
Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 03/2019 z dne: 11.03.2019
Na podlagi  29.  člena Zakona o lokalni  samoupravi  (Uradni  list  RS, št.  94/07 – UPB2,
76/08,  79/09,  51/10,  40/12 – ZUJF in  14/15 – ZUUJFO), 4.  odst.  11.  člena Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12,  47/13 -  ZDU-1G,  50/14,  90/14 -  ZDU-1I,  14/15-ZUUJFO  in  76/15),  80.č  člena
Zakona o javnih financah  (Ur. list  RS, št.  11/11-UPB4, 14/13 – popr.,  101/13,  55/15 –
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)  in 13 člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave
Glasila Občine Komenda, št. 8/2015) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 4. seji dne
07. 03. 2019 sprejel 

S K L E P 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Komenda za leto 2019

1. člen

V Sklepu o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2019 št.
410-0017/2018-10 z dne 20. 9. 2018 se v PRILOGI 1 »Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem« v tabeli za zaporedno številko 7. doda nova 8. vrstica, ki se glasi:

»

8. Občina
Komenda

1904
Kaplja

vas 

609/4,
609/5,
609/6

4.998 m2 

stavbno
zemljišče za

gradnjo
medgeneracijsk

ega  

399.840,00 € 80 €/m2

javni razpis, v
primeru

neuspelega
razpisa

neposredna
pogodba

«

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi na spletni
strani Občine Komenda.  

Številka: 410-0017/2018-20                      
Komenda, 07. 03. 2019           

  
                                                                                                  Stanislav Poglajen, l. r.
                                                                                                  Župan Občine Komenda 
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