1, 471, vse k. o. Mlaka, 599, 600 in 601/2, vse 

k. o. Kaplja vas, se dovoljuje možnosti fleksibilne gradnje 

športnih in otroških igrišč, parkovnih in parkirnih površin in 

podobno s spremljajočimi objekti, vse v družbenem 

interesu. Konkretne rešitve se prikažejo v PGD projektni 

dokumentaciji, ki mora biti skladna soglasju pristojne 

občinske strokovne službe. Prav tako se na še prostih 

površinah znotraj celotnega območja dopušča možnost 

postavitve začasnih objektov (šotorov, stojnice,…) za 

potrebe sejemskih in podobnih dejavnosti pod pogojem, 

da so dejavnosti usklajene z ostalimi uporabniki prostora in 

da se ohranjajo prvotne površine za poplavne tokove. V 

primeru realizacije parkirišč na območju Fe Pi2 se dopušča 

možnost prestavitve igral za ulično vadbo na katerokoli 

drugo z uporabniki območja usklajeno lokacijo.«. 

Pred zadnjim odstavkom istega člena se doda nov 

odstavek, ki se glasi: »Ne glede na predhodna določila tega 

člena so v primeru potrebnih uskladitev višinskih kot novo 

načrtovanih posegov v območju urejanja dopustna tudi 

večja odstopanja od okvirno določenih višinskih kot 

urejenega terena, prometnic ali pritličij stavb, v kolikor je 

to potrebno zaradi zagotovitve ukrepov varstva pred 

visokimi vodami.«. 

 

15. člen 

Spremeni in dopolni se določilo iz 40. člena odloka 

(inšpekcijski nadzor) in sicer tako, da se obstoječe besedilo 

črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Nadzor nad 

izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske 

službe.« 

 

16. člen 

Ostala določila Odloka o lokacijskem načrtu območja KO5 

Hipodrom/športno središče (Uradne objave Glasila Občine 

Komenda št. 07/2007) ostajajo še naprej v veljavi. 
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17. člen 

Skladno vsebinskim spremembam in dopolnitvam 

odloka o lokacijskem načrtu se spremene  in 

dopolnijo tudi relevantne karte grafičnega dela. 

 

18. člen 

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so na 

vpogled pri pripravljavcu, Občini Komenda, Zajčeva 

cesta 23, 1218 Komenda, na njegovih spletnih 

straneh in na sedežu Upravne enote Kamnik, Glavni 

trg 24, 1240 Kamnik. 

 

19. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 

Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 

 

Številka: 3500-0001/2013  

Datum: 20. 09. 2018  

 

Stanislav Poglajen  

Župan Občine Komenda  

 

Na osnovi 1. odstavka 47. člena Zakona o varstvu 

okolja ( ZVO - 1, Uradni list RS št. 39/3006 – UPB1, 

70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15. 30/16) 

posredujemo obvestilo, da je Občinski svet Občine 

Komenda na svoji 27. redni seji dne 20. 09. 2018 

sprejel  

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 

O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 5 

HIPODROM/ŠPORTNO SREDIŠČE 

(v nadaljevanju: plan) 

  

Skladno z 2. odstavkom 47. člena ZVO - 1 podajamo 

naslednja pojasnila:    

1. OPIS  VKLJUČENOSTI  OKOLJEVARSTVENIH  
ZAHTEV  V  PLAN  

  

V postopku izdelave sprememb in dopolnitev navedenega 

odloka in s tem povezanega postopka celovite presoje 

vplivov na okolje so potekala usklajevanja tudi s pristojnimi 

nosilci urejanja prostora in javnih pooblastil.  Osnova za 

tovrstna usklajevanja in končne rešitve je bilo poleg 

strokovnih podlag, ki jih je pripravilo podjetja RRD, d. o. o., 

Domžale in hidrološko hidravličnih študij, ki jih je izdelalo 

podjetje Inštitut za vodarstvo, d. o. o., Ljubljana, predvsem 

okoljsko poročilo št. 315/17, ki ga je junija 2017 izdelalo 

podjetje IPSUM, d. o. o., iz Domžal. K pripravi smernic in 

končnega mnenja na predlog plana so bili (poleg ostalih) v 

postopek povabljeni tudi naslednji nosilci urejanja 

prostora (NUP) s področja varovanja okolja:  

- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 
vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52,   
1000 Ljubljana, 

RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 

Ljubljana, 

- Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 
Kranj. 

 

Vsi našteti NUP so (poleg ostalih) izdali pozitivna mnenja k 

predlogu plana ali pa v predpisanem roku mnenj niso 

podali.    

2. UPOŠTEVANJE  MNENJ  IN  PRIPOMB  IZ  POSTOPKA 
CELOVITE PRESOJE VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA 
OKOLJE  

 

Z zgoraj navedenimi študijami ter ukrepi so bila 

upoštevana mnenja naravovarstvene stroke in druge 

strokovne javnosti, ki je bila vključena v postopek celovite 

presoje vplivov na okolje. V skladu s 1. odstavkom 43. člena 

Zakona o varstvu okolja je javna razgrnitev okoljskega 

poročila in dopolnjenega osnutka plana potekala med 01. 

12. 2017 in 31. 12. 2017. V tem času je lahko vsak 

predstavnik zainteresirane javnosti podal svoje mnenje in 

pripombe na vsebino okoljskega poročila in plana. Prav 

tako je zainteresirana javnost svoje predloge in pripombe 

lahko izrazila na javni obravnavi obeh dokumentov, 

opravljeni dne 06. 12. 2017. Pripomb in predlogov na 

okoljsko poročilo ni bilo, zato je Občina Komenda dne 03. 

09. 2018 na RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat 

za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, 
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Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, naslovila vlogo 

za izdajo odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe 

plana na okolje. Navedeni organ je v odločbi  št. 

35409-230/2016/27 dne 12. 09. 2018 ugotovil, da 

so ob upoštevanju omilitvenih ukrepov vplivi plana 

na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje, sprejemljivi.     

3. RAZLOGI  ZA  SPREJETE  ODLOČITVE  GLEDE  NA  
MOŽNE  ALTERNATIVE 

 

Za  območje  KO  5  hipodrom/športno  središče  je  

bil leta 2007 sprejet osnovni lokacijski načrt 

(Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 07/07), 

katerega realizacija  bi  po  naši  oceni  zaradi  

dimenzij objektov in njihove umestitve  imela  

bistveno  večji  vpliv  na  okolje.  Pri  sprejemanju 

osnovnega odloka sicer ni bilo treba izdelati 

okoljskega poročila, pri spremembah in 

dopolnitvah lokacijskega  načrta  pa  je  bilo  

predvsem  zaradi  poplavne varnosti  treba  izvesti  

tudi  celovito  presojo  vplivov  na  okolje.  Načeloma  

bi  sicer lahko realizirali posege po osnovnem   

odloku,   ki   pa   bi   bili   predvsem   z   vidika  

poplavne  varnost  manj  ugodni. Zaradi  določenih 

racionalizacij  in  zaradi  problemov  pri   

pridobivanju  potrebnih  zemljišč  so  alternativno  

napram  osnovnemu odloku  s  sprejetjem  

sprememb  in  dopolnitev  lokacijskega  načrta  

ustvarjeni pogoji za realizacijo posegov, ki  

bodo prav tako zadovoljevali tovrstne potrebe v 

lokalni skupnosti.        

4. OPIS  NAČINA  SPREMLJANJA  VPLIVOV  NA  
OKOLJE  PRI  IZVAJANJU  PLANA 

V sklopu postopka celovite presoje vplivov plana je 

okoljsko poročilo predlagalo načine spremljanja 

stanja za posamezne sestavine okolja, ki so bili 

predmet obravnave in kjer so bili predlagani 

posamezni omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva 

posegov na posamezne sestavine okolja. Omenjeni 

načini spremljanja stanja so upoštevani in navedeni 

v sprejetem planu, kar je v izreku odločbe iz 2. točke 

obvestila ugotovilo tudi Ministrstvo za okolje in 

prostor.  

Št.: 3500-0001/2013 

Datum: 26. 09. 2018  

 

Stanislav Poglajen  

Župan Občine Komenda  

 

Na osnovi 1. odstavka 47. člena Zakona o varstvu okolja ( 

ZVO - 1, Uradni list RS št. 39/3006 – UPB1, 70/08, 108/09, 

48/12, 57/12, 92/13, 56/15. 30/16) posredujemo 

obvestilo, da je bil v Uradnih objavah Glasila Občine 

Komenda št. 01/18 objavljen   

 

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU OBMOČJA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA TUNJŠČICA 

(v nadaljevanju: plan) 

  

Skladno z 2. odstavkom 47. člena ZVO - 1 podajamo 

naslednja pojasnila:    

1. OPIS  VKLJUČENOSTI  OKOLJEVARSTVENIH  ZAHTEV  V  
PLAN  

  

V postopku izdelave plana in s tem povezanega postopka 

celovite presoje vplivov na okolje so potekala usklajevanja 

tudi s pristojnimi nosilci urejanja prostora in javnih 

pooblastil.  Osnova za tovrstna usklajevanja in končne 

rešitve je bilo poleg strokovnih podlag, ki jih je pripravilo 

podjetja Atelje ARKUS, d. o. o., Kamnik in hidrološko 

hidravličnih študij, ki jih je izdelalo podjetje Inštitut za 

vodarstvo, d. o. o., Ljubljana, predvsem okoljsko poročilo 

št. 273-01/12,  ki ga je oktobra 2013 izdelalo podjetje 

IPSUM, d. o. o., iz Domžal. K pripravi smernic in končnega 

mnenja na predlog plana so bili (poleg ostalih) v postopek 

povabljeni tudi naslednji nosilci urejanja prostora (NUP) s 

področja varovanja okolja:  

- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za 
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, 

- RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 
dediščino Maistrova 16, 1000 Ljubljana, 

- Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 
Kranj, 

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, 
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- Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, 
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.  
 

Vsi našteti NUP so (poleg ostalih) izdali pozitivna 

mnenja k predlogu plana ali pa v predpisanem roku 

mnenj niso podali.    

2. UPOŠTEVANJE  MNENJ  IN  PRIPOMB  IZ  
POSTOPKA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV 
IZVEDBE PLANA NA OKOLJE  

 

Ministrstvo  RS  za  kmetijstvo  in  okolje  je  10.  09.  

2012  pod  št.  35409-152/2012/6  izdalo odločbo, 

da je za predvideni  plan  treba  izvesti  postopek  

celovite  presoje  vplivov  na  okolje. Z zgoraj 

navedenimi študijami ter ukrepi so bila upoštevana 

mnenja naravovarstvene stroke in druge strokovne  

javnosti,  ki  je  bila  vključena v ta postopek.  V  

skladu  s 1. odstavkom 43. člena Zakona o varstvu 

okolja je javna razgrnitev okoljskega poročila in 

dopolnjenega  osnutka  plana  potekala  od  04.  04.  

2014  do 05. 05. 2014. V tem času je lahko vsak 

predstavnik zainteresirane  javnosti  podal  svoje  

mnenje  in  pripombe  na vsebino okoljskega 

poročila in plana. Prav tako je zainteresirana javnost 

svoje predloge in pripombe lahko izrazila na javni 

obravnavi obeh dokumentov, opravljeni dne  16.  

04.  2014.  Župan  Občine  Komenda je dne 12. 05. 

2014 sprejel stališča do pripomb in predlogov, ki so 

bila na razpolago javnosti od 19. 05. 2014 do 21. 07. 

2014. Dne 04. 09. 2015 je Občina Komenda na RS, 

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 

1000 Ljubljana, naslovila vlogo za izdajo odločbe o 

sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. 

Navedeni organ je v odločbi  št. 35409-

152/2012/27 dne 18. 01. 2016 ugotovil, da so vplivi 

plana, ugotovljeni v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje, sprejemljivi.  

3. RAZLOGI  ZA  SPREJETE  ODLOČITVE  GLEDE  NA  
MOŽNE  ALTERNATIVE 

 

Zaradi  izrazite  poplavne ogroženosti naselij ob 

Pšati in Tunjščici v občini Komenda so se v okviru 

prostorskega načrtovanja obravnavali  tudi  

protipoplavni  ukrepi.  Le-ti  so  rezultirali v 

rezervacijo treh primernih območij za suhe 

zadrževalnike, kar je bilo opredeljeno v Odloku o 

občinskem  prostorskem  načrtu občine Komenda (OPN – 

Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 06/13), ki je v 

ta namen lociral tudi  suhi  zadrževalnik na Tunjščici s 

prostorsko  oznako  KŠP  11.  Alternativno  in  v  teoriji  bi  

bilo ob kritičnih padavinskih dogodkih s širitvami in 

poglobitvami strug sicer možno povečati pretoke 

padavinskih voda ob takih dogodkih, vendar le-teh 

posegov  na določenih trasah zaradi urbanizacije praktično 

ni možno izvesti, poleg tega pa bi s tako rešitvijo (ali npr.  

gradnjo dodatnih  razbremenilnikov)  povečali  poplavno  

nevarnost  dol vodno  od  izvedenih  širitev.  Zato  ta 

varianta v praksi  ni  izvedljiva,  poplavno  ogroženost  pa  

smo  se  odločili reševati z načrtovanjem suhih 

zadrževalnikov v območjih, kjer to omogoča konfiguracija 

terena in ostale prostorske danosti. S tem se voda za 

potreben čas nekaj ur  zadrži  čim  bližje  izvoru,  poleg  

Tunjščice  pa  sta za to po OPN in hidroloških študijah 

primerna še Pšata in Knežji potok.    

4. OPIS  NAČINA  SPREMLJANJA  VPLIVOV  NA  OKOLJE  PRI  
IZVAJANJU  PLANA 

Odločba Ministrstva za okolje in prostor, s katero je bil plan 

definiran kot sprejemljiv, v izreku določa, da se spremljanje 

stanja okolja zagotovi, kot je to opredeljeno v 35. členu 

odloka o OPPN, to je, da je pripravljavec plana dolžan 

poročila o spremljanju stanja okolja v petletnih intervalih 

posredovati ministrstvu, pristojnem za okolje. Pri tem so za 

monitoring skladno z okoljskim poročilom opredeljeni 

kazalci stanja zraka, obremenjenosti s hrupom in 

svetlobnim onesnaževanjem, ravnanjem z odpadki ter za 

površinske in podzemne vode.   

Št.: 3500-0001/2011 

Datum: 26. 09. 2018  
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