
 
 

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – 
obrazložitev 

 
Načrt razvojnih programov je obvezni sestavni del proračuna. Programi oziroma projekti so 
razdeljeni v tabelah po programski klasifikaciji in so opredeljeni po posameznih projektih 
oziroma programih, letih in virih financiranja. 
 
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna med drugim 
določa, da obrazložitev zaključnega računa proračuna zajema tudi obrazložitev izvajanja 
načrta razvojnih programov. 
 
Načrt razvojnih programov je bil pripravljen tako, da so bili v njem prikazani predvideni 
investicijski izdatki po proračunskih postavkah in virih financiranja po posameznih področjih 
proračunske porabe, torej so bile investicije večinoma specificirane enako kot v posebnem 
delu proračuna občine Komenda. 
 
V letu 2020 je znašala realizacija načrta razvojnih programov 63,85 %. Najpomembnejši razlog 
za odstopanje realizacije od načrtovane je bil v tem, da se s projektom zapiranja odlagališča 
inertnih odpadkov ni pričelo, projekt gradnje Zbirnega centra komunalnih odpadkov se je pričel 
šele v jeseni 2020, pri projektu Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save-sklop 1 pa s strani 
posredniškega organa še ni bila izdana odločba o sofinanciranju s strani kohezijskih sredstev, 
kar naj bi bil pogoj, da Občina Komenda sofinancira projekt. 
 
Med letom se je vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za tekoče proračunsko leto 
spreminjala. Razlogi za povečanje/zmanjšanje so v povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti 
obstoječih projektov (oziroma izvedenih prerazporeditev). 
 
Iz spodnje tabele so razvidni projekti, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 
20 odstotkov. 
 

NRP Proračunska 
postavka 

Plan 2020 Prerazporeditve 
2020 

Realizacija 2020 

OB164-16-0001 1103 10.000,00 -6.410,00 2.760,77 
OB164-16-0014 4211 87.391,00 -64.000,00 14.595,21 
OB164-18-0006 4570 606,00 -606,00 0,00 
OB164-07-0016 4500 0 6.600,00 6.544,08 
OB164-07-0067 5200 42.500 -20.000,00 0,00 
OB164-07-0063 4649 5.000,00 -5.000,00 0,00 
OB164-11-0133 4669 230.000,00 65.000,00 292.839,24 
OB164-07-0106 6215 67.850,00 18.500,00 84.274,05 
OB164-18-0001 8330 5.900,00 -5.900,00 0,00 
OB164-20-0017 8164 7.000,00 -4.000,00 2.806,00 

 
V nadaljevanju je podana obrazložitev dejavnosti v okviru posameznega projekta ter doseženi 
cilji. 
 
OBČINSKA UPRAVA 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 



 
 

OB164-20-0020 Ureditev prostorov PGD Moste za medgeneracijsko druženje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
PGD Moste je lastnik novega gasilskega doma v Mostah v katerem želijo opremiti 
večnamensko dvorano. Projekt je bil prijavljen na tretji javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja. V projektu kot partnerja sodelujeta tudi 
Društvo borilnih veščin Komenda in Občina Komenda, ki bosta skrbela za promocijo projekta. 
Občina Komenda naj bi promovirala projekt s plakati na svojih oglasnih mestih v občini 
Komenda. V okviru projekta naj bi se opremila večnamenska dvorana, učilnica ter zunanje 
igrišče. Objekt gasilskega doma bodo opremili tudi s sončno elektrarno ter plezalno steno na 
stolpu. Cilj projekta je opremiti prostore gasilskega doma Moste za kakovostnejšo organizacijo 
srečanj mladih pionirjev in mladincev ter članov in veteranov.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
PGD Moste je navedeni projekt prijavilo na tretji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja. Občina Komenda naj bi zagotovila oglasna mesta ter 
oglasne plakate, kjer bo naveden razpored telesnih vadb in izobraževanj v novo opremljenih 
prostorih. Projekt PGD Moste ni bil izbran za sofinanciranje, zato zastavljeni cilji niso bili 
doseženi. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
OB164-07-0001 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
uprave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Za učinkovito izvajanje upravnih in drugih nalog, ki jih za potrebe občanov in drugih strank 
opravljajo občinska uprava in organi občine, je nesporno potrebno zagotoviti ustrezne 
materialne pogoje. V tej zvezi izstopa predvsem skrb za funkcioniranje objekta, sprotno 
posodabljanje računalniške in programske opreme. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V okviru projekta so bili cilji glede posodobitve računalniške in programske opreme doseženi, 
računalniška oprema, ki je že amortizirana pa zaradi varčevalnih ukrepov ni bila zamenjana, v 
kolikor oprema še deluje. V letu 2020 ni bilo realiziranih večjih nabav, glavnina se je nanašala 
na prilagoditev dela na daljavo zaradi omejitev povezanih z epidemijo COVID-19, poleg tega 
pa so bili zamenjani tudi stoli v sejni sobi nad režijskim obratom.  
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
OB164-07-0007 Sredstva za civilno zaščito 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Glavni namen je nabava osebne in skupne zaščitne opreme za enote CZ in specialne enote 
za zaščito in reševanje, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Brez minimalne 
opremljenosti sil za zaščito in reševanje v skladu z veljavnimi merili si ne moremo predstavljati 
učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko prizadenejo našo občino. Za 
učinkovito zagotavljanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vzdrževanja 
sistema protipožarne varnosti so v skladu z zakonskimi določili primarno odgovorne lokalne 
skupnosti. Slednje so v okviru svojih realnih finančnih zmožnosti dolžne posodabljati osebno 
in skupno zaščitno opremo in zagotavljati nabavo kar najbolj učinkovitih sredstev za zaščito in 
reševanje v primeru nastanka različnih oblik naravnih in drugih nesreč. V tej zvezi velja 
ugotoviti, da se v zadnjih nekaj letih naravne nesreče vse pogosteje pojavljajo tudi v Sloveniji. 
V zadnjih letih so poleg skorajda vsakoletnih katastrofalnih poplav našo občino prizadela tudi 
lokalna neurja s točo in močnim vetrom. Z ustrezno tehniko, usposobljenostjo in seveda 
pravočasnim aktiviranjem razpoložljivih sil se je mogoče učinkovito zoperstaviti nastalim 
pojavom, pri katerih je pogosto ogroženo ne le premoženje večjih vrednosti, temveč tudi 
življenje in zdravje ljudi.  



 
 

 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Vsa tri gasilska društva v občini Komenda, so dobila 
dodatno novo opremo za potrebe zaščite in reševanja. 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
OB164-16-0009 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa 
sofinancira upravičene stroške, ki so povezani z naložbami v predelavo in trženjem. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, vendar cilji niso bili doseženi, ker 
na javni razpis ni prispela nobena vloga. 
 
OB164-16-0014 – Komasacija Drnovo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Občina Komenda je že v letu 2014 v sodelovanju z Občino Mengeš in Občino Kamnik pristopila 
k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije na območju Drnovo. Projekt je 
zastavljen kot skupni projekt Občine Kamnik, kot nosilne občine, Občine Mengeš in Občine 
Komenda kot občine partnerice. Za izvedbo komasacije na območju zaključene celote Drnovo 
je Občina Kamnik pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije. 
Odločba je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobljena v letu 
2016. Skupna vrednost investicije za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju 
Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš znaša 600.482,96 €. Predvidena vrednost 
deleža investicije za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju Drnovo v občinah 
Kamnik, Komenda in Mengeš, ki ga zagotavlja Občina Komenda z lastnimi sredstvi, je nič, saj 
bo projekt predvidoma v celoti sofinanciran iz evropskih sredstev. Program razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014-2020, je potrjen s sklepom Komisije za podporo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Občina Kamnik kot nosilna občina je projekt prijavila 
na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri Ministrstvu RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila pridobljena pravnomočna odločba za nepovratna 
sredstva (za komasacijo in agromelioracijo), konec leta 2017 pa je bil na portalu javnih naročil 
objavljen razpis za izbiro izvajalca za izvedbo potrebnih geodetskih in gradbenih del. V letu 
2020 so se izvajali postopki agromelioracije, skladno s terminskim planom in pogodbenimi 
določili. Komasacija in agromelioracija kmetijskih zemljišč na območju Drnovo (skupaj z 
Občino Kamnik in Občino Mengeš) je bila v letu 2020 zaključena. Zemljišča se že obdelujejo 
po novi razdelitvi skladno z odločbama UE Kamnik o novem stanju. Na odločbo je bilo sicer 
vloženih nekaj pritožb, ki so bile na drugi stopnji zavrnjene. V času priprave teh obrazložitev 
čakamo na informacije o morebiti vloženih upravnih sporih, saj so roki za vložitve tožb zaradi 
epidemije bili prekinjeni. Če tožb ni, se bo postopek končal še z vpisom nepremičnin po novem 
stanju v zemljiško knjigo.  Na območju 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.    
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Osnovni cilj izvedbe komasacije je izboljšanje kmetijske proizvodnje na do sedaj razdrobljenih 
in razpršenih obdelovalnih površinah enega lastnika oziroma uporabnika. Zaradi 
razdrobljenosti in razpršenosti obdelovalnih površin je namreč ekonomska izraba precej nižja, 
saj taka razporeditev parcel povzroča dodatne stroške pri njihovi obdelavi. Z zložbo kmetijskih 
zemljišč se izboljša parcelna struktura in poveča površina obdelovalnih parcel, oblikovani in 
urejeni so dostopi do parcel in posledično zmanjšani stroški kmetijske pridelave. S tem se 
kmetijam omogoči tudi, da so z znižanimi pridelovalnimi stroški, lahko bolj konkurenčni na trgu. 



 
 

Izboljšajo se tudi okoljski standardi z manjšo preobremenjenostjo onesnaževanja okolja. 
Zastavljeni cilji v okviru projekta so bili v letu 2020 doseženi.  
 
OB164-16-0015 – Komasacija Nasovče – Kapla vas 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V postopku pa je tudi komasacija kmetijskih zemljišč na območju k. o. Nasovče in Kaplja vas 
(za obrtno cono Potok). V tem postopku je bila s strani Upravne enote Kamnik že izdana 
odločba o obsegu komasacijskega območja ter odločba o uvedbi agromelioracije (Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Za navedeni projekt je bil izdelan dokument 
identifikacije investicijskega projekta, ki je bil osnova za prijavo na javni razpis Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je bila pridobljena pravnomočna odločba za nepovratna sredstva (za komasacijo in 
agromelioracijo), konec leta 2017 pa je bil na portalu javnih naročil objavljen razpis za izbiro 
izvajalca za izvedbo potrebnih geodetskih in gradbenih del. V letu 2018 je bila podpisana 
izvajalska pogodba. V letu 2020 so se izvajali postopki agromelioracije, skladno s terminskim 
planom in pogodbenimi določili. Komasacija in agromelioracija kmetijskih zemljišč na območju 
Nasovče-Kaplja vas je bila v letu 2020 zaključena. Zemljišča se že obdelujejo po novi razdelitvi 
skladno z odločbama UE Kamnik o novem stanju. Na odločbo je bila vložena ena pritožba, ki 
je bila na drugi stopnji zavrnjene. V času priprave teh obrazložitev čakamo na informacije o 
morebiti vložitvi upravnega spora, saj so roki za vložitve tožb zaradi epidemije bili prekinjeni. 
Če tožbe ni, se bo postopek končal še z vpisom nepremičnin po novem stanju v zemljiško 
knjigo.  Na območju 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.    
 
Doseženi cilji v okviru projekta  
Osnovni cilj izvedbe komasacije je izboljšanje kmetijske proizvodnje na do sedaj razdrobljenih 
in razpršenih obdelovalnih površinah enega lastnika oziroma uporabnika. Zaradi 
razdrobljenosti in razpršenosti obdelovalnih površin je namreč ekonomska izraba precej nižja, 
saj taka razporeditev parcel povzroča dodatne stroške pri njihovi obdelavi. Z zložbo kmetijskih 
zemljišč se izboljša parcelna struktura in poveča površina obdelovalnih parcel, oblikovani in 
urejeni so dostopi do parcel in posledično zmanjšani stroški kmetijski pridelave. S tem se 
kmetijam omogoči tudi, da so z znižanimi pridelovalnimi stroški, lahko bolj konkurenčni na trgu. 
Izboljšajo se tudi okoljski standardi z manjšo preobremenjenostjo onesnaževanja okolja. 
Zastavljeni cilji v okviru projekta so bili v letu 2020 doseženi.  
 
OB164-16-0010 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa 
sofinancira upravičene stroške izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča, nezahtevne 
agromelioracije, opreme pašnikov, napajališč…. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, vendar cilji niso bili v celoti 
doseženi, saj sta na javni razpis prispeli le dve vlogi. 
 
OB164-16-0011 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa 
sofinancira upravičene stroške zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z 
namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, bolezni živali…. 
 
 



 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 
Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, sredstva so bila porabljena v višini 
70,34 %, posledično pa tudi skoraj doseženi cilji projekta. 
 
OB164-16-0012 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa 
sofinancira upravičene stroške izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo 
gospodarskih gospodarstev, nakupa kmetijske mehanizacije, opreme hlevov, nakupa 
rastlinjakov…. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, na katerega se je prijavilo štirinajst 
vlagateljev. Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena, posledično pa doseženi tudi cilji 
projekta. 
 
OB164-16-0013 Zagotavljanje tehnične podpore 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015-2020 ter na podlagi javnega razpisa 
sofinancira upravičene stroške za usposabljanje kmetov, stroške izmenjave znanj med 
kmetijskimi gospodarstvi, stroški publikacij, spletišč…. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, sredstva so bila skoraj v celoti 
porabljena, posledično pa doseženi tudi cilji projekta. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
OB164-19-0004  Meteorna kanalizacija Klanec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta  
Občina Komenda je zgradila meteorno kanalizacijo v naselju Klanec ter s tem omogočila odvod 
meteorne vode s cestišča ob lokalni cesti oznake LC 039121 - Cerklje - Zalog - Klanec - 
Komenda – Moste. Dolžina novo predvidenega meteornega kanala ob lokalni cesti LC039121 
znaša 250m, ob javni poti JP662042 in JP662025 znaša 270m. Investicija naj bi se izvedla 
hkrati ob izgradnji kanalizacije že v letu 2019, vendar je prišlo do zamika izvedbe v leto 2020. 
Občina Komenda je v letu 2020 obnovila in dogradila velik del cestnega meteornega omrežja 
v naseljih Klanec, Breg in Nasovče.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji projekta so bili v letu 2020 doseženi.  
 
OB164-17-0003 Mreža poti LAS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta  
Pregled obstoječega stanja bo podal obstoječo mrežo poti, označevanja in opreme ter bo hkrati 
izhodišče za navezavo novo načrtovanih poti. Celostna projektna študija bo prešla občinske 
meje. Poiskala bo povezave med posamezni odseki 6 občin ter navezavo območja LAS v širši 
regionalni prostor. Poti 6 občin bodo združene v funkcionalno mrežo kolesarskih, pohodnih in 
drugih rekreativnih poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega konceptualnega označevanja poti 
in informiranja uporabnikov, kar predstavlja prijazen prostorski pristop in podlago za turistično 
promocijo območja LAS. Rezultat projekta bo študija »Celostna projektna študija mreže 
kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas«, ki bo 
služila kot ključen dokument pri urejanju poti v občinah LAS.  
 



 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 
Splošni cilj projekta je vzpostavitev mreže privlačnih in varnih kolesarskih poti na območju vseh 
šestih občin LAS »Za mesto in vas«. Namen projekta je spodbujanje trajnostnih oblik 
mobilnosti na območju LAS-a. Glavna cilja projekta sta razvoj in nadgradnja manjše osnovne 
lokalne infrastrukture in spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Poleg 
osnovnega cilja, to je povezava med posameznimi občinskimi središči, ponuja mreža 
kolesarskih poti šestih občin tudi možnost izbire rekreativnih poti in dostop do posameznih 
zanimivosti na območju vseh sodelujočih občin. Tako projekt neposredno prispeva tudi k 
spodbujanju turističnega razvoja na območju LAS. V letu 2020 je bil projekt v celoti izveden. 
Postavljene so bile usmerjevalne table, talne označbe in 3 informativne table.  
 
OB164-18-0006 Gorenjsko kolesarsko omrežje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
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.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Izdelan je bil elaborat usmerjevalne signalizacije. Elaborat bo usklajen z Direkcijo RS za 
infrastrukturo in bo osnova za javno naročilo za označitev gorenjskega kolesarskega omrežja 
s prometno signalizacijo za kolesarje. DRSI bo skupaj z RAGOR-jem, kot predstavnikom 
sodelujočih občin, objavil skupno javno naročilo za postavitev prometne signalizacije za 
kolesarje. Izvedba se načrtuje v letu 2021.   
 
OB164-20-0010 Ureditev ceste v PCK (LK162051) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Zaradi intenzivne gradnje na območju Poslovne cone Komenda in povečanja števila 
zaposlenih prihaja v prometnih konicah do zastojev znotraj cone, ko kolona vozil sega do 
drugega krožišča v 2. fazi cone ali celo dlje. V dogovoru z Direkcijo RS za infrastrukturo bomo 
pripravili načrt, nanj pridobili soglasje in predvidoma od prvega križišča (proti Feniksu) do 
regionalne ceste zgradili dodatni desni zavijalni pas. Trenutno se namreč dogaja, da zavijalci 
iz cone proti Vodicam »blokirajo« promet proti Mostam, ta problem pa bi z ločenim zavijalnim 
pasom zagotovo omilili.  Namen projekta je izgradnja desnega zavijalnega pasu iz poslovne 
cone proti Mostam v dolžini cca 50 m. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Za gradnjo dodatnega pasu iz Poslovne cone Komenda na regionalno cesto (za zavijalce proti 
Mostam) je bil naročen projekt za izvedbo, ki ga je izbrani projektant posredoval v soglasje 
Direkciji RS za infrastrukturo.  Cilji projekta še niso doseženi. 
 
OB164-20-0011 Obnovitev ceste na Klancu (LC039121) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Lokalna kategorizirana cesta z oznako LC039121 v naselju Klanec je bila pred izgradnjo 
kanalizacije v zelo slabem stanju in neprimerna za pešce. Rekonstrukcija ceste je poleg 
preplastitve celotnega cestišča (350 m ceste je bilo zajete v proračunski postavki izgradnje 
kanalizacije) obsegala tudi izgradnjo hodnika za pešce v dolžini 700 m, od hišne št. 6a do 
hišne št. 35a. Investicija je bila zaključena konec poletja 2020 in pomembno prispeva k varnosti 
udeležencev v cestnem prometu v naselju Klanec in urejanju varnih šolskih poti. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilj projekta: obnova dotrajanega vozišča, mestoma z razširitvami za omogočanje srečevanja 
večjih vozil; novogradnja pločnika; ureditev odvodnjavanja vozišča; zagotovitev večje varnosti 



 
 

udeležencev v prometu, predvsem pešcev, ki so najranljivejši člen ter zagotavljanje kakovosti 
bivanja prebivalcev naselja  so bili v celoti doseženi. 
 
OB164-07-0016 Prometna signalizacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta je bilo že v letu 2019 v načrtu postavitev treh ohišij za stacionarni radar, in 
sicer na območjih, kjer je varnost v cestnem prometu najbolj problematična (bližina šol in 
prehodov za pešce). Cilj projekta je bil, da se na navedeni način omeji hitrost vozil v naseljih 
kjer je omejitev 50 km/h, ter s tem izboljša prometna varnost. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji projekta so bili v letu 2020 v celoti doseženi, postavljen je bilo še zadnje  tretje ohišje za 
stacionarni radar, od treh načrtovanih, poleg tega pa so se hitrosti vozil na teh dveh območjih 
bistveno znižali. 
 
OB164-20-0016 Izdelava projektne dokumentacije-prometna infrastruktura 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V naselju Moste sta obe križišči (križišče pri Tuš-u in križišče pri Moto baru) na regionalnih 
cestah zelo problematični z vidika varnosti udeležencev v cestnem prometu. Obe križišči 
predstavljata »kritični« del šolskih poti, na kar opozarja tudi Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu ter predstavniki staršev v svetu šole.  Z ureditvijo križišč naj bi se izboljšala 
varnost v prometu, tudi otrok. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V lanskem letu sta bili po dolgotrajnih usklajevanjih izdelani in potrjeni projektni nalogi za 
ureditev križišč na regionalnih cestah v Mostah (križišče pri Tuš-u in križišče pri Moto baru). 
Za obe nalogi je bil decembra lani izbran projektant za izdelavo projekta za izvedbo, tako da 
je trenutno v izdelavi  projektna dokumentacija,  ki jo po dogovoru financira občina. Trenutno 
se skladno s projektnima nalogama vrši štetje prometa in izdelava geodetskih posnetkov (tudi 
te naloge se opravljajo v sklopu projektantske pogodbe).  
 
OB164-07-0017 Javna razsvetljava v občini Komenda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V Občini Komenda je večina naselij opremljenih z javno razsvetljavo vsaj na najbolj kritičnih 
mestih in ob šolskih poteh. Novi sistemi javne razsvetljave se gradijo skladno s projekti 
opremljanja stavbnih zemljišč in izgradnjo novih cest, že obstoječe sisteme pa dograjujemo ob 
izkazani potrebi.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V letu 2020 se je posodabljalo omrežje javne razsvetljave v naselju Potok, Breg, Klanec in 
Nasovče. V sklopu širjenja omrežja so bile 3 svetilke postavljene tudi na Križu. 
 
14 GOSPODARSTVO 
 
OB164-16-0005 Sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Komenda ter na podlagi javnih razpisov sofinancira upravičene 
stroške udeležb na sejmih in razstavah. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji niso bili doseženi, razlog pa je bil v omejitvah povezanih zaradi epidemije COVID-19. 
Občina je v lanskem letu sofinancirala le dve udeležbi na sejmih. 
 
 



 
 

OB164-16-0006 Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Komenda ter na podlagi javnih razpisov sofinancira upravičene 
stroške izobraževanja in usposabljanja, ki zagotavlja čim bolj celovito pridobitev teoretičnega 
in praktičnega znanja, uporabljenega pri sedanjem oziroma bodočem delu podjetnikov ter pri 
razvoju podjetniških idej. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji niso bili doseženi, saj na javni razpis ni prispela nobena vloga. 
 
OB164-16-0007 Pospeševanje zaposlovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Komenda ter na podlagi javnih razpisov sofinancira upravičene 
stroške odpiranja novih delovnih mest, samozaposlitev ter zaposlovanje mladih. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji so bili le delno doseženi, saj sta na javni razpis prispeli le dve vlogi. 
 
OB164-16-0008 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Komenda ter na podlagi javnih razpisov sofinancira upravičene 
stroške za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva, za razvoj novih 
produktov in storitev ter za nakup opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Na podlagi veljavnega pravilnika je bil izveden javni razpis, na katerega je prispela le ena 
vloga, tako da so bili cilji delno doseženi. 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
OB164-11-0158 Zapiranje deponije inertnih odpadkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Občina Komenda je pričakovala, da bo Agencija RS za okolje na osnovi novega načrta 
zapiranja odlagališča inertnih odpadkov v suhadolski gramoznici (naročnik je bila ARSO) v letu 
2020 izdala novo okoljevarstveno dovoljenje, vendar se to ni zgodilo. Trenutno so na Agenciji 
RS za okolje ta postopek prekinili zaradi inšpekcijske odločbe iz novembra 2019, ki je občini 
naložila odstranitev odpadkov. Skladno z inšpekcijsko odločbo smo leta 2020 na portalu javnih 
naročil objavili dva razpisa za realizacijo inšpekcijske odločbe: na prvem sta ponudbi presegli 
zagotovljena proračunska sredstva, po sprejetem rebalansu, s katerim smo zagotovili dodatna 
sredstva, pa se na drugi razpis ni javil nihče. Ker nam do konca leta 2020 torej ni uspelo 
realizirati inšpekcijske odločbe, ima inšpekcija namen to urediti v izvršilnem postopku. Zato je 
pri svojem pogodbenem izvajalcu pridobila oceno stroškov z eno samo varianto, to je 
odstranitvijo odpadkov z odvozom le-teh in predelavi pri pooblaščenih predelovalcih izven 
gramoznice. Ta ocena stroškov znaša neverjetnih 9,6 mio € (brez DDV) ob upoštevanju 
dejstva, da gre za nenevarne inertne odpadke, kakršen je uradni status odlagališča. V oceni 
kot opcijo omenjajo še strošek celo 25,3 mio €, če ti odpadki ne bi bili inertni. Več kot očitno 
Občina Komenda navedenih stroškov zagotovo ne more pokriti. Sploh ob dejstvu, da so nam 
službe v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor izdajala mnenja in soglasja k OPN, OPPN 
ter k  upravnim dovoljenjem za posega na telesu odlagališča. 
Ker nas je inšpekcija pozvala, da se opredelimo do zgoraj omenjene ocene stroškov tudi v 
smislu morebitnih alternativnih možnosti, smo v pogovorih s potencialnim izvajalcem predelave 
odpadkov na licu mesta, ki je izkazal interes za prevzem obveznosti po inšpekcijski odločbi.  



 
 

 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Glavni namen projekta je ureditev in zaprtje deponije inertnih odpadkov. Cilj ni realiziran. 
 
OB164-16-0002 Zbirni center za ravnanje z odpadki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Skladno s predpisi ima Občina Komenda skupaj z Občino Kmanik namen v gramoznici 
Suhadole urediti sodoben zbirni center komunalnih odpadkov. Gre za objekt, kamor bodo naši 
občani lahko pripeljali in po frakcijah odložili npr. gradbene odpadke, belo tehniko, elektronsko 
opremo itd. To v gramoznici sicer lahko opravijo že sedaj, a je postavitev potrebnih 
kontejnerjev le začasna rešitev in ni skladna s predpisi (streha, odvodnjavanje, primerne 
rampe…), zato smo že dobili opozorila pristojne inšpekcijske službe. Namen projekta je 
izgradnja zbirnega centra komunalnih odpadkov, s katerim bomo zasledovali cilj zbiranja, 
ločevanja in zmanjševanja odpadkov, ter s tem posledično zmanjševali negativne vplive na 
okolje. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Gradnja skupnega zbirnega centra z Občino Kamnik v gramoznici Suhadole se končuje. 
Skladno z gradbeno pogodbo in aneksom naj bi bila zadnja dela, ki jih v zimskem času ni moč 
izvesti (predvsem asfalti), končani aprila 2021.       
 
OB164-07-0155 Gradnja kanalizacijskega sistema v občini Komenda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru kohezijskega projekta za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture mora Občina 
Komenda zagotoviti 95 % priključenost objektov na kanalizacijski sistem, zato poteka gradnja 
infrastrukture tudi v delu, ki ni predmet sofinanciranja iz sredstev EU.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V okviru kohezijskega projekta za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture mora Občina 
Komenda zagotoviti 95 % priključenost objektov na kanalizacijski sistem, zato je intenzivno 
potekala gradnja infrastrukture tudi v delu, ki ni predmet sofinanciranja iz sredstev EU. V letu 
2020 je bila zaključena izgradnja fekalne kanalizacije v naseljih Breg, Klanec in Nasovče. 
Investicijska dela so obsegala 3322 m fekalne kanalizacije in tri črpališča na Klancu, Bregu in 
v Nasovčah. Cilji so bili v celoti doseženi. 
 
OB164-11-0156 Vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja CČN – investicijsko 
vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o., v okviru svojih nalog vsako leto izvede 
več vzdrževalnih ter investicijskih del. Stroški investicij se sorazmerno porazdelijo na vse 
občine lastnice. Program izvedbe se sprejema na skupnem organu občin – na skupščini JP 
CČN d.o.o.. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. V letu 2020 so se namenska sredstva porabila za 
vlaganje v nujna vzdrževalna dela na objektu CČN Domžale Kamnik, skladno s potrjenim 
načrtom vlaganj skupnega organa občin lastnic infrastrukture. Dinamika porabe ni sledila 
planirani realizaciji, zato se neporabljena namenska sredstva prenašajo v naslednje 
proračunsko leto. 
 
OB164-07-0067 Gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Leta 2019 sta bila za suhi zadrževalnik Tunjščica izdelana dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) in predinvesticijska zasnova (PIZ), ki sta bila v prvi obravnavi 



 
 

potrjena na občinskem svetu. Decembra 2020 je dokumentacijo ob manjših korekcijah potrdila 
tudi Direkcija RS za vode oziroma Sklad za vode, v pripravi je potrditev projekta še na Vladi 
RS, nakar bo s strani države določen pooblaščen inženir, ki bo v nadaljevanju skrbel za 
operativno realizacijo suhega zadrževalnika. Z načrtovanimi ureditvami bi se glede na trenutno 
stanje izboljšale poplavne razmere na območju občine.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Letni cilji projekta so bili delno doseženi. Potrditev DIIP-a in PIZ-a s strani Direkcije RS za 
vode. Končni cilj projekta pa bo dosežen šele z izgradnjo zadrževalnika. 
 
OB164-07-0022 Športni center Komenda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Postopek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za športni center Komenda je bil leta 
2018 uspešno zaključen, s tem je podana možnost za izdelavo projektne dokumentacije in 
pridobivanje gradbenih dovoljenj ter seveda za operativno realizacijo lokacijskega načrta. V 
okviru projekta je bilo urejeno tudi nogometno igrišče. V letu 2019 je bila naročena izdelava 
DGD dokumentacije komunalnega opremljanja KO5 hipodrom - športni center Komenda ter 
izdelava IZP in DGD za tribunski objekt, nogometno igrišče  in atletsko stezo na območju KO 
5. Območje športnega parka v Komendi je bilo poplavno obdelano že večkrat: v sklopu 
izdelave občinskega prostorskega načrta, ob sprejemanju podrobnega prostorskega načrta in 
sprememb tega načrta. Kljub temu nam je Direkcija RS za vode naložila izdelavo hidravlično 
hidrološke študije še na nivoju izdelave dokumentacije za gradbeno dovoljenje in pridobitev 
vodnogospodarskega soglasja je (podobno kot npr. pri domu starejših) glavna ovira pri 
pridobivanju gradbenih dovoljenj za objekte in infrastrukturo v športnem parku. Nova študija je 
izdelana, trenutno so v teku še zadnja usklajevanja s projektanti. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji projekta so bili delno doseženi (izdelave DGD dokumentacije je v teku) saj v lanskem letu 
ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, končni cilj pa je ureditev športnih površin in objektov. 
 
OB164-07-0060 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save – sklop 1 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Zaradi vse večjih potreb po zagotovitvi zdrave pitne vode na celotnem območju občine 
Komenda, se je v letu 2004 pričela izgradnja povezovalnega vodovoda Podgorje-Mlaka in 
nadaljevala v letu 2005. S tem smo zagotovili oskrbo z zdravo pitno vodo za pretežni del 
območij občine Komenda, ki so se prej večinoma napajala iz zajetja na Krvavcu, vendar 
kvaliteta vode s Krvavca in pretok oziroma skupna kapaciteta ni več zadoščala za redno in 
primerno oskrbo s pitno vodo.  
Kamniški primarni vodovodni sistem je speljan do vodohrana v Podgorju, od koder smo speljali 
povezovalni vodovodni sistem do vodohrana na Mlaki in s tem povezali oba vodohrana ter s 
tem zagotovili napajanje celotne občine Komenda iz vodohrana na Mlaki. Voda iz zbiralnika 
na Krvavcu nam bo služila kot rezervni vir ob morebitnem pomanjkanju pitne vode, zato je 
Občina Komenda pristopila k sanaciji krvavškega vodovodnega sistema kot sofinancer 
vzdrževalnih in investicijskih del. 
 
Problematika vodovodnega sistema Krvavec je poleg starosti vodovodnega omrežja in 
objektov tudi v kvaliteti vode na zajetjih. Problem se trenutno rešuje z izključevanjem vodnega 
vira v primeru povečane motnosti. S tem se zmanjšujejo razpoložljive količine vode v 
vodovodnem omrežju, kar povzroča motnje v delovanju in nezanesljivo oskrbo s pitno vodo. 
Občine Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Vodice, Kranj in Šenčur so se odločile za sanacijo 
sistema. Občina Komenda je k projektu pristopila, ker je presodila, da je ta vodni vir pomemben 
zaradi stalnega gravitacijskega dotoka in razmeroma velikih količin zajete vode in bo na dolgi 
rok v primeru izpada kamniškega sistema, zagotavljal nemoteno oskrbo s kvalitetno pitno 
vodo. Koordinator projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem. Na osnovi dogovora o sanaciji 
krvavškega vodovodnega sistema, bodo občine Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda, 



 
 

Vodice in Kranj pristopile k sanaciji zajetij v dolini reke pod Krvavcem. Sanacija zajema 
izdelavo subhorizontalne vrtine dolžine 150 m pod Krvavcem, montažo merilca hitrosti, 
izdelavo blatnega izpusta pred vodohran Grad, vgradnjo merilca pretoka ter ureditev dostopa. 
V letu 2017 so občine investitorke pristopile k optimizaciji projekta. Občine investitorke so 
ponovno dogovorile obseg investiranja, finančno strukturo investicije in delež financiranja 
posamezne občine. Vodilna občina v projektu je Občina Cerklje na Gorenjskem. Občina 
Komenda v projektu sodeluje s 15% deležem. Gradnja se je v letu 2020 pričela, investicijska 
dela izvaja Gorenjska gradbena družba d.d. iz Kranja, investicijski nadzor vrši družba Domplan 
d.d. iz Kranja.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji projekta še niso realizirani. 
 
OB164-07-0063 Sofinanciranje vodovodnega sistema Iverje-Kamnik-Komenda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Na podlagi Sporazuma med občinama Kamnik in Komenda v zvezi z začasnim operativnim 
izvajanjem oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamnik z dne 2. 3. 2012  in aneksa 
št. 1, ki Občini Komenda omogoča oskrbo s pitno vodo iz vodnega zajetja Iverje, je Občina 
Komenda dolžna sofinancirati sorazmerni del stroškov vzdrževanja transportnega voda.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V letu 2020 je Občina Komenda s strani Občine Kamnik dobila le zahtevek za sofinanciranje 
tekočega vzdrževanja v letu 2019, investicijskega vzdrževanja pa očitno ni bilo.  
 
OB164-11-0133 Vzdrževanje javnega vodovodnega sistema 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru kohezijskega projekta izgradnje fekalne kanalizacije v občini se sproti ugotavlja 
dejansko stanje vodovodov, ki so bili večinoma grajeni iz vaških sredstev in so potrebni 
obnove. Glavni cilj je dolgoročno zagotavljanje oskrbe čim več občanov z zdravo pitno vodo. 
To bo doseženo z obnovo javnih vodovodnih sistemov skladno z zahtevami Pravilnika o oskrbi 
s pitno vodo.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Proračunska postavka beleži izgradnjo vodovoda v naseljih Klanec (710 m), Breg (290 m) in 
Nasovče (230 m) v skupni dolžini 1230 m. Izgradnja in obnova vodovoda je potekala ob 
izgradnji fekalne kanalizacije na omenjenem območju. Novi cevovodi pomenijo izboljšanje 
oskrbe z zdravo pitno vodo, opustitev azbestnih cevi in prevezava vseh stanovanjskih objektov 
na novo vodovodno omrežje. 
 
OB164-19-0002 Ureditev otroških igrišč na območju LAS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Na območju LAS Za mesto in vas, v katerega je včlanjena tudi Občina Komenda, je bil v letu 
2019 izveden zadnji razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Občina Komenda je skupaj z 
Občino Vodice na razpis prijavila projekt ureditve otroških igrišč. S projektom ureditve otroških 
igrišč, želimo vzpostaviti možnost  kvalitetnega preživljanja prostega časa za vse otroke in 
mladostnike, poleg tega pa druženje s starejšimi vrstniki in starši ter starimi starši. Projekt je 
bil v letu 2020 izveden. Na območju občine Komenda so bila postavljena štiri nova otroška 
igrišča (za gasilnim domom na Križu, v Suhadolah, v Mostah pri šoli in na Gmajnici - pri teniških 
igriščih).    
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji projekta so bili realizirani. 
 
OB164-16-0003 Postavitev ali zamenjava urbane opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 



 
 

Javne površine, kot so avtobusne čakalnice, rekreacijske površine in podobno, je potrebno 
opremiti z urbano opremo, kot so ustreznimi koši za smeti, odslužene in polomljene koše 
nadomestiti z novimi, postavitev novih stojal za kolesa, klopc ipd.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V letu 2020 se je nadomestila poškodovana urbana oprema in namestila dva nova koša za 
pasje iztrebke ter koš za odpadke. 
 
OB164-07-0024 Vzdrževanje poslovno stanovanjskega fonda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2020 je Občina Komenda podpisala aneks št. 5  z Zdravstvenim zavodom Revita, ki ima 
v najemu poslovne prostore v lasti Občine Komenda. Z navedenim aneksom se je najemniku 
priznala vrednost vlaganj  (gradbeno obrtniških del) v prostor. Vlaganja naj bi se poračunala z 
najemnino. V proračunskem letu 2020 smo v izkazu prihodkov in odhodkov upoštevali 
9.707,65 € stroškov investicijskega vzdrževanja. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilj projekta je bil dosežen, dokončna finančna realizacija pa bo predvidoma zaključena v letu 
2021, saj Zdravstveni dom Revita zaključuje koncesijsko razmerje z Občino Komenda. 
 
OB164-07-0106 Nakup zemljišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2020 ni bilo načrtovanih večjih odkupov zemljišč. Načrtovana sredstva so bila 
namenjena odkupom iz preteklih obdobij, kjer npr. čakamo na formalno dokončanje geodetskih 
izmer. Bo pa z gradnjo kanalizacijskega sistema predvidoma izvedenih večje število 
vzporednih geodetskih odmer, s katerimi se bodo uskladila dejanska katastrska stanja s 
stanjem v naravi. Posledično bodo sledili tudi odkupi, menjave, morda v manjšem obsegu tudi 
prodaje teh zemljišč. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji so bili skoraj v celoti realizirani. 
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OB164-20-0009 Stara hišna imena 2 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta  
Stara hišna imena se vse bolj izgubljajo, saj se le-ta v veliko primerih razlikujejo od priimka. 
Imena so del naše nesnovne kulturne dediščine, saj so odraz zgodovine določenega kraja. 
Oblikovala so se na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše in v sebi skrivajo 
marsikatero zanimivo zgodovinsko podrobnost o rodbini ali celo o naselju. S hišnimi imeni pa 
se ohranja tudi ponos in pripadnost ljudi določenemu kraju, saj je prav hišno ime potrdilo, da 
družina v kraju ima preteklost in določeno veljavo. Projekt je razdeljen v dve fazi, ki se 
vsebinsko ločita na zbiranje in obeležitev hišnih imen. Prva faza je zajemala območje naselij: 
Križ, Moste, Suhadole in Žeje pri Komendi. V drugo fazo pa so bila vključena območja naselij 
Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komendi, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, 
Mlaka, Nasovče, Podboršt pri Komendi in Potok pri Komendi. Imena se zbirajo s pregledom 
zgodovinskih virov, terenskim zbiranjem podatkov in intervjuji z domačini. Na podlagi 
popolnega seznama starih hišnih imen se nato označi domačije z enotnimi tablami, izda 
knjižica s hišnimi imeni in doda imena v bazo portala www.hisnaimena.si 
Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora z 
ohranjanjem tradicionalnega poimenovanja starih domačij, in sicer: 
 ohraniti hišna imena kot del žive kulturne (etnološke in jezikovne) dediščine; 
 ohraniti prepoznavnost domačij tudi po njihovem starem hišnem imenu; 
 izdelati čimbolj popoln in strokovno utemeljen seznam hišnih imen v obravnavanih naseljih; 



 
 

 opremiti domačije s ploščami z izpisanimi hišnimi imeni, obogatiti samostojno spletno stran 
o hišnih imenih Gorenjske ter izdati publikacijo s hišnimi imeni.  

 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V letu 2020 je bila izvedena še druga faza projekta, v okviru katere so bila zbrana hišna imena 
v naseljih Breg, Gmajnica, Gora, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Mlaka, Nasovče, 
Podboršt in Potok. Najdenih je bilo 280 hišnih imen, ki odražajo veliko pestrost, saj se v 
nobenem naselju nobeno hišno ime ne ponovi. Imena so del naše dediščine, kar dokazuje tudi 
nedavni vpis rabe hišnih imen vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi 
Ministrstvo za kulturo RS. 
Zbrana hišna imena v tokrat obravnavanih naseljih so obeležena v knjižici, ki je zainteresiranim 
občanom brezplačno na voljo na Občini Komenda. Poleg tega so zbrana hišna imena 
vključena v spletni leksikon hišnih imen www.hisnaimena.si. Najbolj viden rezultat projekta pa 
so označitve hiš s hišnimi imeni na lončenih ploščah, ki jih je na podlagi oddanega soglasja 
lastnikov prejelo 98 hiš. Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki, kakršna je bila 
ugotovljena na srečanjih z domačini.  
 
OB164-18-0001 Oprema lokalna televizija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta  
Občina Komenda kot ustanovitelj Zavoda KOMOK zagotavlja sredstva za delovanje zavoda 
ter nakup potrebne opreme. Občina kot lastnik opreme, le- to da v uporabo zavodu KOMOK 
(reverzi). 
Z zagotavljanjem sredstev za sprotno posodobitev opreme, ki jo zavod KOMOK potrebuje za 
delovanje (lokalna televizija) želimo nemoteno ter čim kakovostnejše predvajanje programskih 
vsebin ter sprotno poročanje o lokalnem dogajanju. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji niso bili realizirani, saj se v lanskem letu ni pristopilo k posodobitvi opreme. 
 
OB164-07-0027 KFBK – nakup OS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta je vsako leto načrtovan nakup nove in zamenjava dotrajane opreme skladno 
s sprejetim programom, ki ga potrdi svet zavoda.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni cilji so bili realizirani. 
 
OB164-11-0134 Legalizacija tribun 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Legalizacija tribun zaradi nerešenih premoženjsko pravnih zadev v območju centra Komende 
še ni možna, čeprav je izbrani projektant že pred časom dokončal projektno dokumentacijo. 
Poskusili smo sicer z vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, a je bila iz zgoraj navedenih 
razlogov zavrnjena.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilj projekta še ni realiziran. 
 
 
OB164-20-0017 Športna dvorana Komenda - klimatizacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Športna dvorana Komenda je bila ob izgradnji opremljena zgolj s sistemom prezračevanja, ki 
pa glede na uporabo dvorane ne zadošča za zagotovitev ustreznih klimatskih pogojev v 
prostoru. V načrtu je  ureditev klimatizacije športne dvorane in zgornje etaže v nadzidku šole 
v Komendi.  
 



 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilj projekta še ni realiziran, so pa bili naročeni projekti klimatizacije. 
 
OB164-18-0002 Telovadnica pri OŠ Moste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Po odkupu zemljišč pri šoli v Mostah so bile izdelane lokacijske preverbe za gradnjo 
telovadnice. Kot ugodnejša je bila za enkrat ocenjena lokacija na sedanjem asfaltiranem 
parkirišču zahodno od šole, ki omogoča funkcionalno lažjo povezavo s samo šolo 
(uporabnikom ni treba prečkati lokalne ceste), hkrati pa je ta lokacije ugodnejša s stališča 
povezav preko Pšate do morebitnih športno rekreacijskih površin (že odkupljenih) na desnem 
bregu Pšate. Cilj projekta je izgradnja telovadnice pri OŠ v Mostah. Z investicijo naj bi se 
pridobila telovadnica in dve dodatne učilnice za učence prve oziroma druge triade ter drugih 
skupnih prostorov za zaposlene v šoli, s katerimi se bo zmanjšala prostorska stiska ter 
omogočilo izvajanje dodatnih programov v šoli. Skladno s potrjenim DIIP-om, ki ga je Občinski 
svet potrdil na 27. seji (septembra 2018) je vrednost projekta ocenjena na 2,7 mio €. Terminsko 
je izvedba odvisna od realizacije suhega zadrževalnika poplavnih voda na Tunjščici, saj je 
pogoj za gradnjo telovadnice zmanjšanje poplavne nevarnosti v Mostah. 
V letu 2020 je bila v načrtu izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega 
dovoljenja. S pridobljenim gradbenim dovoljenjem so večje možnosti za prijavo na javne 
razpise za koriščenje nepovratnih sredstev, če se bo v naslednjih letih za to pokazala 
priložnost.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Zastavljeni letni cilji niso bili realizirani, saj v letu 2020 nismo pridobili gradbenega dovoljenja. 
 
OB164-20-0013 Zamenjava rokometnih golov in košarkarskih tabel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Zunanje igrišče, ki se nahaja v neposredni bližini Športne dvorane Komenda, OŠ Komenda 
Moste in Vrtca Mehurčki v dopoldanskem času uporabljata tako šola, kot vrtec, v 
popoldanskem času pa je na voljo izvajalcem Letnega programa športa in zunanjim 
uporabnikom. V letu 2020 smo iz varnostnih razlogov zamenjali gola za rokomet in par tabel 
za košarko na zunanjem igrišču pri šoli v Komendi.  
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
Cilji projekta so bili doseženi. 
 
OB164-07-0032 Vrtec Mehurčki – nakup osnovnih sredstev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta  
Gre za vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev. 
 
Doseženi cilji v okviru projekta 
V skladu s pogodbo o postopkih za načrtovanje in izvrševanje finančnega  načrta, sklenjeno 
med občino in zavodom in z ozirom na zakonske obveznosti mora občina kot (so)financer 
zagotavljati sredstva za nakup osnovnih sredstev v skladu s potrjenim načrtom nabave. 
Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. 
 
 
OB164-07-0037 Učila in oprema  
Obrazložitev dejavnosti v okviru projektov 
Skrb za dobro računalniško opremljenost šol (vzdrževanje obstoječe in zamenjava dotrajane 
opreme) predstavlja nujen pogoj za zagotovitev sodobnih pristopov v vzgojno-izobraževalnem 
procesu. Tako morajo šole, če ne želijo zaostajati za zahtevami informacijske dobe, nenehno 
vzdrževati obstoječo opremo. Še posebej pa se je to izkazalo v lanskem letu, saj je del pouka 
potekal na daljavo zaradi epidemije COVID-19. 
 



 
 

Doseženi cilji v okviru projektov 
Zastavljeni cilji so bili realizirani. 
 
OB164-07-0040 Nakup OS – šola, OB164-07-0043 OŠ 27. julij – nakup OS  in OB164-07-
0044 Glasbena šola – nakup OS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projektov 
V skladu s pogodbo o postopkih za načrtovanje in izvrševanje finančnega  načrta, sklenjeno 
med občino in zavodi in z ozirom na zakonske obveznosti mora občina kot (so)financer 
zagotavljati sredstva za nakup osnovnih sredstev v skladu s potrjenim načrtom nabave. Gre 
za vsakoletni nakup novih oz. zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev.  
 
Doseženi cilji v okviru projektov 
Zastavljeni cilji so bili realizirani. 
 
OB164-20-0014 Preureditev prostorov v OŠ Komenda Moste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V reševanje prostorske problematike na lokaciji šole v Mostah in v Komendi, ki je posledica 
neizgradnje telovadnice pri šoli v Mostah, se je pristopilo s preureditvijo prostorov v šoli v 
Mostah. Posegi so bili nujni zaradi zagotovitve nemotenega procesa izobraževanja, saj je 
jasno, da v šoli v Mostah do izgradnje zadrževalnika (državna investicija) ne bo mogoče pričeti 
z izgradnjo nove telovadnice. V dogovoru z vodstvom šole je bila sprejeta odločitev, da se 
prostorska problematika rešuje na način, da se na lokaciji šole v Mostah v šolskem letu 
2020/21 izvaja pouk od vključno 1. do 4. razreda za vse oddelke. Na lokaciji v Mostah je 
namreč teoretično dovolj učilnic (dve sta sicer pogojno ustrezni in bi ju bilo potrebno adaptirati), 
velik problem pa se pojavi pri organizaciji izvedbe pouka športa. V soglasju z vodstvom šole 
je bila sprejeta odločitev, da se tudi v šolskem letu 2020/2021 pouk športa izvaja v avli prvega 
nadstropja. V izogib motenju učnega procesa v času izvajanja športne vzgoje, smo učilnice 
zaščitili z zvočno izolativnimi vrati. Z varnostnega vidika je bila potrebna tudi zaščita 
radiatorjev, stebrov in stekel v avli. Kupila se je dodatna športna oprema in športni pripomočki. 
 
Doseženi cilji v okviru projektov 
Zastavljeni cilji so bili realizirani. 
 
 
 
 


