
I. SPLOŠNI DEL 
 
 

1. UVOD 
 
 

1.1 Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja: 
 
Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2021 je bil sprejet na 12. seji, dne 17. 
septembra 2020 in objavljen v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, št. 10/2020. 
Celoten dokument z vsemi obrazložitvami je objavljen na spletni strani občine 
www.komenda.si (rubrika: proračun).  

 
Razlog za pripravo predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2021 (v 
nadaljevanju: rebalans) je zagotovitev dela sredstev za izvedbo zapiranja odlagališča inertnih 
odpadkov ter sredstev za pokrivanje stroškov, za odkup opreme v zdravstvenem domu 
Komenda, poleg tega pa je potrebno v Načrtu razvojnih programov uskladiti tudi projekt 
Oskrbe s pitno vodo na območju Zg. Save- sklop 1 s potrjenim investicijskim programom. V 
predlogu rebalansa je upoštevan tudi prenos sredstev in obveznosti iz leta 2020. 
 

1.2  Cilji in načela predloga odloka: 
 
S sprejetjem rebalansa proračuna Občine Komenda za leto 2021 želimo s korigiranjem 
nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno zagotoviti ravnotežje med 
ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki.  

 
 

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 2021 je ob upoštevanju 
novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov spremenjen 2. člen.  
 
V tabelah so prikazani naslednji stolpci: 

• realizacija 2020; 

• sprejeti proračun 2021;  

• realizacija v obdobju 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021; 

• rebalans 2021; 

• indeks rebalansa 2021 glede na sprejeti proračun 2021. 
 

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2021 so skupni izdatki ocenjeni v višini 9.781.203 € 
in so za 1.840.510 € oziroma 23,2 % višji kot v sprejetem proračunu za leto 2021.  

 
 
 
 
 
 

http://www.komenda.si/


2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

2.1  PRIHODKI  
 

Predlagani prihodki proračuna za leto 2021 znašajo 7.619.335 € oziroma 0,5 % manj od 
prvotno načrtovanih. Načrtovana višina posameznih vrst prihodkov je razvidna iz naslednje 
tabele: 
 

    v € 

kto naziv 
sprejeti          

proračun 2021 
rebalans 2021 ind. 

70 davčni prihodki 4.581.841,00 4.892.145,00 106,8 

71 nedavčni prihodki 1.662.031,00 1.531.611,00 92,2 

72 kapitalski prihodki 700.000,00 700.000,00 100,0 

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

74 transferni prihodki 713.257,00 495.579,00 69,5 

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

  SKUPAJ 7.657.129,00 7.619.335,00 99,5 

 

 
70 DAVČNI PRIHODKI……………..………………………………………….4.892.145 € 
 
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 3.875.870,00 

703 Davki na premoženje 953.675,00 

704 Domači davki na blago in storitve 62.600,00 

 SKUPAJ 4.892.145,00 

 
700 Davki na dohodek in dobiček (3.805.902 €) 
 
Med davčnimi prihodki predstavlja dohodnina (konto 7000) največji delež, in sicer 79,2 % 
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 2021 je določena v 54. členu ZIPRS2122 v 
višini 628,20 €. Primerna poraba Občine Komenda za leto 2021 tako znaša 3.820.894 €, vir 
financiranja pa so prihodki iz naslova dohodnine v višini 3.875.870 €.  
 
703 Davki na premoženje (953.675 €) 
 
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 161.530 € in so ocenjeni glede na lanskoletno realizacijo. 
 
704 Domači davki na blago in storitve (62.600 €) 
 
Davki na posebne storitve (konto 7044) predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je 
ocenjen na 1.500 €. 
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so načrtovani v višini 61.100 €, in sicer: 

• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: Na osnovi 
zakonskega določila se sredstva zbirajo preko celega leta. V letu 2021 je  iz tega naslova 
načrtovanih 55.000 €. 

• turistična taksa je v letu 2021 načrtovana v višini 1.000 €. 

• 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 2.500  €. 

• občinske takse predstavljajo prihodke od taks, ki jih morajo zavezanci plačati za panoje, 
reklamne table, itd. V letu 2021 je iz tega naslova načrtovanih 2.600 €.  

 
 

71 NEDAVČNI PRIHODKI………………………….………………………….1.531.611 € 
 
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 182.482,00 

711 Takse in pristojbine 14.200,00 

712 Globe in druge denarne kazni 153.200,00 



713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 987.000,00 

714 Drugi nedavčni prihodki 194.729,00 

 SKUPAJ 1.531.611,00 

 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (182.482 €) 
 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividendah ter presežkov prihodkov nad odhodki so 
načrtovani v višini 1.282 € (presežek OŠ Komenda Moste v višini 239 € ter Vrtca Mehurčki  v 
višini 1.043 €). 
 
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 
1.100 €.     
 
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 2021 načrtuje prihodke iz tega naslova v višini 180.100 €. 
 
711 Takse in pristojbine (14.200 €) 
 
Iz naslova upravnih taks (konto 7111) načrtujemo 14.200 €. 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 (153.200 €) 
 
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 153.200 €. 
Občina Komenda je v letu 2019 z namenov izboljšanja prometne varnosti (ob OŠ Komenda 
na Glavarjevi cesti (lokalna cesta) ter v Mostah pri trgovini TUŠ (regionalna cesta) 
neposredna bližina šole v Mostah) postavila dve ohišji za stacionarni radar, v letu 2020 pa še 
v naselju Križ ter izvajala meritve hitrosti z najemom prenosljivega radarja. Izkazalo se je, da 
je število kršiteljev omejitve hitrosti zelo veliko, zaradi tega se bodo aktivnosti za izboljšanje 
prometne varnosti z ukrepom meritev hitrosti nadaljevale tudi v letu 2021.  
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (987.000 €) 
 
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 v višini 
950.000 €. S predlogom rebalansa predlagamo znižanje prihodkov iz tega naslova za 
100.000 €, saj je pri pripravi in  sprejemu proračuna za leto 2021 veljala določba 82. člena 
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20), ki določa, da je pri izdanih 
računih plačilni rok 60 dni, v primerih ko je upnik javni organ. Zakonska določba naj bi ostala 
v veljavi še eno leto po razglasitvi konca epidemije. Oktobra 2020 pa je bil sprejet Zakon o 
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, ki pa je razveljavil 60 dnevni 
plačilni rok za fizične osebe, kar pomeni, da so načrtovani prihodki iz tega naslova previsoki. 
Prihodki od storitev obračuna čiščenja odpadnih voda so načrtovani v višini 29.000 €, 8.000 
€ pa predstavljajo prihodki od prodaje oglasnih prostorov v občinskem glasilu ter drugi 
prihodki. 
 
 



714 Drugi nedavčni prihodki  (194.729 €) 
 
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 194.729 €, in sicer: 

• 30.000 € prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov 
investicijskega značaja (predlagano je znižanje prihodkov za 30.000 €, saj so bodo 
odločbe za plačilo komunalnega prispevka za priklučitev na kanalizacijsko omrežje 
izdajale šele po pridobitvi uporabnih dovoljenj za zgrajeno omrežje fekalne 
kanalizacije v naseljih Breg, Klanec in Nasovče);  

• 150.000 € komunalnih prispevkov; 
• 11.729 € drugi izredni nedavčni prihodki (zavarovalne odškodnine, povračilo stroškov 

izvršb…); 

• 3.000 € nadomestil stroškov lokacijske preveritve. V lanskem letu smo sprejeli odlok, 
ki skladno z novim Zakonom o urejanju prostora občinam, ki tak odlok sprejmejo, 
omogoča zaračunavanje stroškov za postopek t. i. »lokacijskih preveritev«. Ker gre za 
dokaj nov institut na področju urejanja prostora, je težko oceniti, koliko bo tovrstnih 
vlog, predvidenih 3.000 € pa pomeni, da letos pričakujemo dva takšna postopka.  

 
 

72 KAPITALSKI PRIHODKI……………………………………………………700.000 € 
 
Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev ter stavbnih in 
kmetijskih zemljišč.  
 
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (700.000 €) 
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 700.000 €. V letošnjem letu 
imamo namen izpolniti inšpekcijsko odločbo, ki nam nalaga odstranitev 65.000 m3 inertnih 
odpadkov v suhadolski gramoznici. S tem bo dana podlaga za realizacijo občinskega 
podrobnejšega prostorskega načrta, »sproščene« bodo tudi občinske parcele, ki se v večjem 
delu nahajajo na telesu odlagališča.  
 
 

74 TRANSFERNI  PRIHODKI…………………...……...……………………….495.579 € 
 
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 155.725,00 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 339.854,00 

 SKUPAJ 495.579,00 

 
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (155.725 €) in 741 Prejeta 
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav (339.854 
€) 
 
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 2021 ocenjujemo, da se bo iz tega 
naslova zbralo za okoli 11.000 €. 

• Zakon o finančni razbremenitvi občin je prinesel določene spremembe Zakona o 
financiranju občin, na podlagi katerega smo v preteklih letih črpali sredstva za 
sofinanciranje posamezne investicije. Z novim zakonom so bila uvedena sredstva za 
uravnoteženje razvitosti občin, ki se občini nakazuje po dvanajstinah. Občini 
Komenda po izračunu v letu 2021 pripada 48.771 €. 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - sredstva za gozdne ceste: V letu 
2021 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 2021 je načrtovanih tudi 45.726 € iz državnega proračuna iz sredstev EU za 
strukturno politiko, do katerih je občina upravičena v primeru sofinanciranja projektov 
LAS (projekt Stara hišna imena – 2. Faza, kolesarske steze ter ureditev otroških 
igrišč). Poročila ter zahtevki za sofinanciranje bodo oddani v letošnjem letu. 

• V predlogu proračuna za leto 2021 je načrtovan skupni prihodek kohezijskih sredstev 
v višini 359.482 € za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1. 

 
Na strani prihodkov so v predlogu rebalansa proračuna Občine Komenda za leto 2021 
predlagane naslednje »večje« spremembe v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021, 
in sicer: 

• Prihodki iz naslova dohodnine se povišujejo za 287.464 € (višja povprečnina). 

• Za 35.600 € se povišujejo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, na osnovi lanskoletne realizacije. 

• Prispevki občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 
(priključki na kanalizacijo) se znižujejo na 30.000 € (odločbe bodo zavezancem 
izdane po uradni dolžnosti šele po pridobitvi uporabnih dovoljenj za zgrajeno omrežje 
fekalne kanalizacije v naseljih Breg, Klanec in Nasovče). 

• S predlogom rebalansa predlagamo znižanje prihodkov od prodaje blaga in storitev 
za 100.000 €, saj je pri pripravi in  sprejemu proračuna za leto 2021 veljala določba 
82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20), ki 
določa, da je pri izdanih računih plačilni rok 60 dni, v primerih ko je upnik javni organ. 
Zakonska določba naj bi ostala v veljavi še eno leto po razglasitvi konca epidemije. 
Oktobra 2020 pa je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19, ki pa je razveljavil 60 dnevni plačilni rok za fizične osebe, kar 
pomeni, da so načrtovani prihodki iz tega naslova previsoki. 

• Za 190.000 € se znižujejo tudi transferni prihodki iz naslova sofinanciranja komasacije 
in agromelioracije na območju Nasovče – Kaplja vas, saj je bil zahtevek izplačan ob 
koncu leta 2020. 

• V predlogu rebalansa so prihodki iz naslova sofinanciranja projekta Oskrba s pitno 
vodo na območju Zg. Save – sklop 1  usklajeni s potrjenim investicijskim programom. 
 
 
 
 



2.2  ODHODKI  
 
Ekonomska klasifikacija 
 
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov daje odgovor na vprašanje, kaj 
se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. 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. 
 
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. 
 
Predlagani odhodki proračuna za leto 2021 znašajo 9.394.308 € oziroma 24,4 % več od 
prvotno načrtovanih. Načrtovana višina posameznih vrst odhodkov je razvidna iz naslednje 
tabele: 
 

    v € 

kto naziv 
sprejeti          

proračun 2021 
rebalans 2021 ind. 

40 tekoči odhodki 1.943.978,00 2.002.058,00 103,0 

41 tekoči transferi 2.902.417,00 2.962.668,00 102,1 

42 investicijski odhodki 2.610.408,00 4.311.353,00 165,2 

43 investicijski transferi 96.995,00 118.229,00 121,9 

  SKUPAJ 7.553.798,00 9.394.308,00 124,4 

 
 

40 TEKOČI ODHODKI…………………...……...………….………………….2.002.058 € 
 
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 2.002.058 €, kar 
predstavlja 21,3 % celotnih odhodkov. 
 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 381.358,00 

401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost 59.032,00 

402 Izdatki za blago in storitve 1.508.668,00 

403 Plačila domačih obresti 15.000,00 

409 Rezerve 38.000,00 

 SKUPAJ 2.002.058,00 

 
 

41 TEKOČI TRANSFERI………………...……...………….………………….2.962.668 € 
 
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 2.962.668 €, kar predstavlja 31,5 % celotnih odhodkov. 
 

410 Subvencije 53.800,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.706.820,00 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 272.280,00 

413 Drugi tekoči domači transferi 929.768,00 

 SKUPAJ 2.962.668,00 

 
 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI………...……...………….………………….4.311.353 € 
 
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 4.311.353 €, kar predstavlja 45,9 % celotnih odhodkov. 
 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.311.353,00 

 SKUPAJ 4.311.353,00 

 
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI……...……...………….………...………….118.229 € 
 
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 118.229 €, kar predstavlja 1,3 % celotnih 
odhodkov. 
 

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

68.000,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 50.229,00 

 SKUPAJ 118.229,00 

 
 

2.3 PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
 

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan proračunski primanjkljaj v višini 1.774.973 €.  
 
 

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 2020 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.  
 
Ob upoštevanju veljavnih kreditnih pogodb je v računu financiranja iz naslova vračila 
glavnice v proračunu za leto 2021 načrtovanih 386.895 €, in sicer: 
 

posojilodajalec datum zapadlosti 2021 

Unicredit banka Slovenije d.d. 31. 12. 2025 83.611,56 

Addiko bank d.d. 31. 12. 2025 93.333,36 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo - 2016 

15. 9. 2026 
2.682,34 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo - 2017 

15. 9. 2027 
2.682,56 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo - 2018 

15. 9. 2028 
1.666,68 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo - 2019 

15. 9. 2029 
2.918,46 

PCK d.o.o.  200.000,00 

SKUPAJ   386.894,96 € 

 
Uravnoteženost proračuna za leto 2021: 
 
Negativna razlika iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 1.774.973 € ter iz računa 
financiranja v višini 386.895 €, se pokrije s prenosom denarnih sredstev iz leta 2020 v leto 
2021 v višini 2.161.868 €.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. POSEBNI DEL 
 
 
Institucionalna klasifikacija 
 
Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih 
sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz 
občinskega proračuna. Institucionalna klasifikacija daje odgovor, kdo porablja proračunska 
sredstva. 
 
V nadaljevanju je predstavljena načrtovana poraba posameznih proračunskih uporabnikov v 
letu 2021: 
 

 proračunski uporabnik 

sprejeti 
proračun 2021 

 
rebalans 2021 

    

občinski svet 39.800 39.800 

nadzorni odbor 7.500 7.500 

župan 67.300 64.000 

občinska uprava 7.090.093 8.919.903 

režijski obrat  736.000 750.000 

SKUPAJ  7.940.693 9.781.203 

 
 
Programska klasifikacija 
 
Programska klasifikacija je zavezujoča tako za državni kot tudi občinske proračune in namen 
katere je, da se poenoti oblika proračunov lokalnih skupnosti in omogoči 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. 
 
Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. 
 
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.  
 
V spodnji tabeli so predstavljeni načrtovani izdatki proračuna Občine Komenda za leto 2021 
po posameznih področjih proračunske porabe: 

    

šifra naziv področja proračunske porabe 
sprejeti 

proračun 
2021 

rebalans 
2021 

      

01 politični sistem 107.100 103.800 



02 ekonomska in fiskalna administracija 8.000 8.000 

04 skupne adm. službe in splošne javne storitve 70.000 80.000 

06 lokalna samouprava 635.515 717.850 

07 obramba in ukrepi od izrednih dogodkih 162.000 173.000 

08 notranje zadeve in varnost 17.700 17.700 

10  trg dela in delovni pogoji 40.000 27.500 

11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 77.400 70.400 

13 
promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije 

1.010.450 1.211.735 

14 gospodarstvo 39.898 39.898 

15 varovanje okolja in naravne dediščine 707.286 1.962.627 

16 prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost 1.398.952 2.215.000 

17 zdravstveno varstvo 33.000 16.000 

18 kultura, šport in nevladne organizacije 1.102.327 537.925 

19 izobraževanje 1.791.070 1.848.773 

20 socialno varstvo 300.100 311.100 

22 servisiranje javnega dolga 401.895 401.895 

23 intervencijski programi in obveznosti 38.000 38.000 

  SKUPAJ 7.940.693 9.781.203 

 
 
Funkcionalna klasifikacija (COFOG) 
 
Funkcionalna klasifikacija izdatkov predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih 
funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov. Uporablja se pri analiziranju in prikazovanju 
tokov porabe javnofinančnih sredstev po funkcionalnih namenih izdatkov neposrednih in 
posrednih uporabnikov, pripravi predloga občinskega proračuna ter finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov in pri pripravi predlogov finančnih načrtov javnih skladov, katerih 
ustanovitelj je občina.  
 
Funkcionalna klasifikacija izdatkov razčlenjuje izdatke na 10 funkcionalnih področij porabe: 
01 – javna uprava 
02 – obramba in zaščita 
03 – javni red in varnost 
04 – gospodarske dejavnosti 
05 – varstvo okolja 
06 – stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj 
07 – zdravstvo 
08 – rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij 
09 – izobraževanje 
10 – socialna varnost 
 
Predlog porabe sredstev po funkcionalni klasifikaciji proračuna Občine Komenda za leto 
2021 je razviden iz priloge št. 3 k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda 
za leto 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na strani izdatkov so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2021 predlagane naslednje 
spremembe proračunskih postavk: 
 
PP naziv  sprejeti 

proračun 
2021 

rebalans 
2021 

0102 Sofinanciranje RK in Karitas 6.100 7.600 

0310 Zavod Medgeneracijsko središče Komenda 23.000 25.000 

0312 Starosti prijazna občina 0  4.000 

0400 Letovanje otrok 1.500 0 

0510 Zdravstveno zavarovanje občanov 20.000 3.000 

0520 Javna dela 40.000 27.500 

0700 Pokrivanje razlik v stanarinah 35.000 40.000 

1100 Delovanje občinske uprave 425.000 453.000 

1103 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje uprave 

25.000 60.000 

1133 Medobčinski inšpektorat 94.665 110.000 

1144 Dejavnost župana 54.900 46.000 

1155 Dejavnost podžupana 12.400 18.000 

1310 Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev 25.000 35.000 

1360 Občinski praznik 5.000 3.500 

1305 Občinska priznanja 0  1.500 

2200 Sredstva za civilno zaščito 22.000 32.000 

3205 Gasilska zveza Komenda (prenos republiških 
sredstev) 

12.000 13.000 

4211 Izvajanje komasacijskih postopkov 10.000 2.000 

4500 Prometna signalizacija 30.000 25.000 

4518 Vzdrževanje gozdnih cest 5.000 6.000 

4519 Meteorna kanalizacija 10.000 20.185 

4564 Ureditev ceste Komendska Dobrava I (JP662161)                                   0 40.000 

4570 Gorenjsko kolesarsko omrežje 300 1.400 

4575 Izdelava projektne dokumentacije - prometna 
infrastruktura 

40.000 75.000 

4577 Izgradnja hodnika za pešce Klanec - Komenda 
(cerkev) 

350.000 450.000 

4578 Ureditev ceste Moste XIII (JP 662104)                               0  20.000 

4600 Delovanje režijskega obrata 85.000 87.000 

4618 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-sklop 1 559.652 1.147.500 

4627 Zapiranje deponije inertnih odpadkov 0 1.050.000 

4649 Sofinanciranje vodovodnega sistema Iverje-Kamnik-
Komenda 

25.000 37.000 

4664 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN-
investicijsko vzdrževanje 

76.200 213.187 

4665 Zbirni center komunalnih odpadkov 130.526 198.680 

4670 Izdelava projektnih pogojev-vodovod 1.800 2.000 

4671 Izdelava projektnih pogojev-kanalizacija 1.800 2.000 



4910 LAS za mesto in vas 2.000 2.800 

4915 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega 
razvoja 

2.800 4.000 

4930 Čiščenje in urejanje javnih površin, parkov in 
nasadov 

15.000 20.000 

4937 Postavitev ali zamenjava urbane opreme 10.000 20.000 

6105 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda 32.000 147.000 

6215 Nakup zemljišč 90.000 120.000 

6242 Občinski prostorski načrt 40.000 50.000 

6243 Športni center Komenda 100.000 101.000 

6250 Komunalno opremljanje zemljišč 35.000 80.000 

8125 Dejavnost klubov in društev po pogodbah 73.300 80.000 

8164 ŠDK-materialni stroški in tekoče vzdrževanje 120.000 215.000 

8165 Telovadnica pri OŠ Moste 690.000 32.651 

8200 KFBK - plače 77.397 79.129 

8208 KFBK - nabava knjig, časopisov in revij 14.048 10.036 

8210 KFBK-materialni in ostali programski stroški 12.707 9.200 

8214 KFBK -tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev 4.430 1.673 

8216 KFBK - nakup osnovnih sredstev 1.045 836 

9145 Nakup osnovnih sredstev - Vrtec Mehurčki 10.000 11.043 

9213 Sofinanciranje delovnega mesta "spremljevalec 
učenca" 

0  20.000 

9223 Materialni stroški zagotovljenega programa 153.000 170.000 

9225 Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev 26.000 29.000 

9252 Nakup osnovnih sredstev - šola 13.000 28.100 

9274 Glasbena šola-poučevanje nadstandardnih 
programov 

4.300 0 

9276 Glasbena šola - nakup osnovnih sredstev 450 4.750 

9280 Sofinanciranje programa zasebnih šol 550 610 

9816 Nagrade "zlatim maturantom" 1.000 2.500 

 
V posebnem delu obrazložitev so obrazložene proračunske postavke, ki so v predlogu 
rebalansa proračuna spremenjene glede na sprejeti proračun za leto 2021. 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. 
 
 
 
 

ŽUPAN 
 
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 2021 skupaj 103.008 €, kar je 1,06 % vseh načrtovanih 
odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 



0101 Politični sistem 

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje institucij političnega 
sistema (Občinski svet in Župan)  
- zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa,  
- zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank,  
- zagotavljanje sredstev za opravljanje funkcije župana ter podžupanov.  
 
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema župani in 
zagotovitev pogojev za njihovo delovanje. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:  
01019003 Dejavnost župana in podžupanov  
 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in 
nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, neposredni materialni stroški ter 
stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.   
 
Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

- Statut Občine Komenda  

- Poslovnik Občinskega sveta občine Komenda  
 
Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter 
zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov. Kot kazalec s katerim se bo merilo 
doseganje teh ciljev, bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih 
bosta sprejemala vlada in državni  zbor.  
 
Letni izvedbeni cilj podprograma pa je zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje funkcije 
župana in podžupana.  
 
1144 Dejavnost župana  
Za izvajanje z Zakonom o lokalni samoupravi določenih funkcij župana s predlogom 
rebalansa znižujemo sredstva na 46.000 €. Na podlagi odločitve župana, podane na 3. 
izredni seji občinskega sveta dne 4. 3. 2021, bo župan predvidoma po imenovanju dveh 
podžupanov, funkcijo župana v nadaljevanju mandata opravljal nepoklicno. Županu z 
upokojitvijo pripada zakonsko določena odpravnina, za nepoklicno opravljanje funkcije 
župana pa ustrezno nadomestilo. Za kategorijo poklicnih funkcionarjev (prva tretjina leta 
2021) nadalje velja, da je pri izplačilu plač potrebno upoštevati zakonsko predpisane 
obveznosti iz naslova poravnavanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, pravico do regresa za letni dopust, stroške prevoza 
na delo in regres za prehrano med delom.  
 
1155 Dejavnost podžupana 
Za pomoč oziroma nadomeščanje lahko župan imenuje podžupana. Stroški za nepoklicno 
opravljanje funkcije podžupana so zajeti v postavki 1155 – dejavnost podžupana in jih za leto  
2021 povišujemo za 5.600 €, na 18.000 €. Po uveljavitvi sprememb Statuta Občine Komenda 
bo župan imenoval dva podžupana, ki bosta funkcijo opravljala nepoklicno. 
 
 
 
 



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 ter razpolaganja in upravljanja z 
občinskim premoženjem. Za to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila 
v letu 2021 skupaj 80.000 €, kar je 0,82 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in 
odhodkov. 
 

0401 Kadrovska uprava 

 
04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
V podprogramu so načrtovana sredstva za občinske nagrade in priznanja. Dolgoročni cilj je 
dajanje priznanj občanom in drugim posameznikom za njihovo ustvarjalno delo na različnih 
področjih. Pravna podlaga je Odlok o priznanjih Občine Komenda. 
 

1305 Občinska priznanja 

V skladu z veljavnim Odlokom o priznanjih Občine Komenda se vsako leto podeljujejo 
priznanja na različnih področjih dela. Za leto 2021 se na proračunski postavki 1305 Občinska 
priznanja za omenjene aktivnosti na letni ravni predvideva odhodek v višini 1.500 €. 
Poglavitni strošek predstavlja izdelava različnih vrst priznanj, ki se nagrajencem praviloma 
podelijo na slavnostni seji občinskega sveta, sklicani ob občinskem prazniku 
 

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, za 
izvedbo občinskega praznika, sofinanciranja prireditev in projektov. Cilj podprograma je 
izvedba rednih (letnih) dogodkov v občini Komenda. 
 
1360 Občinski praznik 

Med najpomembnejše dogodke na lokalni ravni sodi vsekakor izvedba občinskega praznika. 
Glede na proračunske omejitve in predviden program aktivnosti se na proračunski postavki 
za leto 2021 načrtujejo sredstva v letnem obsegu 3.500 €. Razlog za predlagano znižanje 
sredstev v višini 1.500 € je v tem, da je potrebno sredstva za občinska priznanja izkazovati 
na ločeni postavki 1305 Občinska priznanja (druga šifra področja proračunske porabe). 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  
Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premičnine. Ta podprogram zajema 
proračunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogočajo postopke 
razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja občine. Navedeni 
postopki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti. Premoženje, ki v skladu s proračunom ni predvideno za prodajo oz. nakup, mora 
občina vzdrževati v skladu z načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre 
za vzdrževanje, tako tekoče kot investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot del 
premoženja občine.  
Cilj občine je, skrbeti za svoje premoženje čim bolj gospodarno. Pri tem gre za dejstvo, da je 
potrebno pri realizaciji prodaje premoženja poskrbeti, da je cena realna oz. čim višja, pri 
nakupu pa za doseganje čim nižje cene. V zvezi z vzdrževanjem nepremičnin, je cilj občine 
skrbeti za njihovo tekoče vzdrževanje z namenom omogočiti rabo le-teh v skladu z njihovim 
namenom ter po potrebi in v skladu s proračunskimi sredstvi postopno izboljšati vrednost teh 



nepremičnin. V zvezi z vzdrževanjem, tako tekočim kot investicijskim, je letni cilj vzdrževanje 
nepremičnega premoženja v skladu z zakonsko predpisanimi standardi. 
 

1310 Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev 

Občina Komenda ima za opravljanje strokovnih del s področja sodnih postopkov in 

odvetniških storitev sklenejo pogodbo z odvetniško pisarno v Domžalah. Sredstva so 

namenjena za reševanje spornih zadev pred pristojnim sodiščem v katerih je bodisi kot 

tožena stranka ali kot tožnica udeležena Občina Komenda. Poraba sredstev pa je v večji meri 

odvisna od zahtevnosti, od števila in tudi od uspešnosti zaključenih postopkov.  S predlogom 

rebalansa povišujemo sredstva za 10.000 €, predvsem zaradi potrebne pravne pomoči in 

zastopanja v zadevi zapiranja odlagališča inertnih odpadkov. 

 
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 2021 skupaj 717.850 €, kar je 7,34 % 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. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so:  
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
 
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 (regionalni razvojni program 
za naslednje obdobje še ni potrjen): 

• zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture, 

• razvoj gospodarstva,  

• razvoj človeških virov 
Letni cilji pa so določeni v izvedbenem načrtu RRP LUR. 
 
4910 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 
Namen LAS je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja na 
območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, ob upoštevanju 
razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim 
vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju. 
Skupni namen se uresničuje skozi izvajanje projektov, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih 
skupin in celotno območje delovanja LAS. Sredstva v višini 2.800 € so namenjena za plačilo 
članarine LAS Za mesto in vas.  
  
 
 



4915 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezuje 26 občin 
osrednjeslovenske regije, v katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, 
infrastrukturne, socialne, kulturne in kreativne dejavnosti. Ob tem spodbuja povezovanje in 
razvoj partnerskih mrež med različnimi deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj gradijo 
trajnostni razvoj regije. Vse aktivnosti RDO Osrednja Slovenija, ki jih izvajajo na Turizmu 
Ljubljana, so usklajene s strateškimi usmeritvami RRA LUR. Potrjuje jih svet županov regije, 
podrobnejši operativni plan pa obravnava forum RDO, ki ga sestavljajo predstavniki občin v 
regiji. Za izvedbo skrbi regijski koordinator, zaposlen na Turizmu Ljubljana. Mestna občina 
Ljubljana kot največja občina zagotavlja 74 % sredstev za delovanje RDO, preostalih 26 % 
sredstev pa ob upoštevanju ključa, ki je bil določen za razrez stroškov (število prebivalcev in 
število turističnih ležišč v posamezni občini) prispeva 25 občin, ki tvorijo Ljubljansko urbano 
regijo. 
Predlagana sredstva v višini 4.000 € so namenjena financiranju splošnih razvojnih nalog 
LUR, izdelavi regionalnega razvojnega programa LUR 2021- 2027, regionalne inovacijske 
strategije  LUR, ter financiranju razvojnih projektov. Na postavki so planirana sredstva tudi za 
sofinanciranje skupnih razvojnih projektov RDO v višini 942 €.   
 
 

0603 Dejavnost občinske uprave 

Program vključuje sredstva za zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za 
delovanje občinske uprave Občine Komenda. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
06039001 Administracija občinske uprave  
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave. 
 
06039001 Administracija občinske uprave  
Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, materialne in 
druge stroške za delovanje občinske uprave. Poleg tega zajema administracija občinske 
uprave tudi sredstva za izvedbo notranje revizije.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o javnih uslužbencih  

- Zakon o delovnih razmerjih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Komenda  

- Kadrovski načrt Občine Komenda  

 
Cilj podprograma je zagotavljanje potrebnih sredstev ter njihova gospodarna in učinkovita 
poraba, tako da je izvajanje vseh storitev zakonito, gospodarno in pravočasno. V okviru 
navedenega je posebno pomembno zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave v 
obliki rednih izplačil plač zaposlenim, ustrezne opremljenosti z delovnimi sredstvi in 
dostopnostjo izobraževanja ter izpopolnjevanja. 
 
1100 Delovanje občinske uprave  
Za izvajanje upravnih in strokovno-tehničnih nalog je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi 
neposredno zadolžena občinska uprava, ki je v skladu s številnimi predpisi dolžna izvajati 
naloge na zakonit, pravočasen in kvaliteten način. Občinska uprava opravlja tudi nadzorstvo 
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja občina kot temeljna 
samoupravna lokalna skupnost zadeve iz izvirne pristojnosti. Prav tako je občinska uprava 
nadalje dolžna opravljati strokovno-tehnična idr. opravila za vse organe občine. 
 



Za delovanje občinske uprave so planirana sredstva za zagotavljanje plač in drugih 
prejemkov zaposlenih v občinski upravi (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz in 
prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja), ki so določeni v 
skladu z zakonodajo na tem področju in na podlagi kadrovskega načrta v občinski upravi 
Občine Komenda, ki temelji na pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, 
katerega v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o javnih uslužbencih sprejme 
župan. Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela je potrebno upoštevati, da le-te 
izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike posameznega delodajalca 
(občina, posredni uporabnik) v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z 
delovnega razmerja v javnem sektorju. Na podlagi sklenjenega dogovora (december 2018) 
med sindikalnimi partnerji glede plač in drugih prejemkov v javnem sektorju je potrebno 
zagotoviti več sredstev. Zato se pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter 
prispevke delodajalca za socialno varnost upoštevajo znane obveznosti, ob upoštevanju 
sprostitve še zadnjih ukrepov, torej trenutno veljavne predpise. Tako se masa sredstev za 
stroške dela v letu 2021 poveča tudi zaradi napredovanj iz leta 2018 in 2019, sklenjenega 
dogovora, ponovno izplačevanje delovne uspešnosti ter zaradi sprememb Zakona o 
minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18). Navedena dejstva vplivajo tudi na 
maso plač za leto 2021, ki je ocenjena v višini cca 340.000 €.  V prilogi 1 je tudi predlog 
Kadrovskega načrta občinske uprave Občine Komenda za leti 2021 in 2022 – dopolnitev 
št.1. 
 
V okviru delovanja občinske uprave se zagotavljajo še sredstva za materialne stroške 
(postavka 4020 »pisarniški in splošni material in storitve«) kot so pisarniški in splošni 
material, čistilni material, časopisi in strokovna literatura, računalniške storitve, 
reprezentanco, oglaševalske storitve. Postavko 4029 »drugi operativni odhodki« pa  
bremenijo stroški seminarjev, avtorski honorarji, stroški dela preko študentskega servisa, 
strokovno izobraževanje zaposlenih, članarine, stroški plačilnega prometa.  Ocena v višini 
cca. 111.000 € temelji na realizaciji preteklega leta in predvidenih potreb za leto 2021. V 
okviru proračunske postavke so predvidena tudi sredstva za izvedbo redne letne revizije ter 
izredne revizije celotnega poslovanja občine. 
 
1133 Medobčinski inšpektorat 
Za delovanje Medobčinskega inšpektorata, ki deluje na območju občin Trzin, Komenda, 
Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, za leto 2021 predlagamo 90.000 €. Finančni načrt 
skupne občinske uprave za leto 2021 je sicer potrjen, vendar je bil s strani MIR-a že 
predlagan rebalans zaradi dodatnih zaposlitev občinskih redarjev. Razlika v višini 20.000 € 
pa je namenjena plačilu materialnih stroškov, ki so povezani z izvajanjem meritev hitrosti s 
stacionarnim radarjem (poštne storitve, študentski servis…), saj se tovrstni stroški ne delijo 
po ključu, ampak v celoti bremenijo posamezno občino. Glede na to, da načrtujemo 
aktivnosti umirjanja prometa tudi v letu 2021, je potrebno zagotoviti predlagana sredstva. 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje uprave   
V okviru podprograma so predlagana sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in 
organov občine. Sredstva so namenjena za vzdrževanje upravne stavbe, zamenjavo 
dotrajane pisarniške opreme ter za nakup programske in računalniške opreme za potrebe 
občinske uprave.  
 
1103 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave 

Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je planiranih 15.000 €, za nakup računalniške in 
programske opreme je planiranih 40.000 € ter druge opreme 5.000 €. Dopolnitev načrta 
nabav in gradenj v letu 2021 se v glavnini nanaša na nakup triindvajsetih prenosnih 
računalnikov za potrebe občinskega sveta ter občinske uprave, v načrtu je tudi vzpostavitev 
registrirne ure delovnega časa ter zamenjava dveh »fizičnih« strežnikov, zaradi zagotavljanja 



zanesljivosti delovanja (stara bosta že devet let).  Načrt nabav in gradenj za leti 2021 in 2022 
– dopolnitev št. 1 je v prilogi št. 2. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:OB164-07-0001 

 
 
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 2021 skupaj 173.000 €, kar je 1,77 % 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. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje in pomoč 
V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za Civilno zaščito. S sofinanciranjem 
delovanja želi občina omogočiti kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na 
posredovanje.  
 
2200 Sredstva za civilno zaščito 
S predlogom rebalansa se za 10.000 € povišujejo sredstva za civilno zaščito, z namenom 
nakupa opreme v primeru množičnih nesreč. Razlika v višini 22.000 € bo namenjena za 
nakup opreme, ki je potrebna za izvajanje rednih nalog civilne zaščite, za nadomestila plač 
za pripadnike CZ in njihovo izobraževanje, za pisarniški in splošni material ter storitve. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-07-0007. 
 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Program zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, 
stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih zvez, 
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane 
tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. V okviru 
tega podprograma Občina Komenda namenja sredstva za delovanje gasilske zveze in 
gasilskih društev.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  
- Zakon o varstvu pred požarom 
- Zakon o gasilstvu 

 
Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč na 
območju občine, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, 
ustreznih prostorov in drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost 
celotnega sistema. Kazalci: število uspešno opravljenih posredovanj in rešitev. 
 
3205 Gasilska zveza Komenda (prenos republiških sredstev)  
Prenos republiške takse je planiran v višini 13.000 € in je vezan na realizacijo prihodkov iz 
naslova požarne takse.  

 
 



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 2021 skupaj 27.500 €, kar je 0,28 % 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 spodbujanje 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 70% in razliko 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za udeležence, katerih plača ne dosega 
minimalne plače ter regres za letni dopust. S predlogom rebalansa se sredstva na postavki 
znižujejo za 12.500 €, z razlogom, da se je na osnovni šoli spremljevalec učenca, ki je bil v 
lanskem letu zaposlen preko programa javnih del, zaposlil za določen čas (sredstva so 
zagotovljena na proračunski postavki 9213). V letošnjem letu je v program javnih del 
vključena Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. 
 
 
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 2021 
skupaj 70.400 €, kar je 0,72 % 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. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
11029003 - Zemljiške operacije 
11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga   
 
11029003 Zemljiške operacije  
V okviru podprograma so načrtovana sredstva za urejanje kmetijskih zemljišč in poljskih poti. 



 
Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o kmetijskih zemljiščih  
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč  
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 

Komenda za programsko obdobje 2015-2020 
 
4211 Izvajanje komasacijskih postopkov 
Obe komasaciji in agromelioraciji kmetijskih zemljišč na območjih Drnovo (skupaj s 
Kamnikom in Mengšem) ter Nasovče - Kaplja vas sta bili v letu 2020 zaključeni. Zemljišča se 
že obdelujejo po novi razdelitvi skladno z odločbama UE Kamnik o novem stanju. Na obe 
odločbi je bilo sicer vloženih nekaj pritožb (za območje Nasovče – Kaplja vas le ena), ki so 
bile na drugi stopnji zavrnjene. V času priprave teh obrazložitev čakamo na informacije o 
morebiti vloženih upravnih sporih, saj so bili roki za vložitve tožb zaradi epidemije COVID-19 
prekinjeni. Če tožb ni, se bo postopek končal še z vpisom nepremičnin po novem stanju v 
zemljiško knjigo.  Na obeh območjih je bil po končanih delih uspešno opravljen ogled s strani 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tako da so bili izplačani že tudi vsi 
zahtevki za nepovratna sredstva. Sredstva na  tej  postavki  v višini 2.000 € so načrtovana za 
morebitne stroške, ki bi v zvezi s pritožbami in vpisom v zemljiško knjigo. 
 

1104 Gozdarstvo 

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 
 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest. 
Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo 
lesa, hoja) po gozdnih cestah. Letni cilj je uspešna realizacija programa vzdrževanja. 
 
4518 Vzdrževanje gozdnih cest 
V skladu z veljavno zakonodajo Občina Komenda iz proračuna financira vzdrževanje gozdnih 
cest po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Program se financira iz namenskih 
prihodkov, zbranih iz prispevne stopnje pri odmeri davkov in prispevkov od katastrskega 
dohodka gozdnih površin in iz višine sredstev, ki se na osnovi vsakoletne pogodbe z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano realizira v občinski proračun. V letu 2021 
za ta namen planiramo 6.000 €, upoštevan je prenos namenskih sredstev iz leta 2020.  
 
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 2021 
skupaj 1.211.735 €, kar je 12,39 % 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. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
13029004 Cestna razsvetljava 
 
 



 
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.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o cestah 

- Zakon o varnosti cestnega prometa  

- Zakon o prevozih v cestnem prometu  
- Odlok o občinskih cestah v Občini Komenda 

 
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. 
 
4519 Meteorna kanalizacija 
Odvajanje meteornih vod z občinskih javnih cest na nekaterih delih ni urejeno, zato prihaja do 
uničenja cest in povečanja stroškov vzdrževanja. Za redno vzdrževanje je namenjenih 10.000 
€. S predlogom rebalansa pa se sredstva povišujejo za 10.185 €, in sicer za plačilo prevzetih 
obveznosti z izgradnjo ponikovalne rigole pri zbirnem centru v Suhadolah. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-21-0003 
 
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.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o cestah 

- Zakon o varnosti cestnega prometa  

- Zakon o prevozih v cestnem prometu  
 
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. 
 
Letni izvedbeni cilj je prenova in obnova prometne infrastrukture, gradnja nove prometne 
infrastrukture ter preplastitve cest, v skupni dolžini vsaj 500 m. 
 
4564 Ureditev ceste Komendska Dobrava I (JP662161) 
Predlagana sredstva so namenjena pripravi in asfaltiranju javne poti JP 662161 v naselju 
Komendska Dobrava v dolžini cca 200 m.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-16-0017 
 
4570 Gorenjsko kolesarsko omrežje 
V Regionalni razvojni agenciji Gorenjske so s podporo gorenjskih občin oblikovali turistični 
produkt »Gorenjsko kolesarsko omrežje, s katerim zapolnjujejo vrzel v turistični ponudbi, saj 
kolesarji še nimajo na voljo predlogov kolesarskih poti, ki bi zaobjele celotno regijo. Izkazalo 
se je, da z vidika kolesarjev optimalna trasa na nekaterih območjih sega preko meja 
statistične regije. Zato so se odločili, da te občine povabijo v projekt. V  projektu sodeluje 24 
občin. Namen projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje je  skupaj s stroko in z DRSI določiti 
trase gorenjskega kolesarskega omrežja, ga ustrezno geolocirati – prostorsko umestiti, 
izdelati zemljevide, spletno stran in ga naknadno ustrezno označiti s kolesarsko prometno 
signalizacijo na terenu. Znesek 1.400 € predstavlja okviren znesek za skupno javno naročilo, 



ki ga bo na podlagi potrjenega elaborata izvedel DRSI. Razlika, da je znesek višji kot je bilo 
sprva predvideno v pogodbi je, da je bilo sprva mišljeno financiranje glede na državne in 
lokalne ceste. Glede na Pravilnih o kolesarskih povezavah in smernice DRSI, pa je DRSI 
odgovoren za postavitev in vzdrževanje državnih kolesarskih povezav, občine pa za lokalne 
kolesarske povezave, ne glede na vrsto ceste (državna ali lokalna). Večino občin je s 
tovrstnim načinom financiranja »na boljšem«, Občina Komenda pa je žal ena izmed tistih 
občin, ki ima večji delež lokalnih kolesarskih povezav.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-18-0006 
 
4577 Izgradnja hodnika za pešce Klanec – Komenda (cerkev) 
Ob dejstvu, da so hitrosti motornih vozil na kategorizirani lokalni cesti št. LC039121 – Cerklje 
- Zalog - Klanec - Komenda - Moste, zlasti na odseku od začetka naselja Klanec do cerkve 
sv. Petra v Komendi, večkrat prekoračene in dejansko nevarne za pešce, Občina Komenda 
predlaga za leto 2021 450.000 € za izgradnjo pločnika v dolžini 550 m, preplastitev cestišča 
ter ureditev meteorne kanalizacije. Predlagano povišanje sredstev bo namenjeno ureditvi 
odcepa s te ceste, kjer želimo v dolžini cca 70 m obstoječo javno pot JP 662048  zapreti za 
motorni promet in jo urediti kot pešpot in pot za kolesarje.      
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-20-0019 
 
4578 Ureditev ceste Moste VIII (JP662104) 
Zaradi pogostega poškodovanja dvižne »zapornice« pri OŠ v Mostah, je občinska uprava na 
predlog vodstva OŠ Komenda Moste pridobila ponudbe za  dobavo in montažo  ustreznih 
potopnih stebričkov, ki bi nadomestila dotrajano dvižno rampo. Glede na širino ceste (5 m), 
je potrebno vgraditi dva potopna stebrička z ustrezno inštalacijo. Pridobili smo ponudbo za 
dobavo in montažo dveh potopnih stebrov ULTIMAT s krmilno elektroniko, detektorjem 
kovine s predizdelano zanko, gradbenimi deli, fino montažo, priklopom, zagonom in šolanjem 
uporabnika. Ocenjena vrednost investicije znaša 18.300 €, za morebitna nepredvidena dela 
pa predlagamo 1.700 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-21-0001 
 
 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
Podprogram zajema sredstva za namestitev in obnovo prometne signalizacije in prometnih 
znakov ter obnovo talnih oznak na občinskih kategoriziranih cestah. Prometno signalizacijo 
prilagajamo standardom, ki veljajo za prometno signalizacijo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o cestah  

- Zakon o varnosti cestnega prometa  

- Zakon o prevozih v cestnem prometu  
 
Cilj podprograma je upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne vertikalne in horizontalne 
signalizacije. 
 
4500 Prometna signalizacija  
Predlagana sredstva za prometno signalizacijo v višini 25.000 € so namenjena zamenjavi in 
postavitvi vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na občinskih cestah in za 
zavarovanje prometne signalizacije. V predlaganih sredstvih so tudi sredstva za najem 
merilnika hitrosti. 
 
4575 Izdelava projektne dokumentacije – prometna infrastruktura 
Občina Komenda in Direkcija RS za infrastrukturo imata namen rešiti glavne problematične 
prometne točke na regionalnih cestah v Mostah (križišče pri Tuš-u in križišče pri Moto baru). 
Glede na to, da predstavljata obe križišči »kritični« del šolskih poti, ju imamo namen ustrezno 
urediti. Dogovorjeno je, da Občina Komenda pripravi ustrezno projektno dokumentacijo, 



izvedba pa naj bi bila v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo. Na osnovi izdelane 
projektne dokumentacije bodo določeni ustrezni ukrepi (nivojsko križišče, semaforizirano 
križišče…). Predlagana sredstva v višini 75.000 € so namenjena izdelavi projektne 
dokumentacije oziroma kot sofinancerski delež pri izvedbi projekta. Predlagano povišanje v 
višini 35.000 € je posledica prenosa prevzetih obveznosti iz leta 2020. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-20-0016 
 
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 2021 skupaj 1.962.627 €, kar je 
20,06 % 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. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo  
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s 
kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave 
za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.  
 
Predpisi na področju ravnanja z odpadki so sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja. 
Osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov je Uredba o odpadkih. To dopolnjujejo tri 
skupine predpisov. V prvo skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste 
odpadkov (npr.: ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami) in v 
drugo skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo objekte in naprave za ravnanje z odpadki 
(odlaganje, sežiganje). Tretjo skupino predpisov oblikujejo predpisi o prekomejnem 
premeščanju odpadkov. 
 
Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine 
ostankov za deponiranje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega 
ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij. Letni cilj je 
uspešna razrešitev problemov v zvezi z deponijo inertnih odpadkov v Suhadolah ter 
pridobitev uporabnega dovoljenja za Zbirni center komunalnih odpadkov. 
 
4627 Zapiranje deponije inertnih odpadkov 
Ob pripravi rebalansa še ni jasno, na kakšen način se bo deponija dejansko zaprla. 
Načeloma obstajajo vsaj tri opcije: po prvi naj bi se odpadki v celoti odpeljali, stroške odvoza 
pa bi bili po oceni Surovine Maribor oz. sklepu inšpekcije o založitvi sredstev z DDV cca 10,5 
mil €. Še vedno obstaja (čeprav je postopek na ARSU trenutno prekinjen) možnost, da se bo 
odlagališče zaprlo s prekrivanjem, izvedbo odvodnjavanja in desetletnim monitoringom – v 



tem primeru realizacija občinskega podrobnega prostorskega načrta ne bi bila možna, občina 
bi bila ob cca 1,5 ha stavbnih zemljišč, po vsej verjetnosti pa bi bilo treba lastnikom 
preostalih cca 1,5 ha zemljišč na zgornjem nivoju gramoznice zagotoviti odškodnino.  Po 
tretji varianti pa bi se upravljanje odlagališča (vključno z obvezo za realizacijo inšpekcijske 
odločbe s predelavo odpadkov na licu mesta) preneslo na drugega izvajalca. Čeprav je 
nehvaležno ocenjevati, kakšni bodo dejanski stroški, na tej postavki v letu 2021 zaenkrat 
načrtujemo 1.050.000 €  sredstev.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-11-0158 
 
4665 Zbirni center komunalnih odpadkov 
Gradnja skupnega zbirnega centra s kamniško občino v naši gramoznici se končuje, skladno 
z gradbeno pogodbo in aneksom naj bi bila zadnja dela, ki jih v zimskem času ni moč izvesti 
(predvsem asfalti) končana aprila. Stroški na tej postavki, ki jih z Občino Kamnik delimo v 
razmerju 79 % (Kamnik) proti 21 % (Komenda) se plačujejo v sorazmernem deležu glede na 
izvedena dela po potrjenih začasnih situacijah. S predlogom rebalansa se upošteva prenos 
prevzetih pogodbenih obveznosti iz leta 2020. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-16-0002 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo  
Podprogram zajema investicije na področju kanalizacijskega sistema ter čiščenja odpadne 
vode.  
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o gospodarskih javnih službah  

- Zakona o varstvu okolja  

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode  

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja 

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komenda  
 
Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja želimo dolgoročno preprečiti onesnaževanje okolja 
zaradi odpadnih voda.  
Letni izvedbeni cilj je: 

• izgradnja 250 m nove fekalne kanalizacije  oziroma prestavitev črpališča v naselju 
Mlaka 

• sprejem novega pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav ter izvedba javnega 
razpisa. 

 
4664 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN – investicijsko vzdrževanje 
JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. v okviru svojih nalog vsako leto 
planira in izvede potrebna vzdrževalna ter investicijska dela na javni infrastrukturi. Plan 
investicijskega vzdrževanja potrjuje skupni organ občin lastnic infrastrukture. Občina 
Komenda stroške financira v deležu lastništva infrastrukture oziroma 5,27 %, ki naj bi v letu 
2021 znašal 76.200 €. Vir financiranja je letna najemnina infrastrukture (namenska sredstva) 
s katero upravlja JP CČN Domžale-Kamnik. S predlogom rebalansa se postavka povišuje za 
135.186 €, in sicer - prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let.  
 
4671 Izdelava projektnih pogojev - kanalizacija 
Občina Komenda, kot upravljalec kanalizacijskega omrežja, ne izdaja projektnih pogojev 
investitorjem, kateri se želijo priključiti na javno omrežje. Na podlagi pogodbe z vzdrževalcem 
prej omenjenih omrežij znaša ocena stroškov, na podlagi lanskoletne realizacije, v letu 2021 
2.000 €. 
 
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 
2021 skupaj 2.215.000 €, kar je 22,6 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in 
odhodkov. 
 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc ter prostorsko 
načrtovanje. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje 
V okviru podprograma se bodo opravljale strokovne naloge na področju prostorskega 
načrtovanja. Občina, kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in 
sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje 
urejanja prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb 
predpisov na področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter 
evidentira podatke s področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje 
prostorske ureditve skupnega pomena.  
 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o prostorskem načrtovanju  

- Zakon o urejanju prostora  

 
Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba 
zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih 
dejavnosti v prostoru. Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev 
baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so 
pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.  
 
Letni cilj je pridobitev gradbenega dovoljenja za Športni center Komenda ter uspešno 
nadaljevanje postopkov sprememb občinskega prostorskega načrta. 
 
6242 Občinski prostorskih načrt 
Predvidevamo, da bodo do konca leta 2021 sprejete druge spremembe občinskega 
prostorskega načrta, takrat bo treba dokončno poplačati tudi izdelovalca tega načrta in 
izdelovalce raznih podlog, študij, elaboratov ipd., kar bo zahtevano v postopku. V postopku 
sprememb je trenutno vključeno blizu 190 raznih predlogov in pobud, seveda bo moč 
realizirati le tiste, ki so v skladu s strokovnimi smernicami in s katerimi bodo soglašali pristojni 
nosilci urejanja prostora. V letu 2021 je na tej postavki predvidenih 50.000 €.    
 
6243 Športni center Komenda 
Predlagana sredstva v skupni višini 101.000 € so namenjena izdelavi PZI dokumentacije za 
izvedbo komunalne infrastrukture in samih športnih objektov ter spremljajočih postopkov 
(geodezija, hidrologija, geomehanika…).  Februarja 2021 je bila izdelana poplavna študija za 
to območje in predvidevamo, da bo na tej osnovi pridobljeno še manjkajoče 
vodnogospodarsko soglasje, v nadaljevanju pa tudi gradbeno dovoljenje. Projekti za 
gradbeno dovoljenje (DGD) so v zaključni fazi oz. se prilagajajo le še nekaterim pogojem iz 
poplavne študije.  Po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja bomo v letu 2021 predvidoma 
naročili še PZI (projekte za izvedbo) tribunskega objekta ter pripadajočih igrišč in 



infrastrukture na območju lokacijskega načrta hipodrom – športno središče.  Sredstva na tej 
postavki so torej namenjena za izdelavo celotne projektne dokumentacije.      
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-07-0022 
 
 

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. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
16039001 Oskrba z vodo 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16039003 Objekti za rekreacijo 
16039004 Praznično urejanje naselij 
16039005 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.  
Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o gospodarskih javnih službah 

- Zakona o varstvu okolja 

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo  

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja 

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komenda  

 
Dolgoročni cilj je izboljšati oskrbo s pitno vodo, zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne 
vode ter zmanjšanje izgub na obstoječih virih. 
 
Letni cilj je obnova  najmanj 900 m vodovodnega sistema. 
 
4618 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – sklop 1 
Na osnovi Sklepa Občinskega sveta Občine Komenda o pristopu Občine Komenda k 
povečanju zmogljivosti vodovodnega sistema Krvavec, namenjamo v predlogu rebalansa 
1.147.500 € kot predvideni delež Občine Komenda za izvajanje sanacije krvavškega 
vodovodnega sistema v letu 2021. Proračunska postavka je načrtovana skladno s 
programom financiranja investicije, ki je del vloge za črpanje kohezijskih sredstev, 
upoštevana pa je že tudi vrednost vlaganj s strani Občine Komenda do konca leta 2020 v 
višini 87.593 €. Investicijski program je Občinski svet Občine Komenda potrdil na januarski 
dopisni seji. V okviru postavke pa je načrtovanih še 20.000 € sredstev za plačilo 
manipulativnih stroškov, ki jih občini zaračunava vodilna Občina Cerklje na Gorenjskem. 
 
Iz spodnje tabele je razvidna dinamika financiranja projekta s strani Občine Komenda, 
povzeta iz investicijskega programa. 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 skupaj 

EU sredstva 15.874,55 12.239,93 277.445,17 398.103,46 319.480,49 54.232,25 1.077.375,85 

Državna 
sredstva 

2.801,39 2.159,99 48.960,90 70.253,56 56.378,91 9.570,40 190.125,15 

Občina 
Komenda 

80.282,44 11.555,24 131.097,72 164.331,68 131.797,90 22.399,58 541.464,56 

SKUPAJ 98.958,38 25.955,16 457.503,79 632.688,70 507.657,30 86.202,23 1.808.965,56 

 



Vodilna občina pri izvajanju projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem, v projektu sodelujejo 
še ostale občine lastnice krvavškega vodovoda – Kranj, Šenčur, Komenda in Vodice. 
Financiranje in izvajanje projekta zajema obdobje 2017-2022. 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 
naj bi bilo pogojeno z  uspešnostjo kandidiranja za nepovratna sredstva. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-07-0060 
 
4670 Izdelava projektnih pogojev-vodovod  
Občina Komenda, kot upravljalec vodovodnega omrežja, ne izdaja projektnih pogojev 
investitorjem, kateri se želijo priključiti na javno omrežje. Na podlagi pogodbe z vzdrževalcem 
prej omenjenih omrežij je v letu 2021 predlagana ocena stroškov 2.000 € (na podlagi 
lanskoletne realizacije). 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti  
Podprogram vključuje urejanje in vzdrževanje javnih površin, nakup in zamenjavo urbane 
opreme ter košnjo na javnih površinah. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o varstvu okolja,  

- Zakon o gospodarskih javnih službah  
 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje vzdrževanih javnih površin ter zagotavljanje urejenega 
okolja. 
 
4930 Čiščenje in urejanje javnih površin, parkov in nasadov 
Predlagana sredstva v višini 20.000 € so namenjena za redno vzdrževanje čiščenja in košnje 
brežin in javnih površin v občini ter zasaditvi cvetličnih gredic. Pretežni del sredstev se 
namenja za urejanje in košnjo zelenih površin v poslovni coni Komenda, kjer košnjo izvaja 
zunanji izvajalec. Predlagano povišanje sredstev v višini 5.000 € je namenjeno ureditvi 
otroških igrišč, ki so bila v lanskem letu na novo postavljena (zatravitev, zasaditev, ureditev 
okolice…). 
 
4937 Postavitev in zamenjava urbane opreme 
Javne površine, kot so avtobusne čakalnice, rekreacijske površine in podobno, je potrebno 
opremiti z ustreznimi koši za smeti, odslužene in polomljene koše nadomestiti z novimi, 
postavitev novih stojal za kolesa, klopc, varovalnih ograj ipd. V letu 2021 naj bi se ob Pšati  
na Podborštu postavila varovalna ograja in uredila zelenica s čimer bi pridobili urejene 
zelene površine za okoliške stanovalce in rekreativce.  Za urbano opremo se v letu 2021 
načrtuje 10.000 €. V okviru postavke bomo dodatnih 10.000 € namenili tudi za dobavo in 
montažo šestih (6) kompletov novih razstavnih stojal ob šolski poti, ki so bili v začetku leta 
2020 zaradi  vandalizma odstranjene. Dimenzija posameznega stojala bo cca 200 x 150 cm 
z elementom za vbetoniranje, jekleno konstrukcijo, lakirani bodo v Ral. Ocenjena vrednost 
stojal je 3.000 € brez montaže (vbetoniranja). Ocenjena vrednost posameznega polnila, ki se 
menja ob vsaki razstavi, z dvostransko grafiko dim. 200 x 150 cm znaša 148 € / kos (brez 
DDV).  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-16-0003 



1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Glavni program vključuje sredstva za programe na stanovanjskem področju. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju  
Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja in poslovne prostore, na katera se nanašajo 
proračunske postavke v okviru tega podprograma. Proračunska sredstva so namenjena 
rednemu in investicijskemu vzdrževanju obstoječih objektov.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  

- Stanovanjski zakon 

 
Dolgoročni cilji podprograma je tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov.  
Letni cilj je odkup opreme v ZD Komenda ter izpolnitev pogodbenih obveznosti z 
Zdravstvenim zavodom Revita. 
 
6105 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda  
V okviru vzdrževanja poslovno stanovanjskega fonda so sredstva namenjena plačilu 
stroškov energije, vode in komunalnih storitev in tekočega vzdrževanja stanovanjskih in 
poslovnih prostorov, ki se delno pokrivajo tudi iz najemnin na prihodkovni strani proračuna. V 
letu 2021 načrtujemo za ta namen 32.000 €. 
 
Občinska uprava Občine Komenda je s  strani koncesionarja - Zdravstvenega zavoda Revita,  
30. oktobra 2020 prejela pisno odpoved Pogodbe o koncesiji za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine na območju občine Komenda. 
Razlog odpovedi je pomanjkanje in izgorelost kadra, pomanjkanje finančnih sredstev in 
predvidena upokojitev nosilca zdravstvene dejavnosti prim. Deana Klančiča, dr. med., spec. 
splošne in družinske medicine. Z dnem prejema odpovedi (30. 10. 2020), je skladno z določili 
pogodbe koncesionarju pričel teči šest mesečni odpovedni rok. Koncesionar Zdravstveni 
zavod Revita trenutno opravlja javno službo splošne oziroma družinske medicine v obsegu 
1,45 tima. 
 
Občinska uprava je skladno z 42. členom ZZDej o odpovedi pisno obvestila direktorja 
javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik ter ga seznanila, da je po poteku 
odpovednega roka (od 1. 5. 2021 dalje) na razpolago program na področju splošne oziroma 
družinske medicine v obsegu 1,45  tima na območju občine Komenda. Direktor je občinsko 
upravo dne 19. 11. 2020 s pisnim dopisom obvestil, da Zdravstveni dom dr. Julija Polca 
Kamnik zaradi kadrovskega primanjkljaja oziroma ker trenutno ne more zagotoviti nosilcev 
1,45 tima splošne/družinske medicine na lokaciji v Komendi, ni zainteresiran za prevzem 
tega programa. Zato je Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik soglašal, da se za omenjeni 
program v obsegu 1,45 tima razpiše koncesija. Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih 
naročil dne 8. 1. 2021, pod številko objave JN000076/2021-U01, in na občinski spletni strani 
www.komenda.si, od 8. 1. 2021 do 22. 1. 2021. Na razpisu je Strokovna komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v občini Komenda, 
imenovana s sklepom župana, št. 430-0030/2020-2, dne 4. 1. 2021, izbrala ponudnika Studio 
R, specialistična zdravstvena dejavnost splošne medicine, d. o. o., Na klancu 22, 1360 
Vrhnika. Bodočemu koncesionarju, ki bo dejavnost predvidoma začel opravljati s 1. 5. 2021, 
je bila že izdana Odločba o podelitvi koncesije (ki je tudi že pravnomočna). Trenutno smo v 
fazi usklajevanja Pogodbe o izvajanju koncesijske dejavnosti. V nadaljevanju, po odkupu 
opreme, ki je v lasti dosedanjega koncesionarja, bo potrebno z novim koncesionarjem 
skleniti še ustrezno najemno pogodbo. 

http://www.komenda.si/


 
Dosedanjemu koncesionarju je bila izdana odločba o prenehanju koncesije s 30. 4. 2021, v 
teku so pogovori glede odkupa opreme, ki je v lasti koncesionarja, v nadaljevanju bo 
potrebno izvesti še izplačilo preostalega dela investicijskih vlaganja v objekt (cca 70.000 €). 
Ocenjena vrednost opreme, na podlagi Cenitvenega poročila št. I-200420-1, z dne 14. 2. 
2021, izdelanega s strani Srečka Veseliča, cenilca nepremičnin, znaša 29.200 € brez DDV. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-21-0002 
 
 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
16069002 Nakup zemljišč 
 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč  
Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, načrti in projektno 
dokumentacijo in predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Dolgoročni cilj je 
zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem 
okolju. 
 
6250 Komunalno opremljanje zemljišč 
Skladno z že dosedanjimi pojasnili na Občinskem svetu bo občina predvidoma pristopila h 
gradnji dovozne ceste in komunalnih vodov v občinski pristojnosti (fekalna kanalizacija, 
vodovod in javna razsvetljava) do parcele doma starejših občanov po t. i. »A« varianti, ki tako 
ne bodo imeli status »hišnih« priključkov, pač pa bodo del javne mreže gospodarske 
infrastrukture. Ob pripravi proračuna za leto 2021 smo dobili okvirno oceno (takrat projektov 
in točnih popisov še ni bilo), koliko bi stala gradnja asfaltirane ceste z enostranskim 
pločnikom ter vodovoda in kanalizacije za komunalno opremo zemljišč med poligonom ulične 
telovadbe in domom starejših občanov.  Glede na takratno oceno smo v proračunu zagotovili 
35.000 €, a je projektantska ocena (sedaj so projekti že izdelani) bistveno višja. S 
projektantom smo projekt pregledali in ga v določenih postavkah racionalizirali, trenutno 
projektant vrisuje dogovorjene korekcije in pripravlja popise. Končna cena bo znana po 
pridobitvi ponudb, zaenkrat pa s predlogom rebalansa povišujemo sredstva na 80.000 €.       
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-20-0021 
 
16069002 Nakup zemljišč  
V okviru podprograma nakupa zemljišča se zagotavljajo sredstva za aktivnosti ter naloge v 
povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem 
kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Prvenstveno so sredstva 
namenjena za nakupe/menjave/razlastitve zemljišč za potrebe cestne infrastrukture.  
Predvidena so tudi izplačila raznih odškodnin za omejitev lastninske pravice - služnostna ali 
stavbna pravica. 
 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  

- Zakon o javnih financah  

 
Dolgoročni cilji so tako zagotavljanje zemljišč, na katerih bo možna gradnja komunalne 
infrastrukture, ki bo občanom omogočala bivanje v urejenem okolju. 
 



Letni izvedbeni cilj pa je čim boljša realizacija načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
občine za leto 2021. 
 
6215 Nakup zemljišč 
Sredstva so namenjena odkupu in menjavi zemljišč zaradi uskladitve stanja prometnih 
površin s stanjem v naravi, del za potrebe širitve cest, del gre tudi na račun nakupa 
kmetijskih zemljišč in plačila najemnin (igrišče ob vrtcu, najem površin za črpališča ipd.). 
Zaradi zapletov pri odmerah ceste za novim gasilnim domom v  Mostah upamo, da bo  
odkup potrebnih zemljišč predvidoma moč realizirati v letošnjem letu. Sredstva za nakupe 
zemljišč višamo z 90.000 € na 120.000 € predvsem zaradi predvidene rekonstrukcije ceste 
od cerkve do Klanca, kjer bo glede na izdelan geodetski posnetek treba odkupiti zemljišča za 
ureditev te ceste in za pločnik ter za plačilo zemljišč, ki so predmet poravnave in dogovora o 
celoviti ureditvi vseh medsebojnih razmerij z družbo Palmrium d.o.o..   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-07-0106 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  
Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva, 
preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Za 
to področje proračunske porabe bo Občina Komenda namenila v letu 2021 skupaj 16.000 €, 
kar je 0,16 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 

1707  Drugi programi na področju zdravstva  

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. 
 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo  
Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih 
dohodkov. Do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov 
(brezposelni občani, ki so jim prenehale vse pravice iz naslova brezposelnosti) so  
brezposelne osebe upravičene na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.  
 
0510 Zdravstveno zavarovanje občanov 
Plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne občane, državljane Republike 
Slovenije s stalnim bivališčem v občini Komenda, ki niso zavarovani iz drugega naslova, je 
bila na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 
40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US) do 31. 12. 2020 obveznost občine.  
Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) je obveznost plačila premije 
obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne občane s 1. 1. 2021 prenesel v 
pristojnost države. Postavko ustrezno znižujemo, planirana sredstva v višini 3.000 € so 
namenjana plačilu obveznosti za mesec december 2020. 
 
 
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 2021 skupaj 537.925 €, kar je 5,50 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci 
prihodkov in odhodkov. 



 
 

1803 Programi v kulturi 

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko 
kulturo  ter druge programe v kulturi. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
18039003 Ljubiteljska kultura 
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
18039005 Drugi programi v kulturi 
 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o knjižničarstvu  

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik  
 
Dolgoročni cilji so čim večja vključenost občanov v programe knjižnice, povečati število 
knjižnega gradiva ter razvoj bralne kulture.  
 
8200 KFBK - plače  
Občina Komenda v okviru področja kulture zagotavlja delež sredstev za izvajanje dejavnosti 
javnega zavoda KFBK. V prvi vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim ter 
materialni stroški. Sredstva za plače so načrtovana skladno z veljavno zakonodajo. V KFBK 
je poleg direktorice javnega zavoda zaposlenih še 17 uslužbencev, od tega 2 osebi za 
polovični delovni čas in 13 strokovnega kadra. Pri določanju deleža Občine Komenda za 
pokrivanje redne dejavnosti knjižnice v letu 2020 smo, tako kot v preteklih letih, izhajali iz 
delitve stroškov med Občino Komenda in Občino Kamnik, upoštevajoč Sklep o načinu 
sporazumne delitve premoženja občine Kamnik po stanju na dan 31.12.1998 med Občino 
Kamnik in Občino Komenda, ki ga je sprejel Občinski svet občine Kamnik na izredni seji, dne 
1.7.1999, Občinski svet občine Komenda pa na 9. seji, dne 25.11.1999. Na podlagi tega 
sklepa je delež Občine Komenda določen v višini 14,33 %. Za stroške plač KFBK v letu 2021 
so bila planirana sredstva v višini 77.397 €. Občina Kamnik je konec leta 2020 sprejela 
proračun za leto 2021, ki je spremenil višine postavk namenjenih za financiranje KFBK. 
14.33 % delež Občine Komenda pri financiranju plač, tako znaša 79.129 €. 
 
8208 KFBK nabava knjig, časopisov in revij 
Predlagana višina sredstev za nabavo knjig in revij temelji na zahtevi Pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12 ), ki 
določa minimalen nakup gradiva v višini 200 enot knjižnega in 220 enot neknjižnega gradiva 
na 1000 prebivalcev, kar je pogoj za opravljanje javne službe.  Viri financiranja so Ministrstvo 
za kulturo RS, Občina Komenda, Občina Kamnik in lastna sredstva zavoda. Ob sprejemu 
proračuna za leto 2021 je predlagani delež Občine Komenda znašal 14.048 €. Občina 
Kamnik je konec leta 2020 sprejela proračun za leto 2021, ki je spremenil višine postavk 
namenjenih za financiranje KFBK. 14.33 % delež Občine Komenda pri financiranju nabave 
knjig, časopisov in revij tako znaša 10.036 €. 
 
8210 KFBK – materialni in ostali programski stroški 
Predlagana sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije, vode, ogrevanja, 
stroškov varovanja, nakup material za čiščenje, zdravstvene preglede v skladu z Zakonom o 
varstvu pri delu, plačilo stroškov interneta, telefona, nakup pisarniškega materiala, stroške 
izobraževanja, pravne stroške, najemnine, stroške popravila knjig, stroške prireditev in 



plačilnega prometa,  stroške oglaševanja, poštne storitve, RTV naročnino, pokritje strokov za 
opremo knjig, stroški zavarovanja, založniške storitve, študentsko delo, delo preko AAS, itd. 
Slednje v skladu s soglasjem ustanovitelja in sveta zavoda, knjižnica financira iz lastnih 
sredstev. V proračunu za leto 2021 smo za ta namen planirali 12.707 €. Občina Kamnik je 
konec leta 2020 sprejela proračun za leto 2021, ki je spremenil višine postavk namenjenih za 
financiranje KFBK. 14.33 % delež Občine Komenda pri financiranju materialnih in ostalih 
programskih stroškov tako znaša 9.200 €. 
 
8214 KFBK tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev 
V okviru postavke Občina Komenda zagotavlja 14,33 % sredstev za pokrivanje tekočega 
vzdrževanja. Na višino potrebnih sredstev vplivata starost stavbe in izrabljenost opreme. 
Planirana sredstva se bodo namenila za vzdrževanja dvigala, čiščenje prostorov, letno 
generalno čiščenje tal in steklenih površin – premazi talnih površin celotne knjižnice, ki so 
nujni zaradi velikega dnevnega obiska, vzdrževanje računalniške opreme (popravila in redna 
vzdrževanja), vzdrževanje prostorov. V proračunu za leto 2021 so na tej postavki planirana 
sredstva v višini 4.430 €. Občina Kamnik je konec leta 2020 sprejela proračun za leto 2021, 
ki je spremenil višine postavk namenjenih za financiranje KFBK. 14.33 % delež Občine 
Komenda pri financiranju tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev tako znaša 1.673 €. 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
Podprogram zajema sredstva za nakup osnovnih sredstev knjižnice ter delovanja stalne 
razstave kartografa I. Selana.  
 
8216 KFBK nakup osnovnih sredstev 
Postavka vključuje sredstva za nabavo osnovnih sredstev, s katerimi se vsako leto 
nadomesti predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav, ki jih sprejme svet 
zavoda za tekoče proračunsko leto. V proračunu za 2021 so bila za ta namen planirana 
sredstva v višini 1.045 €. Občina Kamnik je konec leta 2020 sprejela proračun za leto 2021, 
ki je spremenil višine postavk namenjenih za financiranje KFBK. 14.33 % delež Občine 
Komenda pri financiranju nakupa osnovnih sredstev tako znaša 836 €. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-07-0027. 
 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov športa in programov za 
mladino. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
18059001 Programi športa 
18059002 Programi 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.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o športu 

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 

- Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Komenda 
 



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. Cilj je tudi vzdrževanje in izboljšanje športne infrastrukture. 
 
8125 Dejavnost klubov in društev po pogodbah 
Večina finančnih sredstev za dejavnosti na področju športa in rekreacije predstavlja 
sofinanciranje dejavnosti športnih klubov in društev po pogodbah. Sredstva so vsako leto 
razdeljena na podlagi javnega razpisa skladno z Odlokom o postopku sofinanciranja letnega 
programa športa v občini Komenda ter kriterijev in meril, ki jih bo določil Letni program športa 
za leto 2021. Z rebalansom postavko povišujemo na 8.000 €, z namenom zagotovitve 
dodatnih sredstev športnim klubom in društvom, ki bodo med drugim namenjena tudi za 
sofinanciranje stroškov obratovanja športnih objektov (nogometno in teniška igrišča, 
plezališče).  
 
8164 ŠDK – materialni stroški in tekoče vzdrževanje 
V okviru navedene postavke Občina Komanda pokriva materialne stroške obratovanja 
Športne dvorane Komenda (stroški nabave kurilnega olja, vode, plina, elektrike idr.) in 
stroške tekočega vzdrževanja, kot so popravila osnovnih sredstev, opreme ipd…. V 
rebalansu za leto 2021 za ta namen planiramo sredstva v višini  215.000 €. 60.000 € je 
namenjenih tekočim materialnim stroškom, 5.000 € je prenesenih obveznosti iz preteklega 
leta, 150.000 € pa je skladno s projektom namenjenih izvedbi klimatizacije športne dvorane v 
Komendi. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-20-0017 
 
8165 Telovadnica pri OŠ Moste 
Gradnja telovadnice pri moščanski šoli je povezana s predhodno izvedbo suhega 
zadrževalnika na Tunjščici, s katerim se bodo bistveno izboljšale poplavne razmere v Mostah 
in ko bo predvidoma za telovadnico moč dobiti vodno soglasje. Pri tem računamo na 
čimprejšnji odziv Direkcije RS za vode, ki naj bi dokončala gradnjo zadrževalnika in po 
terminskem planu iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta naj bi se glavnina del 
na zadrževalniku odvila v letih 2021 in 2022. Glede na navedeno se bo terminski plan 
izgradnje telovadnice prestavil vsaj za eno leto, kar je upoštevano tudi v načrtu razvojnih 
programov za obdobje 2021-2024. Gradnja telovadnice v Mostah je nujna, saj bodo v njej 
zagotovljene tudi nujno potrebne dodatne učilnice za prvo triado (poudariti je potrebno zelo 
velik problem prostorske stiske v šoli). Predlagana sredstva dejansko predstavljajo prenos 
namenskih sredstev presežka OŠ Komenda Moste, ki bo namenjen za projektno 
dokumentacijo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-18-0002 
 
 
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 2021  
skupaj 1.848.773 €, kar je 18,9 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in 
odhodkov. 
 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Glavni progam zajema področje predšolskega varstva otrok. 



Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
19029001 Vrtci 
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 
 
19029001 Vrtci  
Podprogram zajema dejavnost javnih in koncesijskih vrtcev, v smislu plačila razlike med 
ceno programov vrtca in plačili staršev.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o vrtcih 

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih  

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mehurčki  
 
Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno 
delo na področju predšolske vzgoje. 
 
Letni izvedbeni cilj je čim večja vključenost otrok v vrtec. 
 
9145 Nakup osnovnih sredstev – Vrtec Mehurčki 
Predlagana sredstva v višini 10.000 € bodo namenjena nakupu opreme za Vrtec Mehurčki. V 
letu 2021 se načrtuje: 

- dokup radiov 
- posodobitev računalniške opreme 
- menjava omar na hodniku v starem delu vrtca 
- dokup otroških garderobnih omar – mobilni del 
- nakup klimatskih naprav v starem delu vrtca 
- nakup hladilnika za osrednjo kuhinjo 

Predlagano povišanje v višini 1.043 € predstavlja presežek vrtca v letu 2020 in bo namenjen  
ureditvi igrišča v Komendi (nakup klopi/vrtne lesene garniture) ter dokup orodja za hišniška 
opravila (puhalnik, samokolnica…). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-07-0032 
 
 

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. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
19039001 Osnovno šolstvo 
19039002 Glasbeno šolstvo 
19039004 Podporne storitve v primernem in sekundarnem izobraževanju 
 
19039001 Osnovno šolstvo  
V okviru podprograma osnovno šolstvo so se  sredstva porabila za delovanje osnovne šole 
in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za 
vzdrževanje in za investicije. 
 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o osnovni šoli  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

- Zakon o javnih zavodih  

- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov  
 
Dolgoročni cilji so zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce 
(redni pouk in dodatne aktivnosti).  
 
9213 Sofinanciranje delovnega mesta »spremljevalec učenca« :   
V OŠ Komenda Moste se šolajo tudi otroci s pravico do začasnega spremljevalca. Glede na 
specifike je pri nekaterih posameznikih izredno pomembno, da je spremljevalec ena oseba, 
ki otroka, njegove reakcije in čustvovanje dobro pozna ter ga tako lažje vodi in usmerja. Šola 
je občino prosila, da namesto javnih delavcev (za katere je morala Občina Komenda 
prispevati 70 % plačila) zaposli spremljevalca učenca, s čimer finančno ne preseže vrednosti 
sredstev, namenjenih programu javnih del. S ponovnim odprtjem šol v januaru 2021 je šolo v 
Komendi začel obiskovati še en otrok, ki je upravičen do stalnega spremljevalca. Z 
rebalansom tako povišujemo postavko na 20.000 € za zagotovite sredstev za plačo 0,5 
delovnega mesta začasnega spremljevalca do konca šolskega leta. 
 
9223 Materialni stroški zagotovljenega programa  
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ustanoviteljica krije 
stroške, vezane na prostor šole (ogrevanje, elektrika, voda, prispevke za stavbno zemljišče, 
zavarovanje, varovanje,…). V materialne stroške je vključeno tudi notranje revidiranje, ki ga 



je šola vsako leto dolžna izvesti. Postavko povišujemo na račun zagotavljanja sredstev za 
plače tistih delavcev, katerih deleži zaposlitev so vezani na tržno dejavnost, ki je šola zaradi 
epidemičnih razmer ne more izvajati. 
 
9225 Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev 
Sredstva za tekoče vzdrževanje so namenjena za najnujnejše tekoče vzdrževanje šolskih 
stavb na obeh lokacijah. Poleg rednih vzdrževalnih del (zamenjave stikal, vtičnic, pip, ..), 
namenjamo dodatna sredstva naslednjim najnujnejšim posegom: beljenje prostorov v 
Mostah in najpotrebnejših v Komendi, zamenjati je treba stara dotrajana zgornja okna v 
najstarejšem delu šole v Komendi, urediti je treba tudi glavni vhod v šolo (vrata, nimajo 
zapiral, nimajo tesnil pod vrati, zato je prepih, 2 do 3 krat letno je potrebno menjati kompletno 
ključavnico … ) in urediti preddverje. Z rebalansom postavko povišujemo za 3.000 €, od tega 
2.100 € namenjamo obnovi videonadzornega sistema v šoli v Mostah in ureditvi tople vode v 
učilnicah, kjer je zaenkrat le hladna voda.  
 
9252 Nakup osnovnih sredstev – šola 
Na postavki nakup osnovnih sredstev so planirana sredstva v višini 13.000 € za 
posodabljanje IKT opreme na obeh šolah ter ostalih osnovnih sredstev. Del sredstev bo 
namenjen tudi klimatizaciji učilnice v zgornjem nadstropju. Z rebalansom postavko 
povišujemo na 28.000 € za nakup prekucne ponve za potrebe šolske kuhinje. Obstoječa 
prekucna ponev namreč že zdaj ne zadošča za pripravo dodatnih obrokov (prostornina je 
premajhna).  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-07-0040 
 
9280 Sofinanciranje programa zasebnih šol 
Občina je na podlagi 86. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna 
zagotavljati zasebni šoli, ki izvaja javnoveljavni program osnovnošolskega izobraževanja, 
sredstva v višini 85 % sredstev, ki jih občina zagotavlja za izvajanje programa javne šole. 
Izračun je pripravljen za 85 % sofinanciranje celoletnih materialnih stroškov za dva otroka iz 
naše občine. Zaradi povišanja materialnih stroškov, postavko z rebalansom povišujemo na 
610 €. 
 
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).  
 
Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o glasbenih šolah 
 
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, 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… 
 
9274 Glasbena šola-poučevanje nadstandardnih programov  
Glasbena šola Kamnik nas je obvestila, da nadstandardnega dela programa ne izvajajo več, 
ker so planirana sredstva zadoščala za cca. 3,5 učenca, če jih je poučeval učitelj začetnik. 
To je zneslo cca. 20 % delovnega razmerja. Takoj, ko so učitelji napredovali, so morali 
stroške dela kriti iz lastnih sredstev, ki pa jih ne bi smeli namenjati za plače. Septembra 2020 
jim je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo širitev za skoraj cel oddelek, 
zato so stroške dela teh učiteljev spravili pod pristojnost ministrstva. MIZŠ namreč pokrije 
stroške dela ne glede na to ali učence poučuje začetnik ali učitelj, ki je že na koncu z 
napredovanji. Zagotovljena sredstva s te postavke prenašamo na postavko 9276 Glasbena 
šola-nakup osnovnih sredstev za nakup IKT opreme. 
 
9276 Glasbena šola – nakup osnovnih sredstev  
Javni zavod vsako leto za ne obračunano amortizacijo zmanjša lastni kapital (vrednost 
objektov in opreme se vsako leto realno zmanjšuje), amortizacija pa se že več let ne 
usklajuje z dejanskim stanjem v tem zavodu, so v proračunu za leto 2021 planirana namesto 
sredstev za amortizacijo le namenska sredstva za nabavo osnovnih sredstev, ki bi 
nadomestila predvsem del stare in amortizirane opreme po načrtu nabav, ki jih sprejme svet 
zavoda za tekoče proračunsko leto. S predlogom rebalansa postavko povišujemo za 4.300 € 
(prenos s postavke 9274 Glasbena šola-poučevanje nadstandardnih programov). V letu 
2020 so morali učitelje zaradi spremenjenega načina dela (pouk na daljavo) opremiti z IKT 
opremo, ki pa še vedno nikakor ne zadošča potrebam nemotenega izvajanja pouka.  
Sredstva bodo namenjena nakupu ustrezne IKT opreme, kar bo omogočilo boljše izvajanje 
pouka tudi na daljavo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: OB164-07-0044. 
 
 

1906 Pomoči šolajočim 

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 
19069003 Štipendije 
19069004 Študijske pomoči 
 
19069002 Pomoči s srednjem šolstvu  
Podprogram zajema sredstva za nagrade zlatim maturantom. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
- Pravilnik o denarnih nagradah zlatim maturantom v Občini Komenda 
 
9816 Nagrade »zlatim maturantom«  
Tudi v letu 2021 načrtujemo sredstva za denarne nagrade zlatim maturantom. Denarna 
nagrada se podeli skladno s Pravilnikom o denarnih nagradah zlatim maturantom v Občini 
Komenda. Postavko, glede na realizacijo preteklega leta, ko je vlogo oddalo šest zlatih 
maturantov, povečujemo na 2.500 €. 
 
 
 



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 2021 skupaj 311.100 €, kar je 3,18 % vseh načrtovanih odhodkov 
v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

Glavni program vključuje sredstva za socialno varstvo občanov. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
20049002 Socialno varstvo invalidov 
20049003 Socialno varstvo starih 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 
20049003 Socialno varstvo starih  
Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči 
družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami 
pristojnega centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe, do pomoči.  
 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o socialnem varstvu,  

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
 
Cilj je zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo 
ali nemoteno izvajanjem pomoči na domu. 
Ceno oskrbe v socialnih zavodih domovi oblikujejo samostojno, na osnovi Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 s 
spremembami in dopolnitvami), potrjuje jih resorno ministrstvo, plačnik plačil in doplačil pa je 
po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci. S strani lokalne skupnosti se 
pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane, ki jim lastna sredstva oz. sredstva 
ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov. Za opravljanje javne službe 
»pomoč družini na domu v občini Komenda« smo v mesecu septembru 2008 podpisali 
koncesijsko pogodbo z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda. Zavod omenjeno 
storitev neprekinjeno  opravlja od 1. oktobra 2008 dalje. 
 
0310 Zavod Medgeneracijsko središče Komenda  
S pogodbo o ustanovitvi Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda so ustanovitelji 
(Občina Komenda,  Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda, Društvo 
upokojencev Komenda in Ustanova Petra Pavla Glavarja) dne 26 .9. 2007 ustanovili Zavod 
Medgeneracijsko središče Komenda. Koncesijska dejavnost se je na podlagi 6. člena 
koncesijske pogodbe začela izvajati s 1. 10. 2008. Pogodba oz. koncesijska dejavnost, ki se 
je iztekla 30. 9. 2018 je bila na podlagi četrtega odstavka 44. člena Zakona o socialnem 
varstvu in 15. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, z aneksom 
podaljšana za čas, za katerega je bila sklenjena, to je za obdobje 10 let in sicer od 1. 10. 
2018 do 30. 9. 2028. 
 
V zavodu je trenutno redno zaposlenih 5 socialnih oskrbovalk, s 3 oskrbovalkami pa ima 
zavod sklenjene podjemne pogodbe za občasno opravljanje storitve pomoči na domu (npr. v 
času dopustov redno zaposlenih). Stroški zaposlitev socialnih oskrbovalk so zajeti v ceni 



storitve pomoči na domu. Za polovični delovni čas je v zavodu zaposlena tudi direktorica, ki 
poleg nalog direktorovanja opravlja tudi delo strokovne vodje in koordinatorja pomoči na 
domu. Trenutno ima zavod v evidenci 32 uporabnikov storitve, dejansko pa pomoč v 
povprečju nudijo 27 uporabnikom mesečno. Za njegovo nemoteno delovanje povišujemo 
postavko na 25.000 €, kar bo zadostovalo za izplačevanje plače direktorice na podlagi 
veljavne zakonodaje (sprememba plače s 1. 6. 2020). 
 
0312 Starosti prijazna občina 
Slovenska mreža starosti prijaznih mest in občin (Slovene Network of Age-friendly Cities and 
Communities) je program, ki v sodelovanju z občinsko upravo in njihovimi prebivalci rešuje 
vprašanja in potrebe, povezane s spremenjenimi demografskimi razmerji ter vzdržuje 
prijazne medgeneracijske odnose v njihovi skupnosti. Prebivalstvo se na globalni in slovenski 
ravni stara hitreje kot nekoč - do leta 2060 se pričakuje, da bo kar 1/3 Evropejcev starejših 
več kot 65 let. To je pomemben dosežek, vendar daljša življenjska doba obenem predstavlja 
nove družbene izzive. Starosti prijazno mesto ali občina pa ni le prijazna starim ljudem, kajti 
kar je prijazno starosti, je prijazno vsem. Slovenskim mestom in občinam pri reševanju 
izzivov, povezanih s staranjem prebivalstva, pomaga Inštitut Antona Trstenjaka, ki je 
koordinator Slovenske mreže starosti prijaznih mest in občin. Slovenska mreža starosti 
prijaznih mest in občin je vključena v globalno mrežo starosti prijaznih mest in občin pod 
okriljem Svetovne zdravstvene organizacije  z nazivom WHO Global Network of Age-friendly 
Cities and Communities.  Združuje tista mesta, občine in organizacije po svetu, ki imajo 
skupno vizijo spreminjati skupnosti v kraje, v katerih se je dobro postarati. Kot odgovor na 
globalni izziv staranja prebivalstva se mreža usmerja na delovanje na lokalni ravni, spodbuja 
vključitev celotne populacije starejših ljudi v skupnostno življenje in promovira zdravo ter 
aktivno staranje. Vključitev Občine Komenda v mrežo starosti prijaznih mest in občin mora 
potrditi Občinski svet. Predlog bo Občinskemu svetu poslan v obravnavo in sprejem 
predvidoma na aprilski seji. V kolikor predlog ne bo potrjen, bodo sredstva na postavki ostala 
neizkoriščena.    
 
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.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  
- Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov  

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč  
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči v Občini Komenda 
 
Dolgoročni cilj je čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju 
socialnega položaja. Letni cilj je, da se bo število občanov, ki bodo dobili pomoč s strani 
občine znižalo. 
 
0700 Pokrivanje razlik v stanarinah 
Pogoje za pridobitev subvencije stanarine določa stanovanjski zakon. Subvencija pripada 
upravičencem, če izpolnjujejo dohodkovne cenzuse in druge pogoje glede premoženjskega 
stanja, določene s predpisi o socialnem varstvu, ki urejajo denarne socialne pomoči, ter 
nimajo v lasti drugega stanovanja. O pravici do subvencionirane najemnine na podlagi 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev od začetka leta 2012 odločajo Centri za 
socialno delo. Subvencija se podeljuje za tržna in neprofitna stanovanja. Višina subvencije je 
odvisna od velikost primernega stanovanja, dohodka upravičenca in števila družinskih 
članov. Za pokrivanje razlik v stanarinah z rebalansom povišujemo postavko na 40.000 €, 
zaradi večanja števila upravičencev. 
 
 
 

http://www.who.int/en/
http://www.who.int/ageing/age-friendly-world/en/
http://www.who.int/ageing/age-friendly-world/en/


20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
V občinskem proračunu v okviru podprograma posebej namenjamo 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.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  
- Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Komenda 

 
0102 Sofinanciranje RK in Karitas  
Na podlagi sprejetega Zakona o rdečem križu, namenjamo sredstva tudi sofinanciranju 
krovne organizacije RK Kamnik, naših krajevnih organizacij RK in Župnijske Karitas. 
Postavko povišujemo za 1.500 € na račun znižanja postavke za letovanje otrok, ki letos ne 
bo izvedeno, saj so potrebe po pomoči, ki jo nudijo humanitarne organizacije vedno večje.  
 
0400 Letovanje otrok  
S strani RK Kamnik smo bili obveščeni, da se zaradi kadrovskih in izvedbenih težav v 
letošnjem letu ne bodo prijavili na razpis ZZZS za pridobitev sredstev za letovanje 
zdravstveno ogroženih otrok, kar posledično pomeni, da letovanje na Debelem rtiču letos ne 
bo izvedeno. Predlagamo prenos sredstev na postavko 0102 Sofinanciranj RK in Karitas.  
 
 

REŽIJSKI OBRAT 
 
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. 
 

0603 Dejavnost občinske uprave 

Program vključuje sredstva za zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za 
delovanje Režijskega obrata Občine Komenda. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
06039001 Administracija občinske uprave 
 
06039001 Administracija občinske uprave   
Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v režijskem obratu ter neposredne 
stroške povezane z obračunom komunalnih dejavnosti.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  

- Zakon o javnih uslužbencih  

- Zakon o delovnih razmerjih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Komenda  

- Kadrovski načrt Občine Komenda  

 
Cilj podprograma je zagotavljanje potrebnih sredstev ter njihova gospodarna in učinkovita 
poraba, tako da je izvajanje vseh storitev zakonito, gospodarno in pravočasno. V okviru 
navedenega je posebno pomembno zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave v 



obliki rednih izplačil plač zaposlenim, ustrezne opremljenosti z delovnimi sredstvi in 
dostopnostjo izobraževanja ter izpopolnjevanja. 
 
4600 Delovanje Režijskega obrata  

V okviru delovanja režijskega obrata so za zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenih 
v občinski upravi (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prevoz in prehrana ter premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja), planirana sredstva uslužbencev, ki 
delajo na gospodarskih javnih službah v okviru  režijskega obrata (vodovod, kanalizacija, 
pokopališka dejavnost) v višini cca 64.000 €. Proračunska postavka zajema tudi 
administrativne stroške ter stroške storitev drugih za izvajanje gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na območju naše 
občine v višini cca 23.000 €. Pričakujemo pospešeno priključevanje objektov na 
kanalizacijsko omrežje in s tem dodatne stroške povezane z izvajanjem gospodarske javne 
službe.  
 
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.  
 

1603 Komunalna dejavnost 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo z vodo, urejanje pokopališč ter druge 
komunalne dejavnosti. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na glavni program so: 
16039001 Oskrba z vodo 
 
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. Letni cilji so zagotovitev rednega vzdrževanja 
vodovodnega sistema skladno z vsemi normativi in predpisi ter uvedba elektronskega 
odčitavanja vodomerov (zamenjava cca 250 vodomerov). 
 
4649 Sofinanciranje vodovodnega sistema Iverje – Kamnik – Komenda 
Občina Kamnik in Občina Komenda imata sklenjeno pogodbo o medsebojnih pravicah in 
obveznostih glede oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamnik, ki občini Komenda 
omogoča oskrbo s pitno vodo iz vodnega zajetja Iverje.  
Občina Komenda se s pogodbo zavezuje poravnati Občini Kamnik delež vrednosti vlaganj, ki 
jih bo Občina Kamnik po javnem razpisu namenila za vlaganje v vodovodni sistem Iverje v 
posameznem letu na podlagi količine porabljene vode. Na osnovi lanskoletne realizacije 
stroškov tekočega vzdrževanja ter intervencijskih del (poglobitev) zajetja Iverje v jeseni 2020, 
predlagamo povišanje postavke za 12.000 €, saj pričakujemo višji zahtevek kot v preteklem 
letu. 
 
 
 
 
 
 



III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
 
V načrtu razvojnih programov za obdobje 2021 – 2024 so vrednosti posameznih projektov 
usklajene s spremenjenimi postavkami v posebnem delu proračuna, kjer so navedene tudi 
obrazložitve. S predlaganimi spremembami v rebalansu proračuna za leto 2021 pa 
predlagamo tudi uvrstitev novih projektov,  in sicer: 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13029002) 
 
OB164-16-0017 Ureditev ceste Komendska Dobrava I (JP662161) 
Namen in cilj 
Predmet projekta je protiprašna zaščita – asfaltiranje odseka ceste skozi naselje Komendska 
Dobrava.  
Splošni cilji projekta so:. 

−        asfaltiranje ceste skozi celotno naselje Komendska Dobrava 

−        zmanjšanje obremenjevanja okolja s prahom  

−        znižanje stroškov vzdrževanja občinskih cest 

−        izboljšanje prometne varnosti 

−        povečanje kakovosti bivanja 

Specifični cilj projekta pa je asfaltiranje ceste skozi naselje Komendska Dobrava v širini 4 m 
in približni dolžini 200 m. Investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje, je okoljsko 
učinkovita in trajnostno naravnana. Glede na to, da je ustrezna ureditev ceste pomembna za 
kakovostno bivanje, ima investicija velik pomen za ohranjanje poseljenosti in razvoj 
obravnavanega območja. 
 
Stanje projekta 
Povezovalna cesta  JP 662161 skozi Komendsko Dobravo je na odseku, ki vodi čez  naselje 
proti zaselku Vrtače v makadam izvedbi. Cesta je zahtevna za vzdrževanje in predvsem v 
deževnih vremenskih razmerah udeležencem v prometu povzroča slabšo prevoznost ter 
posledično tudi slabšo prometno varnost. V sušnih vremenskih razmerah motorna vozila 
povzročajo zaprašenost  obcestnih površin in objektov.  
 
OB164-21-0001 Ureditev ceste Moste XIII (JP662104)-potopni stebrički      
Namen in cilj 
Cilj projekta je zamenjava oziroma nadomestitev dvižne zapornice s potopnimi stebrički. 
 
Stanje projekta 
Zaradi pogostega poškodovanja dvižne »zapornice« pri OŠ v Mostah, je občinska uprava na 
predlog vodstva OŠ Komenda Moste pridobila ponudbe za  dobavo in montažo  ustreznih 
potopnih stebričkov, ki bi nadomestila dotrajano dvižno rampo. Glede na širino ceste (5 m), 
je potrebno vgraditi dva potopna stebrička z ustrezno inštalacijo.  
 
OB164-21-0003 Meteorna kanalizacija Zbirni center Suhadole    
Namen in cilj 
Namen in cilj je ureditev odvodnjavanja z območja zbirnega centra komunalnih odpadkov ter 
z javne ceste parc.št. 1429, k.o. Suhadole. 
 
Stanje projekta 
V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za Zbirni center Suhadole je Publikus dovolil 
Občini Komenda vpis služnosti pri stavbni pravici za uporabo ponikovalne rigole. Zaradi 



izvedene pogodbene komasacije ter pridobitev uporabnih dovoljenj je bil v letu 2020 
podpisan aneks k pogodbi o ustanovitvi služnosti z dne 26.2.2015, na podlagi katerega se je 
ustanovila služnostna pravica gradnje, obratovanja, vzdrževanja… na ponikovalni rigoli za 
potrebe Zbirnega centra Suhadole s pripadajočo infrastrukturo. Nadomestilo predstavljajo 
stroški izgradnje ponikovalne rigole v dodatni dolžini 10 m. Istočasno se bo zgradil tudi 
manjkajoči del priklopa za meteorno vodo z javne ceste  parc.št. 1429, k.o. Suhadole, do 
novonastale rigole, ki s tem prevzame tudi potrebe odvodnjavanja javne ceste. 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Dejavnost zdravstvenih domov 
   
OB164-21-0002 Zdravstveni dom  Komenda 
Namen in cilj 
Glavni namen in cilj je neprekinjeno izvajanje javne službe splošne oziroma družinske 
medicine na območju občine Komenda, v prostorih ki so v lasti občine. Bodočemu 
koncesionarju, ki bo dejavnost predvidoma začel opravljati s 1. 5. 2021, je bila že izdana 
Odločba o podelitvi koncesije (ki je tudi že pravnomočna). Trenutno smo v fazi usklajevanja 
Pogodbe o izvajanju koncesijske dejavnosti. Bodočemu koncesionarju pa se bo v uporabo 
oziroma najem dala tudi oprema, ki naj bi se odkupila od Zdravstvenega zavoda Revita. 
 
Stanje projekta 
Zdravstveni zavod Revita izvaja javno službo splošne oziroma družinske medicine v obsegu 
1,45 tima na podlagi Pogodbe o koncesiji za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju 
splošne oziroma družinske medicine na območju občine Komenda.  
Zdravstveno dejavnost opravlja v prostorih, ki so v lasti Občine Komenda. Pred leti je 
koncesionar izvedel investicijska vlaganja, ki se poračunavajo z najemnino. Vrednost vlaganj 
je bila dogovorjena z aneksom št. 5 k pogodbi, ki je bil podpisan v lanskem letu. Glede na to, 
da koncesionar zaključuje izvajanje koncesijske pogodbe s 30. 4. 2021, bo potrebno izvesti 
še izplačilo preostalega dela investicijskih vlaganja v objekt v preteklih letih (cca 70.000 €). 
Koncesionar je pripravljen prodati tudi vso opremo (pohištvo, medicinsko opremo…). 
Ocenjena vrednost opreme, na podlagi Cenitvenega poročila št. I-200420-1, z dne 14. 2. 
2021, izdelanega s strani Srečka Veseliča, cenilca nepremičnin, znaša 29.200 € brez DDV. V 
nadaljevanju, po odkupu opreme, ki je v lasti dosedanjega koncesionarja, bo potrebno z 
novim koncesionarjem skleniti še ustrezno najemno pogodbo. 
 

*************************************** 
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 74. in 83. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda - UPB 1 (Uradne 
objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2021) se predlog Odloka o rebalansu proračuna 
Občine Komenda za leto 2021 obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.    
 
 

Stanislav Poglajen, l.r. 
                     ŽUPAN 

 
Priloga 1: Kadrovski načrt za leti 2021 in 2022 – dopolnitev št.1 
Priloga 2: Načrt nabav in gradenj v letih 2021 in 2022 – dopolnitev št. 1 
Priloga 3: Funkcionalna klasifikacija izdatkov (COFOG) 


