
I. SPLOŠNI DEL - obrazložitev 

 
1. UVOD  
 
Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, ki je pripravljen v skladu z 98. členom 
Zakona o javnih financah in upoštevaje strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje 
predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke 
občine. Zaključni račun občine sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo 
vsebine določene s 6. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 
proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna, predvsem pa: 

 Poslovno poročilo 
 Podatke iz bilance stanja 
 Pojasnilo odstopanj. 

 
Pri pripravi zaključnega poročila smo upoštevali navodila in pojasnila, ki jih je Ministrstvo za 
finance posredovalo v zvezi z evidentiranjem poslovnih dogodkov. 
 
Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2020 je Občinski svet Občine Komenda sprejel 
na 27. seji, dne 20. septembra 2018 in je objavljen v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, 
št. 13/2018.  
V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile prilagajanje proračuna. To 
smo uredili s prerazporeditvami, črpanjem splošne proračunske rezervacije in ko omenjena 
ukrepa nista več zadostovala tudi z rebalansom proračuna. Na 9. seji, dne 13. 2. 2020, je bil 
sprejet »prvi« rebalans proračuna za leto 2020, na 11. seji, dne 18. 6. 2020, pa  je bil sprejet 
»drugi« rebalans proračuna za leto 2020, s katerima se je s korigiranjem nekaterih 
prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno zagotovilo proračunsko ravnotežje med 
ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki. 
 
 
2. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ 
 
Osnova za pripravo proračuna Občine Komenda za leto 2020 je bil Proračunski priročnik za 
pripravo občinskih proračunov za leto 2018, pripravljen s strani Ministrstva za finance 
(10.10.2017), pri rebalansu proračuna za leto 2020 pa je bil upoštevan Proračunski priročnik 
za pripravo občinskih proračunov za leti 2020 in 2021 (oktober 2019), ki vsebuje tudi globalne 
makroekonomske okvire razvoja Slovenije (slednji so povzeti iz Jesenske napovedi 
gospodarskih gibanj 2019, ki jo pripravlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj). V 
spodnji tabeli so prikazani pomembnejši globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije:  

v % 

 2018 2019 2020 

Realna rast BDP  4,4 3,7 3,0 
Rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega) 1,5 2,1 1,5 
Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega – sektor država 0,4 2,9 3,3 
Realna rast investicij v osnovna sredstva  9,0 8,5 6,8 
Delež investicij v BDP  19,4 20,4 20,7 
Realna rast državne potrošnje 2,7 2,0 1,7 
Delež državne potrošnje v BDP  18,0 17,9 18,5 
Inflacija (dec./dec.predhodnega leta) 102,1 102,3 102,2 

 
V sprejetem proračunu za leto 2020 smo upoštevali povprečnino v višini 623,96 €. Povprečnina 
za leto 2020 je bila določena v 54. členu ZIPRS2021 v višini 589,11 €. Dne 30. 4. 2020 pa je 
bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za 



omilitev posledic epidemije COVID-19, kjer je bil določen znesek povprečnine v višini 623,96 
€. Primerna poraba Občine Komenda je za leto 2020 znašala 3.752.277 €, vir financiranja pa 
so bili prihodki iz naslova dohodnine v višini 3.805.902 €. 
 
 
3. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, 

PRORAČUNSKEM PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA 
 
Splošni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo: 
 

- bilanca prihodkov in odhodkov 
- račun finančnih terjatev in naložb 
- račun financiranja 

 
V zaključnem računu proračuna so prikazani načrtovani in realizirani prihodki in drugi prejemki 
ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 
drugi izdatki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane 
realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu. 
 
Zaključni račun proračuna Občine Komenda za leto 2020 je pripravljen v skladu z Navodilom 
o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna.  
 
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi: bilanca prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, posebni del zaključnega računa 
proračuna pa sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. V splošnem in 
posebnem delu zaključnega računa proračuna so v posameznih stolpcih prikazani: 
 sprejeti proračun preteklega leta, 
 veljavni proračun preteklega leta, 
 realizirani proračun preteklega leta, 
 indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta 
 indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta. 
 
V stolpcu »sprejeti proračun 2020« so prikazani podatki iz rebalansa proračuna Občine 
Komenda za leto 2020, sprejetega na 11. seji občinskega sveta, dne 18. 6. 2020, v stolpcu 
»veljavni proračun 2019« pa so prikazani podatki sprejetega proračuna 2020 z upoštevanimi 
izvedenimi prerazporeditvami v okviru pooblastil županu na osnovi Zakona o javnih financah 
in 5. člena Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2020. 
 
V splošnem delu zaključnega računa proračuna Občine Komenda so zajeti prihodki in odhodki 
Občine Komenda, v posebnem delu pa so prikazani odhodki ločeno po posameznih organih 
občine ter notranjih organizacijskih enotah občinske uprave.   
 
 
3.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se po določbah Zakona o javnih financah izkazujejo vsi 
prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne 
prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na odhodkovni strani pa se v tej bilanci 
izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter 
investicijske transfere. 
 
 
 
 



PRIHODKI 
 
Realizirani prihodki proračuna so v letu 2020 znašali 7.360.244,17 € oziroma 103,9 % 
načrtovanih. Realizacija posameznih vrst prihodkov glede na načrtovane je razvidna iz 
naslednje tabele: 
 

 
 

   
 

v € 

kto 
 

naziv 
sprejeti          

proračun 2020 
realizacija 2020 ind. 

70  davčni prihodki 4.748.172,00 4.878.455,05 102,7 

71  nedavčni prihodki 1.587.527,00 1.927.419,71 121,4 

72  kapitalski prihodki 200.000,00 191.632,64 95,8 

73  prejete donacije 0 0 0 

74  transferni prihodki 549.722,00 362.736,77 66,0 

78  prejeta sredstva iz EU 0 0 0 

   SKUPAJ 7.085.421,00 7.360.244,17 103,9 

 
Realizirani prihodki v letu 2020 so bili od prvotno predvidenih za 3,9 odstotnih točk višji. 
Mesečna realizacija je razvidna iz spodnje tabele. 
 

 
 
Struktura realiziranih prihodkov Občine Komenda v letu 2020 je bila naslednja: 
 
 davčni prihodki 66,3 % 
 nedavčni prihodki 26,2 %  
 transferni prihodki 4,9 % 
 kapitalski prihodki 2,6 % 
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Med prihodki Občine Komenda s 66,3 % prevladujejo davčni prihodki, ki 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). 
 
Davčni prihodki so bili realizirani v višini 4.878.455,05 € oziroma 102,7 % načrtovanih. 
 
700 Davki na dohodek in dobiček (3.805.902,00 €) 
 
Med davčnimi prihodki predstavlja dohodnina (konto 7000) največji delež, in sicer 78,0 % vseh 
davčnih prihodkov. Dohodnina je bila tedensko v enakih deležih nakazana v občinski proračun 
(realizacija je bila 100,0 %). Dohodnina predstavlja vir financiranja primerne porabe občine 
oziroma zakonsko določenih nalog, ki jih mora občina izvajati. 
 
703 Davki na premoženje (1.005.424,39 €) 
 
Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili realizirani v višini 790.113,41 € in 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 bili realizirani v skupni višini 215.310,98 €. 
 
704 Domači davki na blago in storitve (66.074,60 €) 
 
Davki na posebne storitve (konto 7044) predstavljajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je 
bil v letu 2020 realiziran v višini 726,89 €. 
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so bili realizirani v višini 65.347,71 €, in 
sicer: 
 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: Na osnovi 

zakonskega določila se sredstva zbirajo preko celega leta. V letu 2020 je bilo realizirano 
58.308,01 € iz tega naslova. 

 turistična taksa je bila v letu 2020 realizirana v višini 1.098,00 €. 

66,30%

26,20%

4,90% 2,60%
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 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 bila v letu 2020 realizirana v višini 3.518,52  €. 

 občinske takse predstavljajo prihodke od taks, ki jih morajo zavezanci plačati za panoje, 
reklamne table, itd. V letu 2020 je bilo na ta račun zbranih 2.423,18 €.  

 
706 Drugi davki in prispevki (1.054,06 €) 
 
Drugi davki: S 1. 1. 2011 so bili za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 
prihodkov uvedeni novi prehodni davčni podračuni. Podatke o razčlenitvi prilivov na prehodni 
davčni podračun občine (davek na promet nepremičnin, davek na dobitke od iger na srečo, 
davek od premoženja, NUSZ, davek na dediščine in darila…) posreduje občinam FURS preko 
Uprave za javna plačila. Stanje konta 7060 – drugi davki na dan 31. 12. 2020 je bilo 1.054,06 
€ in se nanaša na zgoraj navedene davčne prihodke. 
 
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. 
 
Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.927.419,71 € oziroma 121,4 %. 
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (203.676,53 €) 
 
V letu 2020 je bilo realiziranih 6.537,04 € prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100), in sicer: presežek v višini 6.537,04 € OŠ 
Komenda Moste. 
 
Prihodki od obresti (konto 7102)  predstavljajo prihodke od sredstev na vpogled ter obračunane 
zamudne obresti v postopkih izvršb. Prihodki od obresti so znašali 5.097,18 €.     
 
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 je v letu 2020 prejela tudi 15.054,41 € prihodkov iz naslova 
podeljene stavbne pravice (družba SeneCura Central SI d.o.o.). Prihodki od premoženja so 
bili realizirani v višini 109,8 % načrtovanih in so znašali 192.042,31 €.  
 
711 Takse in pristojbine (5.983,36 €) 
 
Iz naslova upravnih taks (konto 7111) smo v letu 2020 realizirali  5.983,36 €. Zavezanci za 
plačilo upravnih taks so vse fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo upravni 
postopek. Sem spadajo občinske upravne takse in del taks vplačanih v upravnih kolkih. 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 (310.698,26 €) 
 
Med globe in druge denarne kazni (konto 7120) spadajo globe v upravni izvršbi in nadomestilo 
za degradacijo in uzurpacijo prostora. Prihodki so bili realizirani v višini 310.698,26 €. 
Realizacija je presegla načrtovano za 39,2 odstotnih točk. 
 
 
 



713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (985.802,17 €) 
 
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 bili realizirani v 
višini 985.802,17 €, in so planirano višino presegli za 10,3 odstotne točke. Razlog za višjo 
realizacijo od načrtovane je bil v tem, da se je s petim protikoronskim paketom (oktober 2020) 
plačilni rok z za fizične osebe ponovno spremenil iz 60 na 15 dni. 60 dnevni plačilni rok je bil 
eden izmed ukrepov blaženja posledic epidemije COVID-19. 
 
714 Drugi nedavčni prihodki  (421.259,39 €) 
 
V okviru skupine drugih nedavčnih prihodkov (konto 7141) so zajeti prihodki od komunalnih 
prispevkov, prispevki občanov za investicije ter drugi izredni nedavčni prihodki. Njihova 
realizirana višina je skupaj znašala 421.259,39 €,  in sicer: 

 59.132,88 € prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov 
investicijskega značaja;  

 347.174,11 € komunalnih prispevkov; 
 13.452,40 € drugi izredni nedavčni prihodki (zavarovalne odškodnine, povračilo 

stroškov izvršb, …); 
 1.500,00 € nadomestila stroškov lokacijske preveritve. 

 
Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev ter stavbnih in 
kmetijskih zemljišč. Občina Komenda je v letu 2020 od prodaje zemljišč realizirala 191.632,64 
€ oziroma 95,8 % načrtovanih. 
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (191.632,64 €) 
 
Podrobnejša obrazložitev je razvidna iz poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Komenda za leto 2020, ki je priloga št. 3 k zaključnemu računu.  
 
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 agromelioracijskih del na 
komasacijskem območju Nasovče – Kaplja vas.  
 
Transferni prihodki so bili realizirani v višini 362.736,77 € oziroma 66,0 %. 
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (176.292,09 €) 
 

- 36.002,00 € sredstev za investicije, ki občinam pripadajo po 23. členu Zakona o 
financiranju občin; 

- 10.631,09 € požarne takse; 
- 706,27 € sredstev za vzdrževanje gozdnih cest; 
- 17.353,12 € sofinanciranje skupne občinske uprave; 
- 250,09 € nadomestilo za uporabo cest v državnih gozdovih; 
- 9.568,37 € sredstev za subvencioniranje tržne najemnine; 
- 552,70 € sofinanciranje javnih del; 
- 1.554,55 € sofinanciranje stroškov družinskega pomočnika; 
- 58.264,55 € sofinanciranje komasacije Nasovče – Kaplja vas (slovenska udeležba); 
- 2.912,77 € projekti LAS (Oživitev tržnic, Stara hišna imena in Spodbujanje turizma) 

(slovenska udeležba); 
- 19.876,43 € sredstev za povračilo stroškov v povezavi z epidemijo COVID-19 

(Ministrstvo za obrambo) 



- 18.620,15  € sredstev za izplačilo dodatkov za delo v nevarnih in rizičnih razmerah v 
povezavi z epidemijo COVID-19 (Ministrstvo za finance). 

 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 
(186.444,68 €) 
 

- 174.793,62 € sofinanciranje komasacije Nasovče – Kaplja vas (EU sredstva); 
- 11.651,06 € Projekti LAS (Oživitev tržnic, Stara hišna imena in Spodbujanje turizma) 

(EU sredstva). 
 
ODHODKI 
 
Realizirani odhodki proračuna so v letu 2020 znašali 7.346.872,18 € oziroma 79,6 % 
načrtovanih.  
 
Veljavni proračun 2020 predstavlja sprejeti proračun 2020 (to je rebalans proračuna Občine 
Komenda za leto 2020, ki je bil sprejet na junijski seji občinskega sveta) z upoštevanimi vsemi 
prerazporeditvami, ki so bile izvedene v letu 2020 po sprejemu navedenega rebalansa na 
osnovi Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2020. 
 
Ekonomska klasifikacija 
 
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov daje odgovor na vprašanje, kaj 
se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. 
 
Realizacija posameznih vrst odhodkov glede na načrtovane je razvidna iz naslednje tabele: 

      v € 

kto naziv 
sprejeti 

proračun 
2020 

veljavni 
proračun 

2020 

realizacija 
2020 

ind. ind. 

    (1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2) 

40 tekoči odhodki 2.299.354,00 2.748.613,00 2.458.063,07 106,9 89,9 

41 tekoči transferi 2.865.347,00 2.657.424,00 2.523.750,17 88,1 95,0 

42 investicijski odhodki 4.006.113,00 2.760.577,00 2.310.115,99 57,7 61,3 

43 investicijski transferi 54.445,00 58.645,00 54.942,95 100,9 93,7 
 SKUPAJ 9.225.259,00 9.225.259,00 7.346.872,18 79,6 79,6 

 
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. 

      v € 

kto naziv 
sprejeti 

proračun 
2020 

veljavni 
proračun 2020 

realizacija 
2020 

ind. ind. 

    (1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2) 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 374.225,00 348.716,00 347.577,89 92,9 99,7 

401 
Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 

59.345,00 60.919,00 59.010,25 99,4 96,9 

402 Izdatki za blago in storitve 1.810.784,00 2.319.978,00 2.033.151,65 112,3 88,0 

403 Plačila domačih obresti 17.000,00 11.000,00 10.323,28 60,7 93,9 

409 Rezerve 38.000,00 8.000,00 8.000,00 21,1 100,0 
 SKUPAJ 2.299.354,00 2.748.613,00 2.458.063,07 106,9 89,8 



V nadaljevanju je podrobneje navedeno, kaj je glede na Pravilnik o enotnem kontnem načrtu 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava vključeno k posameznim 
kontom tekočih odhodkov. 
 
Konto 4000 – plače in dodatki: osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, 
dodatki za delo v posebnih pogojih, položajni dodatek, drugi dodatki; 
 
Konto 4002 – povračila in nadomestila: dodatki za ločeno življenje, terenski dodatek, povračilo 
stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; 
 
Konto 4003 – sredstva za delovno uspešnost: sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva 
za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih 
nalog, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru 
sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, sredstva za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu; 
 
Konto 4009 – drugi izdatki zaposlenim: jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, 
drugi izdatki zaposlenim; 
 
Konto 4011 – prispevek za zdravstveno zavarovanje: prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni; 
 
Konto 4020 – pisarniški in splošni material in storitve: pisarniški material in storitve, čistilni 
material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter 
stroški fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev, 
stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, računalniške storitve, računovodske, revizorske 
in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, storitve 
informacijske podpore uporabnikom, drugi splošni material in storitve; 
 
Konto 4021 – posebni material in storitve: uniforme in službena obleka, drobni inventar, 
zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, geodetske storitve, parcelacije, cenitve 
in druge podobne storitve, drugi posebni materiali in storitve; 
 
Konto 4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: električna energija, poraba 
kuriv in stroški ogrevanja, poraba druge energije, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, 
telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in 
komunale; 
 
Konto 4023 – prevozni stroški in storitve: goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje 
in popravila vozil, nadomestni deli za vozila, najem vozil in selitveni stroški, pristojbine za 
registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet in urbane, drugi 
prevozni in transportni stroški; 
 
Konto 4024 – izdatki za službena potovanja: dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske 
in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v 
tujini, hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroški prevoza v tujini, drugi izdatki za 
službena potovanja; 
 
Konto 4025 – tekoče vzdrževanje: tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje 
stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih 
objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče 
vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, tekoče vzdrževanje druge 
(nelicenčne) programske opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, tekoče 
vzdrževanje strojne računalniške opreme, tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega 
okolja, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje; 



Konto 4026 – poslovne najemnine in zakupnine: najemnine in zakupnine za poslovne objekte, 
najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte, najemnine in zakupnine za garaže in 
parkirne prostore, najemnine in zakupnine za druge objekte, najem strojne računalniške 
opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druga nadomestila za uporabo 
zemljišča, najem programske računalniške opreme, najem komunikacijske opreme in 
podatkovnih vodov, druge najemnine, zakupnine in licenčnine; 
 
Konto 4029 – drugi operativni odhodki: stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila 
avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega 
servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški 
sodišč v sodnih postopkih, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve 
odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, članarine v mednarodnih 
organizacijah, članarine v domačih neprofitnih institucijah, druge članarine, plačilo storitev 
organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačila bančnih storitev, stroški, povezani z 
zadolževanjem, plačila storitev Finančni upravi Republike Slovenije, stroški plačilnega agenta, 
plačilo stroškov kotacije na borzi, stroški davčnih postopkov, prejemki zunanjih sodelavcev, 
stroški strokovnih komisij, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, izdatki 
za izobraževanje z informacijskega področja, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 
(po pogodbah o izobraževanju), stroški EU sodelavcev, dajatve na področju odmernih odločb 
FURS, drugi operativni odhodki; 
 
Konto 4093 – sredstva za posebne namene: sredstva proračunskih skladov.  
 
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), 
nepridobitnim 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. 

      v € 

kto naziv 
sprejeti 

proračun 2020 
veljavni 

proračun 2020 
realizacija 

2020 
ind. ind. 

    (1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2) 

410 Subvencije 52.800,00 52.800,00 40.119,39 76,0 76,0 

411 
Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

1.700.930,00 1.533.230,00 1.460.177,69 85,9 95,2 

412 
Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 

258.080,00 234.760,00 217.249,75 84,2 92,5 

413 Drugi tekoči domači transferi 853.537,00 836.634,00 806.203,34 94,5 96,4 
 SKUPAJ 2.865.347,00 2.657.424,00 2.523.750,17 88,1 95,0 

 
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. 

      v € 

kto naziv 
sprejeti 

proračun 2020 
veljavni 

proračun 2020 
realizacija 

2020 
ind. ind. 

    (1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2) 

420 
Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev  

4.006.113,00 3.760.577,00 2.310.115,99 57,7 61,3 



 SKUPAJ 4.006.113,00 3.760.577,00 2.310.115,99 57,7 61,3 
 
 
Investicijski transferi zajemajo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki (nepridobitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe, ki so 
v lasti države ali občin…) ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom (občine, javni 
zavodi). 

                                                   
 
     v € 

kto naziv 
sprejeti 

proračun 2020 

veljavni 
proračun 

2020 

realizacija 
2020 

ind. ind. 

   (1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2) 

431 

Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 

17.000,00 17.000,00 15.631,09 92,0 92,0 

432 
Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 

37.445,00 41.645,00 39.311,86 105,0 94,4 

 SKUPAJ 54.445,00 58.645,00 54.942,95 100,9 93,7 
 
 
Struktura realiziranih odhodkov Občine Komenda je bila v letu 2020 naslednja: 
 tekoči odhodki 33,5 % 
 tekoči transferi 34,4 % 
 investicijski odhodki 31,4 % 
 investicijski transferi 0,7 % 

 

 
 
 
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 prikazana poraba oziroma izdatki po posameznih proračunskih uporabnikih 
v letu 2020: 

2.458.063,07

2.523.750,17

2.310.115,99

54.942,95

Struktura realiziranih odhodkov

tekoči odhodki

tekoči transferi

investicijski odhodki

investicijski transferi



                                                                                                  v € 

   proračunski uporabnik 
sprejeti 

proračun 
2020 

veljavni 
proračun 

2020 
realizacija      

2020 
ind. 

    1 2 3 3/2 
1. občinski svet 39.800 30.800 30.560,60 99,2 
2. nadzorni odbor 7.500 7.500 3.462,58 46,2 
3. župan 67.250 67.250 65.411,53 97,3 
4. občinska uprava 8.703.086 8.835.386 7.121.636,26 79,7 
5. režijski obrat  802.000 678.700 520.177,71 76,6 
  SKUPAJ  9.619.636 9.619.636 7.741.248,68 80,5 

 
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). 
 
Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. 
 
Po področjih proračunske porabe je bila realizacija izdatkov sledeča: 
     v € 

šifra naziv področja proračunske porabe 
sprejeti 

proračun 
2020 

veljavni 
proračun 

2020 

realizacija 
2020 ind. 

    (1) (2) (3) (4=3/2) 

01 politični sistem 107.050 98.050 95.972 97,9 
02 ekonomska in fiskalna administracija 8.000 8.000 3.818 47,7 
03 zunanja politika in mednarodna pomoč 0 0   

04 skupne adm. službe in splošne javne storitve 69.312 814.617 799.704 98,2 
06 lokalna samouprava 638.655 589.437 580.012 98,4 
07 obramba in ukrepi od izrednih dogodkih 104.000 99.000 96.168 97,1 
08 notranje zadeve in varnost 3.700 6.428 3.647 56,7 
10  trg dela in delovni pogoji 25.000 21.500 20.240 94,1 
11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 387.400 323.400 285.451 88,3 
12 pridobivanje in distribucija energetskih surovin 0 0   
13 promet, prometna infrastruktura in komunikacije 854.749 841.749 764.694 90,9 
14 gospodarstvo 28.020 28.195 19.276 68,4 
15 varovanje okolja in naravne dediščine 2.785.158 2.555.668 1.748.887 68,4 
16 prost. planiranje in stan. komunalna dejavnost 1.539.986 1.397.086 662.295 47,4 
17 zdravstveno varstvo 33.000 28.200 25.354 89,9 
18 kultura, šport in nevladne organizacije 450.439 410.239 334.229 81,5 
19 izobraževanje 1.839.870 1.724.230 1.645.123 95,4 
20 socialno varstvo 295.920 260.460 243.679 93,6 
22 servisiranje javnega dolga 411.377 405.377 404.700 99,8 

23 intervencijski programi in obveznosti 38.000 8.000 8.000 100,0 

  SKUPAJ 9.619.636 9.619.636 7.741.249 80,5 

 



Podrobnejša realizacija po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih 
je razvidna iz priloge št. 5 k zaključnemu računu. 
 
 

 
 
 
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 
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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 
 
Poraba po funkcionalni klasifikaciji proračuna Občine Komenda za leto 2020 je razvidna iz 
priloge št. 4 k zaključnemu računu. 
 
 
3.2. RAČUN FINANČNIH TERJATE V IN NALOŽB 
 
V računu finančnih terjatev in naložb se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo 
značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo značaj danih posojil, 
finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.  
V letu 2020 Občina Komenda v računu finančnih terjatev in naložb ni izkazovala nobenih 
transakcij.  
 
 
3.3.  RAČUN FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s 
servisiranjem dolga občine oziroma s financiranjem proračunskega primanjkljaja, to je salda 
bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.  
 
V letu 2020 je Občina Komenda v računu financiranja izkazala odplačila glavnice kreditov v 
višini 394.376,50 € ter 18.001,00 € najem kredita pri MGRT (povratna sredstva, ki so občini 
pripadala skladno z 21. in 23. členom, Zakona o financiranju občin).  
 
Stanje dolgoročnih kreditov na dan 31. 12. 2020 znaša 5.497.367,24 €, in sicer: 

 418.059,40 € pri Unicredit banki Slovenije d.d.,  
 466.666,80 € pri Addiko bank d.d.,  
 4.520.168,86 € pri družbi PCK d.o.o., 
 92.472,18 € pri MGRT 

 
 
 
 
 



 
 
 
Stanje zadolženosti se je v letu 2020 znižala v primerjavi s predhodnim letom. Kot izhaja iz 
Poročila o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2019 ter 
zadolženosti na dan 31. 12. 2019 Ministrstva za finance (Ljubljana, oktober 2020) znaša 
zadolženost Občine Komenda 935 € na prebivalca, povprečni skupni dolg občin na prebivalca 
pa je ob koncu leta 2019 znašal 449 €. 
 
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v 
teku proračunskega leta. Skupni prejemki proračuna Občine Komenda so v letu 2020 znašali 
7.378.245,17 €, skupni izdatki proračuna Občine Komenda pa 7.741.248,68 €, iz česar sledi, 
da se je stanje sredstev na računu Občine Komenda v letu 2020 zmanjšalo za 363.003,51 €.  
 
Občina Komenda je imela na dan 31. 12. 2020 naslednjo višino sredstev: 
 denarna sredstva v blagajni: 0,00 €; 
 denarna sredstva na računih: 2.218.729,75 €, od tega 2.161.868,14 € sredstva proračuna, 

51.514,12 € sredstva proračunske rezerve, 3.347,49 okoljske dajatve za odvajanje 
odpadne vode ter 2.000 € varščine. 

 
 
V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in 9.i členom Zakona o javnih 
financah, izračunavajo institucionalne enote sektorja država presežke, ki jih morajo porabljati 
skladno s 5. členom ZFisP. Občine presežke proračuna preteklih let izračunavajo tako, da 
izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za 
neplačane obveznosti iz naslova odplačil glavnic dolga), za neporabljene donacije in za 
neporabljena namenska sredstva. 
 
V skladu z določbami ZFisP in Zakona o javnih financah ugotavljamo, da po tej metodi izračuna 
nimamo presežkov, saj so skupaj kratkoročne in dolgoročne obveznosti, obveznosti za 
neporabljena namenska sredstva, višje, kot znaša celotno stanje sredstev na računu konec 
leta 2020, kar je razvidno tudi iz spodnje tabele. 



 
 konto 31.12.2020 

PRIHODKI R7 7.360.244,17 

ODHODKI R4 7.346.872,18 

RAZLIKA  13.371,99 

RFTN   

RAČUN FINANCIRANJA R5 376.375,50 

PRESEŽEK PO DENARNEM TOKU  -363.003,51 

   

NEPLAČANE OBVEZNOSTI   1.042.945,16 

 21 32.560,01 

 22 561.806,34 

 23 125.818,68 

 24 322.760,13 

   

NEPORABLJENE DONACIJE  0,00 

   

NEPORABLJENA NAMENSKA SREDSTVA   169.207,04 

   

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 97 1.252.164,16 

   

PRESEŽEK PO FISKALNEM PRAVILU  -2.827.319,87 

   
 
 
3.4.  PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV 
 
Občina Komenda je imela na dan 31. 12. 2020 naslednjo višino sredstev: 
 denarna sredstva v blagajni: 0,00 €; 
 denarna sredstva na računih: 2.218.729,75 €, od tega 2.161.868,14 € sredstva proračuna, 

51.514,12 € sredstva proračunske rezerve, 3.347,49 okoljske dajatve za odvajanje 
odpadne vode ter 2.000 € varščine. 

 
Občina Komenda je imela na dan 31. 12. 2020 169.207,04 € neporabljenih namenskih 
sredstev, in sicer: 
 koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 3,86 €, 
 najemnina za infrastrukturne objekte JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. v višini 135.186,13 

€, 
 lokacijska preveritev v višini 718,00 € 
 sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 887,08 € 
 presežek OŠ Komenda Moste v višini 32.411,97 €. 
 
Iz spodnje preglednice je razvidna realizacija namenskih prihodkov v letu 2020. 
 
vrsta namenskega prihodka 1.1.2020 prilivi odlivi 31.12.2020 
požarna taksa 0,00 10.631,09 10.631,09 0,00 

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda 0,00 58.308,01 1.338.910,53 -1.280.602,52 



najemnina za infrastrukturne objekta CČN 
Domžale Kamnik 84.793,37 76.421,15 26.028,39 135.186,13 

koncesijska dajatev za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo 11,32 251,78 259,24 3,86 

pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
koncesijska dajatev za posek lesa v 
državnih gozdovih ter nadomestilo za 
upravljanje državnih gozdov 0,00 4.474,85 3.587,77 887,08 
lokacijska preveritev 3.000,00 1.500,00 3.782,00 718,00 
presežek šola (telovadnica šola Moste) 25.874,93 6.537,04 0,00 32.411,97 

     
     

4. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA 
 
V letu 2020 so pri izvajanju proračuna nastopile okoliščine, ki so povzročile prilagoditev 
proračuna. To smo uredili z rebalansom proračuna. 
 
Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2020 je Občinski svet Občine Komenda sprejel 
na 27. seji, dne 20. 9. 2018 in je objavljen v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda, št. 
13/2018. V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile prilagajanje 
proračuna. To smo uredili s prerazporeditvami, črpanjem splošne proračunske rezervacije in 
ko omenjena ukrepa nista več zadostovala tudi z rebalansom proračuna. Na 9. seji, dne 13. 2. 
2020, je bil sprejet »prvi« rebalans proračuna za leto 2020, na 11. seji, dne 18. 6. 2020, pa  je 
bil sprejet »drugi« rebalans proračuna za leto 2020, s katerima se je s korigiranjem nekaterih 
prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno zagotovilo proračunsko ravnotežje med 
ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki. 
 
Sprememb zakonov in odlokov, ki posledično pomenijo uvedbo novih proračunskih postavk, 
pri izvrševanju proračuna Občine Komenda za leto 2020 ni bilo, oziroma so se nove postavke 
uvedle z rebalansom proračuna. 
 
 
5. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED 

LETOM 
 
V letu 2020 ni bilo sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih (število notranje 
organizacijskih enot v letu 2020 ni bilo spremenjeno). 
 
 
6. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM 

PRORAČUNOM  
 
Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Komenda 
za leto 2020 se prerazporeditve med proračunskimi postavkami izvršujejo med postavkami, 
na katerih na eni strani ostajajo neporabljena sredstva, na drugi strani pa  sredstev primanjkuje 
oziroma so sredstva prenizko načrtovana.  
 
Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2020 (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 13/2018, 01/2020 in 07/2020) ima župan pravico, da v posebnem delu 
proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami prerazporeja sredstva v višini 40 % 
oziroma do 100.000 € v posameznem primeru.  
 
V letu 2020 je bilo po sprejetem 2. rebalansu v mesecu juniju pripravljenih 10 odredb o 
prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami v skupni višini 875.962,00 €. 



 
 
V spodnji tabeli so prikazane vse prerazporeditve med proračunskimi postavkami:

 

p.p. naziv
sprejeti 

proračun 2020
prerazporeditev

veljavni 
proračun 2020

zap. 
št.

-20.000 6

-65.000 9

-900 11

4574 Ureditev ceste na Klancu (LC039121) 225.000 20.000 245.000 6

0710
Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne
ogroženosti

10.000 -180 9.820 7

0702 Skrb za brezdomce 1.620 180 1.800 7

-782 8

751.000 15

4910 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcisjkih skupin (LAS) 2.000 782 2.782 8

4669 Gradnja vodovodnega sistema v Občini Komenda 230.000 65.000 295.000 9

9249 Učila in oprema 13.500 -4.600 8.900 10

9252 Nakup osnovnih sredstev - šola 25.450 4.600 30.050 10

4670 Izdelava projektnih pogojev- vodovod 1.800 400 2.200 11

4671 Izdelava projektnih pogodjev - kanalizacija 1.700 500 2.200 11

5200 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov 50.000 -20.000 30.000 12

6215 Nakup zemljišč 70.000 20.000 90.000 12

-3.500 13

-96.500 15

9161 Spremljevalec otrok s posebnimi potrebami 24.000 3.500 27.500 13

4500 Prometna signalizacija 35.000 -10.000 25.000 14

4510 Redno vzdrževanje lokalnih cest Komenda 135.000 10.000 145.000 14

0300 Domska oskrba socialni zavodi 52.000 -12.000 40.000 15

0520 Javna dela 25.000 -3.500 21.500 15

0908 Pomoč na domu-občinska subvencija 130.000,00 -16.000 114.000,00 15

0910 Financiranje družinskega pomočnika 22.000,00 -8.000 14.000,00 15

1100 Delovanje občinske uprave 420.000,00 -32.000 388.000,00 15

1103 
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave

25.000,00 -10.000 15.000,00 15

1111 Delovanje občinskega sveta, komisij, odborov 38.000,00 -9.000 29.000,00 15

1340 Sofinanciranje prireditev in projektov v občini Komenda 35.000,00 -14.000 21.000,00 15

1700 Stroški posojil-obresti 17.000,00 -6.000 11.000,00 15

4211 Izvajanje komasacijskih postopkov 320.000,00 -64.000 256.000,00 15

4504 Zimska služba na l.c. in n.c. 83.745,00 -14.000 69.745,00 15

4575 Izdelava projektne dokumentacije – prometna infrastruktura 50.000,00 -10.000 40.000,00 15

4600 Delovanje režijskega obrata 82.000,00 -8.000 74.000,00 15

4618 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save-sklop 1 573.186,00 -100.000 473.186,00 15

4625
Stroški čiščenja odpadnih vod in upravljanje javnega 
kanalizacijskega sistema

365.000,00 -30.000 335.000,00 15

4627 Zapiranje deponije inertnih odpadkov 600.000,00 -100.000 500.000,00 15

4663
Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda-
neupravičen del

1.420.000,00 -80.000 1.340.000,00 15

4667 Redno vzdrževanje hidrantnega omrežja 15.000,00 -6.000 9.000,00 15

6210 Prostorska dejavnost – stroški storitev 30.000,00 -11.000 19.000,00 15

6242 Občinski prostorski načrt 40.000,00 -16.000 24.000,00 15

6243 Športni center Komenda 80.000,00 -16.000 64.000,00 15

6400 Javna razsvetljava 130.000,00 -9.000 121.000,00 15

7400 Mrliško ogledna služba 12.000,00 -4.800 7.200,00 15

8164 ŠDK-materialni stroški in tekoče vzdrževanje 100.000,00 -22.000 78.000,00 15

8200 KFBK - plače 75.342,00 -7.000 68.342,00 15

8330 Stroški lokalne televizije 28.000,00 -11.200 16.800,00 15

9109 Subvencije varstva otrok, ki niso vključeni v vrtec 25.000,00 -5.000 20.000,00 15

9202 Prevoz otrok 85.000,00 -30.000 55.000,00 15

9102 Doplačilo oskrbnih stroškov vrtcem 1.300.000 1.200.000

1310 Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev 25.000 775.218

4647 Str. Upravljanja in vzdrežvane javnega vodovodnega sistema 320.000 234.100



Opomba: V zadnjem stolpcu je navedena številka odredbe o prerazporeditvi sredstev.  
 
Pojasnilo k prerazporeditvi št. 15 
Višje sodišče v Ljubljani je 20. 11. 2020 izdalo sklep  št. II Cp 1044/2019 s katerim je Občini 
Komenda naložilo plačilo odškodnine v višini 854.123,53 € z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od 7.4.2016 dalje do plačila, v roku 30 dni od vročitve sklepa. Sklep je bil vročen 3. 12. 2020. 
Odškodnina se nanaša na razlaščene nepremičnine parc. št. 176/11, 176/14, 176/17, 176/18, 
176/19, 176/20, 176/22 in 176/23 vse k.o. Mlaka, ki so bile pred razlastitvijo last Palmarium 
d.o.o.. 
 
Občina Komenda ter družba Palmarium d.o.o. sta 28. 12. 2020 podpisali Poravnavo in dogovor 
o celoviti ureditvi vseh medsebojnih razmerij (Opr.št. SV-1570/2020) na podlagi katere je bilo 
potrebno odškodnino plačati najkasneje 30. 12. 2020. 
 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 v 35. členu določa, 
da če je med izvajanjem proračuna izdana sodna ali upravna odločba oziroma sklenjena 
poravnava, ki nalaga plačilo obveznosti, za katere v proračunu niso zagotovljene pravice 
porabe, se za plačilo teh obveznosti lahko odpre nova proračunska vrstica, na katero se v 
skladu s predpisanimi postopki prerazporedijo pravice porabe neposrednega uporabnika. 
Skladno z veljavnim Odlokom o proračunu Občine Komenda za leto 2020 se je predlaga 
prerazporeditev sredstev za plačilo obveznosti, ki izhajajo iz Sklepa višjega sodišča v Ljubljani 
št. II Cp 1044/2019 ter Poravnave in dogovora o celoviti ureditvi vseh medsebojnih razmerij 
Opr. št. SV-1570/2020. 
 
 
Prerazporeditev zaradi sprejetih zakonov oziroma občinskih odlokov v skladu s 47. členom 
Zakona o javnih financah (če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost 
neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje 
neposrednega uporabnika) ni bilo. O povečanju ali zmanjšanju odloča župan. 
 
6.1. Izvršene prerazporeditve znotraj posamezne proračunske postavke (med konti) 
 
Pri pripravi proračuna za leto 2020 je bil upoštevan Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Odredba o funkcionalni 
klasifikaciji javnofinančnih izdatkov ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov. Pri izvrševanju proračuna v letu 2020 so se v okviru nekaterih proračunskih 
postavk pojavili dodatni ekonomski nameni, ki niso bili načrtovani oziroma niso bili načrtovani 
ustrezno. Zaradi nujnosti doslednega razvrščanja javnofinančnih izdatkov po sprejeti 
ekonomski, funkcionalni in programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov so bile na podlagi 
38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 
2020 z odredbo župana izvedene prerazporeditve med ekonomskimi nameni (konti) znotraj 
proračunskih postavk. Seznam izvedenih prerazporeditev je na vpogled v računovodstvu 
Občine Komenda. Izvedene prerazporeditve sredstev med ekonomskimi nameni znotraj 
posameznih proračunskih postavk ne vplivajo na višino sredstev za posamezno proračunsko 
postavko. 
 
 
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 
 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, 
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.  



 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve, za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah, do 
višine 20.000 € župan in o tem konec leta ter pri polletnem poročilu poroča občinskemu svetu. 
V letu 2020 je bilo v sklad proračunske rezerve izločenih 8.000 €. V obdobju od 1. 1. 2020 do 
31. 12. 2020 je bilo iz sklada proračunske rezerve porabljenih 6.931,89 € za financiranje 
stroškov povezanih z epidemijo COVID-19, in sicer:  

v € 

zaščitna oprema (obleke, očala, rokavice, maske…) 4.794,25 

sredstva za dezinfekcijo, razkužilo… 1.889,19 

prehrana-prostovoljci 125,03 

termometer 123,42 

SKUPAJ 6.931,89 
 

Na dan 31. 12. 2020 je znašalo stanje proračunske rezerve 51.514,12 € in se prenaša v leto 
2021. 

v € 
Stanje na dan 1. 1. 2020 50.446,01 
Prilivi 8.000,00 
Odlivi 6.931,89 
Stanje na dan 31. 12. 2020 51.514,12 

 
 
8. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE 

REZERVACIJE  
 
Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za 
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu 
z Zakonom o javnih financah sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu Občine Komenda za leto 2020 
(junijski rebalans proračuna) je bilo za splošno proračunsko rezervacijo namenjenih 30.000 € 
(proračunska postavka 1370). Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila 
prerazporejena za naslednje namene: 

  v € 

p.p. naziv znesek 

9162 Vrtec Mehurčki-odpravnine 12.950,00 

4717 Oživitev tržnic na območju LAS 175,00 

9816 Nagrade »zlatim maturantom« 1.510,00 

9213 Sofinanciranje delovnega mesta »spremljevalec učenca« 1.400,00 

3603 Varovanje javnih površin 2.728,00 

2200 Sredstva za civilno zaščito 1.000,00 

0700 Pokrivanje razlik v stanarinah 540,00 

4275 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 10,00 



4649 Sofinanciranje vodovodnega sistema Iverje-Kamnik-Komenda 600,00 

1310 Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev 9.087,00 

  SKUPAJ 30.000,00 

 


