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Na podlagi 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/2007), 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/1999, 83/1999 in Uradne objave
Glasila Občine Komenda, št. 01/2001 in 10/2005) ter Sklepa
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta območja MO4 SLOGA MOSTE (Uradne
objave Glasila Občine Komenda, št. 07/2007) je Občinski svet
Občine Komenda na 19. seji, dne 11. septembra 2008 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM) NAČRTU OBMOČJA
MO4 – SLOGA MOSTE
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o zazidalnem načrtu območja MO4 – Sloga Moste (Uradne objave Glasila Občine
Komenda, št. 05/2003). Spremembe in dopolnitve tega
odloka je pod št. 01/2008 izdelal ATELJE ARKUS d.o.o. iz
Kamnika.
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
2. člen se dopolni tako, da se mu na koncu doda nov
odstavek, ki se glasi:
»S tem odlokom se urejajo tudi območja priključevanja
na obstoječo javno infrastrukturo izven ureditvenega območja lokacijskega načrta. Poteki priključevanj so določeni
v grafičnem delu lokacijskega načrta. Prav tako se s tem
odlokom ureja območje in izvedba protihrupnega nasipa
na parceli štev. 576, k.o. Moste.«.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
3. člen
Prva alineja 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- opredelitev osrednjih površin centralnega in južnega

dela območja MO4 v namen izgradnje poslovno skladiščnega kompleksa z glavnim dovoznim delom z vzhoda in
pomožnim vstopnim delom z zahoda, ki je namenjen le za
osebna vozila (oznaka funkcionalne celote FC IP1);«.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN NAPRAV
TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
1. FUNKCIONALNA CELOTA POSLOVNO SKLADIŠČNEGA DELA Z OZNAKO FC IP 1
4. člen
V prvi alineji prvega odstavka 6. člena se beseda, ki se
glasi: »devetnajstimi« nadomesti s besedo: »sedemnajstimi«, besedilo, ki se glasi: »predstavlja začasni tovorni dostop/dovoz ter stalni osebni motorni in peš promet« se
nadomesti z besedilom: »predstavlja dostop/dovoz za
osebna vozila in pešce«, na koncu besedila te alineje pa
se pred podpičjem doda besedilo, ki se glasi: »in petnajst
parkirnih mest za osebna vozila«.
Prvi stavek druge alineje 6. člena se spremeni tako, da se
glasi: »z izgradnjo vzhodne obvozne ceste (obvoznice) je
na vzhodu načrtovan glavni dostop / dovoz preko katerega
se bo vršil tovorni promet; na površinah med vhodnim robom
funkcionalne celote in objekti je določena površina za manipulacijo vozil, urejena parkirna površina za osebna in kombinirana vozila (skupno 15 parkirnih mest) ter tovorna vozila
(3 parkirna mesta), preostali del pa je namenjen urejenim
zelenim površinam.«, na koncu besedila pa se pred piko
doda besedilo, ki se glasi: »in je izmenično enosmerna«.
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Drugi objekt je, enako kot prvi (severni), namenjen poslovno skladiščni dejavnosti. Sestavljata ga zahodni pretežno skladiščni del ter vzhodni del, ki je namenjen poslovnim
prostorom in nakladalni rampi. V kletni etaži se določa tudi
možnost ureditve požarnega bazena. Ob izgradnji tega
objekta se ruši vstopni aneks na vzhodni strani prvega
objekta. Tlorisne dimenzije zahodnega dela objekta so 75,0
m x 26,0 m + 15,0 m x 23,0, vzhodnega dela objekta pa
1
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10,5 m x 45,5 m + 5,0 m x 19,0 m + 4,6 m x 16,5 m. Severni
del pritlične etaže vzhodnega dela objekta je umaknjen v
notranjost tlorisa in sicer od severne linije za 3,0 m, od
vzhodne linije pa za 2,5 m (po širini 19,5 m). Vertikalni gabarit zahodnega in višjega vzhodnega dela objekta je
K+P+(1)+(2), nižjega vzhodnega dela pa K+P+(1). Določen
je tlorisni gabarit kleti, v velikosti 90,0 m x 26,0 m + 20,1 m
x 45,5 m. Višina zahodnega dela objekta in višjega vzhodnega dela objekta je 13,3 m nad koto pritličja, nižjega
vzhodnega dela objekta pa 8,5 m nad koto pritličja. Pretežni
del strehe zahodnega dela objekta je simetrična dvokapnica, s slemenom v smeri V – Z in naklonom 5˚ - 10˚, preostali
objekt pa je prekrit z ravno streho. Strehe so lahko obkrožene z vencem (izgled ravne strehe). Na vzhodni strani se
zgradijo tri nakladalne rampe in klančina za viličarje, na
zahodni strani pa se zgradijo štiri nakladalne rampe.«.
Besedilo 6. člena se dopolni teko, da se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Na zazidalnem
območju se ne smejo skladiščiti strupene in drugače nevarne snovi, izdelki in polizdelki, ki bi lahko posredno ali
neposredno vplivali na zdravje okoliških prebivalcev.«
Besedilo šestega člena se dopolni tako, da se za novim
6. odstavkom doda tekst:
Na vzhodni strani se zgradijo tri nakladalne rampe in
klančina za viličarje. Na zahodni strani pa se zgradijo štiri
nakladalne rampe v skladu s trenutno veljavno tehnologijo
za tovrstne objekte, na katerih se morajo vse aktivnosti izvajati za zvočno tesnilnimi zavesami in se ne dovoljuje
formiranje novih podestov.
Pred izdajo novega gradbenega dovoljenja pa se mora
na že obstoječi nakladalni postaji sanirati obstoječ čelni
podest v skladu s tehničnimi predpisi in na način, da njegova uporaba ne bo oddajala prekomernega hrupa v okolico.
Ustreznost nivoja hrupa se dokazuje le z uradnimi meritvami, ki jih mora najkasneje pred izdajo gradbenega dovoljenja za nov objekt opraviti pooblaščena organizacija za
meritve hrupa v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ( Ur. l. RS št. 105/05 ).
V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA
1. PROMETNA UREDITEV
5. člen
Prvi stavek prvega odstavka 1. točke 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Območje se prometno navezuje
na obstoječo prometno ureditev ob zahodnem robu območja (naselbinska cesta) in na novo obvozno cesto na
vzhodu.«. V tretjem stavku prvega odstavka 1. točke 7.
člena se oznaka, ki se glasi: »Fe IP1/4« nadomesti z oznako, ki se glasi: »Fe IP1/4-1«. Zadnji stavek prvega odstavka
1. točke 7. člena se nadomesti z dvema novima, ki se glasita: »Z vzhodne strani se en cestni priključek navezuje na
novo obvozno cesto na vzhodu (Fe IP1/6-2), en pa na obstoječo pot (Fe S2/2). Tovorni promet funkcionalne celote
FC IP1 se ne sme vršiti z naselbinske ceste po dokončani
izgradnji vzhodne obvozne ceste.«.
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V drugem odstavku 1. točke 7. člena se črtata drugi in
tretji stavek, četrti pa se nadomesti z dvema novima, ki se
glasita: »Dostop za tovorni promet funkcionalne celote FC
IP1 se načrtuje z vzhodne strani, kjer se, namesto obstoječe poti, izvede obvozna cesta širine 6,0 m z ustreznim
profilom ter obračališčem. Uvoz na obstoječe poti in poti za
dostopanje do kmetijskih zemljišč se vrši preko poglobljenih robnikov.«.
V tretjem odstavku 1. točke 7. člena se število »30« nadomesti s »47«, število »5« pa s »6«.
Tretji odstavek 1. točke 7. člena se dopolni tako, da se
mu na koncu dodajo trije stavki, ki se glasijo: »V okviru
vzhodnih manipulativnih površin se določa tudi možnost
parkiranja tovornih vozil (3 parkirna mesta). Na površinah
med zahodnim robom funkcionalne celote FC IP1 in že
obstoječim ter načrtovanim objektom se možnost parkiranja tovornih vozil ne dovoljuje. Parkiranje kakršnihkoli vozil
na južni strani izven zazidalnega območja MO4 ni dovoljeno, razen intervencijskih vozil za zaščito in reševanje, in
sicer samo v primeru naravnih in drugih nesreč.«
V osem odstavku 1. točke 7. člena se besedilo v oklepaju
spremeni tako, da se glasi: »funkcionalne enote Fe IP1/22, Fe IP1/3-1, Fe IP1/4-2, Fe IP1/5-1, Fe IP1/6-1«.
3. VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE
6. člen
Prvi stavek drugega odstavka 3. točke 7. člena se nadomesti z dvema novima, ki se glasita: »Za ureditev ustrezne
vodooskrbe funkcionalne celote FC IP1 bo potrebno obnoviti obstoječi vodovodni cevovod kot je razvidno iz kartografskega dela ali zgraditi nov dodatni povezovalni vod s
severovzhodne smeri, dimenzije DN 150, ki bo potekal po
obstoječi cesti od območja MO4 do obstoječega omrežja
ob/na regionalni cesti in je razviden iz kartografskega dela.
Povezovalni vod mora investitor zgraditi v primeru, da bo
to potrebno v skladu z rezultati študije požarne varnosti za
drugi skladiščni objekt.«
V četrtem stavku drugega odstavka 3. točke 7. člena se
število: »350« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »približno 150 m«. Zadnja dva stavka drugega odstavka 3. točke
7. člena se črtata.
Prvi stavek tretjega odstavka 3. točke 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Obstoječi hišni vodovodni priključki
na cevovodu AC DN 80 se v primeru obnove obstoječega
vodovodnega cevovoda povežejo na nov vodovodni
cevovod.«.
Zadnji stavek tretjega odstavka 3. točke 7. člena se nadomesti z dvema novima stavkoma, ki se glasita: »Na območju FC IP1 je potrebno urediti ustrezno hidrantno
omrežje. Vsi hidranti morajo biti nadzemni oziroma zidni.«.

Glasilo občine Komenda

URADNE OBJAVE

4. KANALIZACIJSKO OMREŽJE
7. člen
Drugi stavek prvega odstavka 4. točke 7. člena se nadomesti z dvema novima, ki se glasita: »Fekalne in tehnološke
vode iz novopredvidenih in obstoječih objektov na območju
MO4 je potrebno speljati v obstoječe kanalizacijsko omrežje
PVC DN 300, do katerega se določa izgradnja povezovalnega voda PVC DN 300 po obstoječi javni cesti preko parcel
štev. 1391/1 in 1412/1, obe k.o. Moste. Nanj se navežejo
priključki, katerih najmanjša dimenzija je DN 160.«.
V tretjem odstavku 4. točke 7. člena se besedilo, ki se
glasi: »iz virov onesnaženja« nadomesti z besedilom, ki se
glasi: »v vode in javno kanalizacijo«.
Četrti odstavek 4. točke 7. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Vse obstoječe objekte je potrebno na javno kanalizacijsko omrežje priključiti mimo greznic. Greznice je potrebno
izprazniti in dezinficirati.«.
V petem odstavku 4. točke 7. člena se črta besedilo, ki
se glasi: »na funkcionalnih zemljiščih objektov«.
6. ELEKTROOMREŽJE
8. člen
V prvem odstavku 6. točke 7. člena se oznaka, ki se
glasi: »Fe IP1/7-3« nadomesti z oznako, ki se glasi: »Fe
IP1/6-3«. Na koncu 6. točke 7. člena se doda nov odstavek,
ki se glasi:
»V okviru izgradnje vzhodne obvozne ceste se določa
tudi izgradnja kabelske kanalizacije, za možnost pokablitve
obstoječih SN zračnih vodov.«.
7. JAVNA RAZSVETLJAVA
9. člen
Prvi in drugi odstavek 7. točke 7. člena se spremenita
tako, da se glasita:
»Območje bo opremljeno z omrežjem javne razsvetljave v
delu ob zahodni cesti in ob novi obvozni cesti na vzhodu.
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lom v oklepaju pred piko doda naslednje besedilo: »,razen
v območju FC IP1, kjer se določa kot je zapisano v
nadaljevanju.«.
Za prvim odstavkom 8. člena se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»Na območju FC IP1 veljajo naslednje omejitve:
1. V času izgradnje drugega skladiščnega objekta, tovorni
promet in vse druge aktivnosti med 22. uro zvečer in 6.
uro zjutraj niso dovoljene.
2. Po izgradnji drugega skladiščnega objekta pa velja, da
tovorni promet in vse druge aktivnosti med 22. uro
zvečer in 6. uro zjutraj niso dovoljene.
3. Po izgradnji drugega skladiščnega objekta tudi velja,
da med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer veljajo naslednje
omejitve:
- med 20. uro in 22. uro zvečer ob delavnikih in sobotah praviloma ni dovoljen tovorni promet ter nakladanje in razkladanje tovora,
- ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, je
dovoljen v izrednih razmerah tovorni promet ter nakladanje in razkladanje tovora največ dve uri dnevno
in sicer samo z dostavnimi vozili do 7,5 ton skupne
teže, vendar ne med 22. uro zvečer in 6. uro
zjutraj.«
V zadnjem odstavku 8. člena se besedilo, ki se glasi: »z
uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju«. V drugem stavku drugega
odstavka 8. člena se beseda, ki se glasi: »ravni« nadomesti
z besedo, ki se glasi: »vrednosti«, besedilo v prvem oklepaju, ki se glasi: »II. stopnja varstva pred hrupom« pa se
nadomesti z besedilom, ki se glasi: »III. stopnja varstva
pred hrupom«.
11. člen
Besedilo 12. člena se dopolni z novim odstavkom, ki se
glasi:
»Za objekte, za katere je obvezna izdelava študije požarne varnosti, je investitor dolžan od Uprave RS za zaščito in
reševanje pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam
pred vložitvijo vloge za pridobitev gradbenega
dovoljenja.«.
VII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV

Ceste morajo biti opremljene z javno razsvetljavo tako,
da se ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči zagotavlja
varen in pravilen potek prometa.«.
V osmem odstavku 7. točke 7. člena se črta beseda:
»visoke«.
VI. VARSTVO OKOLJA IN MERILA TER POGOJI ZA
BIVANJE IN DELO
10. člen
Prvi odstavek 8. člena se dopolni tako, da se za besedi-

12. člen
Drugi odstavek 13. člena se dopolni tako, da se mu na
koncu dodata dva stavka, ki se glasita: »Gradbeno dovoljenje za objekt na funkcionalnih enotah Fe IP1/2-1 in Fe
IP1/2-2 se lahko izda, ko bo na vzhodni strani urejena dostopna cesta in bo pridobljeno soglasje občine. Uporabno
dovoljenje za objekt na funkcionalnih enotah Fe IP1/2-1 in
Fe IP1/2-2 se lahko izda, ko bodo protihrupne ograje in
protihrupni nasip izvedeni v skladu s 15. členom tega odloka ter bo izvedena linijska zasaditev intenzivne zelene
3
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bariere južno od območja MO4 in ob zahodni meji območja
FC IP1, hortikulturna ureditev celotnega območja FC IP1
in uvoz z naselbinske ceste ob zahodnem robu območja
kot je razvidno iz kartografskega dela.«.
Zadnji stavek 13. člena se črta.

vornih vozil nad 7,5 ton skupne teže, razen na treh parkirnih mestih, ki jih določa 7. člen.«.
15. člen se dopolni tako, da se mu na koncu doda nov
drugi odstavek, ki se glasi: »Investitor mora zagotavljati
obratovalni monitoring v skladu s predpisi. Rezultati monitoringa so javni, investitor pa mora poskrbeti za dostopnost
podatkov.«

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
13. člen
V 15. členu se za besedo »zagotoviti« postavi: »:«, besedilo, ki se glasi: »najkasneje do pričetka uporabe skladiščenih objektov;« pa se črta. Prva in druga alineja 15. člena
se spremenita tako, da se glasita:
»-rekonstruirati obstoječo lokalno cesto do glavne ceste
z ureditvijo pločnika in bankin najkasneje do pričetka uporabe skladiščnih objektov;
- izgradnjo vzhodne obvozne ceste do vstopa na območje FC IP1 z rekonstrukcijo obstoječe javne poti v skladu s
projektno dokumentacijo in urbanistično pogodbo, ki jo investitor sklene z Občino Komenda;«.
V 15. členu se na koncu doda šest novih alinej, ki se
glasijo:
»- financiranje gradnje povezovalnega voda fekalne kanalizacije do obstoječega kanala na parceli štev. 1391/1,
k.o. Moste sorazmerno obremenitvi in popolno financirati
obnovo vodovoda zahodno od območja MO 4 ali izgradnjo
novega povezovalnega vodovoda s SV smeri po obstoječi
ceste od območja MO4 do obstoječega omrežja ob regionalni cesti Kamnik – Moste in sofinanciranje 50% stroškov
izgradnje javne razsvetljave ob vzhodni vstopni cesti do
vstopa na območje FC IP1;
- da se javna pot (parc. št. 1391/1, 1412/1, k.o. Moste) do
pričetka uporabe vzhodne obvozne ceste ponovno pregleda in po potrebi po zaključeni izgradnji komunalnih vodov
sanira;
- dostavo in odvoz vsega materiala pri odstranitvi obstoječih in gradnji novih objektov preko vzhodne obvozne
ceste;
- izgradnjo protihrupne ograje višine 2,10 m ob severni
in zahodni strani območja FC IP1, kot je razvidno iz kartografskega dela. Zgrajena mora biti pred odstranitvijo obstoječih objektov. Protihrupna ograja naj na severni in zahodni strani poteka po trasi obstoječe žičnate ograje.
Protihrupna ograja mora biti izdelana v skladu z ustrezno
zakonodajo. Imeti mora izgled členjenosti oziroma teksture
in biti ustrezno zazelenjena.
- izgradnjo neprekinjenega protihrupnega nasipa višine
2,10 m po celotni južni meji od skrajno vzhodne točke do
skrajno zahodne točke območja MO4. Nasip mora biti
zgrajen na parceli štev. 576, k.o. Moste pred odstranitvijo
obstoječih objektov in sicer tako, da omogoča nemoteno
opravljanje kmečke dejavnosti na parceli štev. 575, k.o.
Moste. Povezava med nasipom in protihrupno ograjo mora
biti ustrezno stično izvedena, da ne bo prihajalo do prepuščanja zvoka. Protihrupni nasip mora biti intenzivno
ozelenjen.
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja za drugi skladiščni
objekt na območju FC IP1 ni več dovoljeno parkiranje to4

IX. ODSTOPANJA
14. člen
V prvem stavku prvega odstavka 16. člena se črta besedilo, ki se glasi: »oziroma 500 cm v horizontali za infrastrukturo«. Za prvim stavkom prvega odstavka 16. člena
se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V FC IP 1 so pri
načrtovanju in zakoličenju objektov dovoljena odstopanja
od tlorisnih in maksimalnih tlorisnih gabaritov do +1m,
omejitve navzdol pa ni (objekti so lahko tudi manjši).«
Za prvim odstavkom 16. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta so
dovoljena odstopanja oziroma prilagajanja lokacij infrastrukturnih vodov glede na pridobljeno lastništvo oziroma
možnosti pridobitve služnosti. Poteki priključevanj na gospodarsko javno infrastrukturo izven ureditvenega območja
lokacijskega načrta so lahko tudi drugačni od prikazanih v
grafičnem delu, v kolikor se v postopku priprave projektne
dokumentacije, na podlagi strokovno preverjenih rešitev,
izkaže to za potrebno, nanje pa je potrebno pridobiti soglasje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Ta odstopanja
ne veljajo za kakršnekoli ceste – tudi makadamske in za
kakršnekoli parkirne površine – tudi makadamske.«.
X. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Vsa ostala določila Odloka o zazidalnem načrtu območja
MO4 – Sloga Moste (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 05/2003) ostanejo še naprej v veljavi .
16. člen
Te spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega)
načrta območja MO4 – Sloga Moste so skupaj z odlokom
na vpogled na pristojnem oddelku Občine Komenda.
17. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine
Komenda.
Številka: 3505-0004/2007
Datum: 11. 09.2008
Tomaž DROLEC
Župan

Glasilo občine Komenda
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Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(ZSV-UPB2, Uradni list RS, št.3/07), Pravilnika o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99,
28/99-popr., 127/03, 125/04, 120/05 - odl.US,
2/06-popr., 140/06 – neuradno prečiščeno besedilo),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/06,127/06,8/07),
Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za
plačilo storitev (Uradne objave GOK, št. 09/07) in 16.
člen Statuta občine Komenda (Uradni list RS, št.
37/99, 83/99 in Uradne objave GOK, št. 01/01, 10/05)
je Občinski svet Občine Komenda na svoji 19. seji,
dne 11. 9. 2008 sprejel

SKLEP
O VIŠINI CENE POMOČI NA DOMU
1.

Štev. 07/2008, 17.september 2008

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list
RS, št. 37/99 in 83/99 in Uradne objave Glasila občine
Komenda, št. 01/2001 in 10/2005), 4. odstavka 17. člena
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola 27. julij Kamnik (Uradni list RS, št.
38/2000) je Občinski svet Občine Komenda na 19. redni
seji dne 11. septembra 2008 sprejel
SKLEP O IMENOVANJU
1.
Za predstavnico ustanovitelja v Svet Osnovne šole 27.
julij Kamnik se imenuje:
JOŽICA URŠIČ, rojena 01.11.1957,
EMŠO:
0111957506298,
Stanujoča:
MLAKA
41,
1218
KOMENDA,
2.
Imenovana predstavnica ustanovitelja je dolžna enkrat
letno podati pisno poročilo o delu Občinski upravi občine
Komenda.

Ekonomska cena storitve pomoči na domu v letu
2008 znaša 12,00 € na uro opravljene storitve.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Glasila občine Komenda.

Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša
3,60 € za opravljeno uro storitve.

Številka:
Datum:

014-0007/2008
11. september 2008
Tomaž Drolec
Župan

2.
Zavezanci za plačilo cene pomoči na domu lahko
uveljavljajo znižanje plačila skladno z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 110/2004,
124/2004, 114/2006-ZUTPG). Znižanje se uveljavlja
pri organu, ki je izdal odločbo o višini storitve.
3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v
Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

Številka: 122-0047/2008
Datum: 11.09. 2008
Tomaž Drolec
Župan

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(ZSPJS-UPB7, Uradni list RS, št. 95/07), 100.b člena
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list
RS, št. 94/07), ter 16. člena Statuta Občine Komenda
(Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99;Uradne objave
Glasila Občine Komenda, št. 01/01, 10/05) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 19. seji dne 11.
septembra 2008 sprejel
PRAVILNIK
O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN
DELIH PLAČ FUNKCIONARJEV OBČINE KOMENDA, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA TER NADZORNEGA
ODBORA
1. člen
V Pravilniku o plačah in delih plač funkcionarjev
Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega
sveta in župana ter nadzornega odbora (Uradne objave GOK, št. 02/07) se pod točko »III. Višina in način
določanja plač, dela plač in sejnin« spremeni prvi
odstavek 4. člena tako, da glasi:
5

URADNE OBJAVE

Glasilo občine Komenda

»(1) Osnovna plača župana se določi z uvrstitvijo v
plačni razred. Uvrstitev posameznih funkcij v plačne
razrede je določena v prilogi 3 Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju.
Županu pripadajo dodatki k plači skladno z veljavno
zakonodajo.

-

-

2. člen

Štev. 07/2008, 17.september 2008

da se drevesa ne morejo regenerirati,
Delo mora biti opravljeno do 15.03.2009 tako, da so
sečišča urejena na način, ki je določen s Pravilnikom o
izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in
zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. list RS, št.
55/94 in 95/04),
Sečnjo in spravilo lesa je treba opraviti tako, da se gozd
čim manj poškoduje, posebej pa gozdna tla, gozdno
mladje, preostalo drevje v gozdu in gozdne
prometnice,
Po končani sečnji in spravilu je treba urediti sečišče ter
odpraviti oz. sanirati poškodbe v gozdovih in na gozdnih
prometnicah,
Količina lesne mase posekanih dreves, ki niso označene in so odstranjene iz gozda so lastniki dolžni sporočiti
pristojnim revirnim gozdarjem krajevne enote Kamnik.

V Pravilniku o plačah in delih plač funkcionarjev
Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega
sveta in župana ter nadzornega odbora (Uradne objave GOK, št. 02/07) se pod točko »III. Višina in način
določanja plač, dela plač in sejnin« spremeni prvi
odstavek 5. člena tako, da glasi:

-

»(1) Osnovna plača podžupana se določi z uvrstitvijo v plačni razred. Uvrstitev posameznih funkcij v
plačne razrede je določena v prilogi 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Celotna odločba o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih je na ogled na oglasni deski
Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda.

-

Občina Komenda

Podžupanu pripadajo dodatki k plači skladno z veljavno zakonodajo«.
3. člen
Ta pravilnik o spremembah pravilnika začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila
občine Komenda.

V Uradnih objavah Glasila občine Komenda št. 04/2008,
dne 29. aprila 2008 so bili objavljeni občinski razpisi za
koriščenje proračunskih sredstev na naslednjih področjih:

Številka: 11006-0001/2004 -4
Datum: 11.09.2008
Tomaž Drolec
Župan

OBVESTILO

Spoštovani!
Zavod za gozdove Slovenije je dne, 22.7.2008 izdal
Generalno odločbo o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih del v gozdovih, ki narekuje:
-

Lastniki morajo v gozdovih na območjih katastrskih občin Kamnik, Suhadole, Podgorje in Križ, ki so del občine
Kamnik in Komenda, na svojih gozdnih parcelah opraviti
sanitarne sečnje iglavcev in preventivna varstvena dela
ali zagotoviti njihovo izvedbo. Pri tem morajo posekati
in izdelati drevesa, ki jih je vetrolom poškodoval tako,
6

AKTUALNO - OBČINSKI RAZPISI

1. razpis za dodelitev stanovanjskih posojil mladim družinam – rok za koriščenje sredstev je 31.12.2008, oziroma do porabe sredstev
2. razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, kjer se lahko prijavite za
subvencioniranje obrestne mere pri kreditih in za povrnitev stroškov udeležbe na sejmih in razstavah - rok za
koriščenje sredstev je 31.12.2008, oziroma do porabe
sredstev
3. razpis za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja – rok za oddajo vlog je 30.10.
2008
Ker je na voljo še nekaj sredstev, vse zainteresirane občane vabimo, da oddajo vloge.
Razpisi in obrazci za oddajo vlog so na voljo na spletni
strani Občine Komenda: www.komenda.si
Podrobnejše informacije lahko dobite na tel. št. 72-47405 (ga. Mira Grzinčič)
Tomaž Drolec
ŽUPAN

Glasilo občine Komenda
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Štev. 07/2008, 17.september 2008
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