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Na podlagi 40. člena  Zakona o javnih fi nancah (Ur.list RS, št. 
79/99, 124/00,79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 
127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO)  in 16. člena Statuta občine 
Komenda (Ur.l. RS, št. 37/99, 83/99 in Uradne objave Glasila 
občine Komenda št. 01/01 in 10/05) je Občinski svet občine 
Komenda na 20. seji, dne 23. 10. 2008 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA 

LETO 2008

1. člen

V Odloku o proračunu občine Komenda za leto 2007 (Uradne 
objave Glasila občine Komenda,  št. 01/2008) se 2. člen spremeni 
tako, da glasi:

Proračun občine Komenda za leto 2008 se določa v naslednjih 
zneskih:

(v EUR)
A) BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74)

11.588.500

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 8.542.600

70 DAVČNI PRIHODKI 2.696.800

   700 Davki na dohodek in dobiček 2.165.440

   703 Davki na premoženje 380.360

   704 Domači davki na blago in storitve 151.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.845.800

   710 Udeležba na dobičku in dohodki 
      od premoženja

4.351.400

   711 Takse in pristojbine 10.000

   712 Globe in druge denarne kazni 900

   713 Prihodki od prodaje blaga in 
      storitev

161.500

   714 Drugi nedavčni prihodki 1.322.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.860.500

   722 Prihodki od prodaje zemljišč 2.860.500

73 PREJETE DONACIJE 1000

   730 Prejete donacije iz domačih virov 1000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 184.400

   740 Transferni prihodki iz drugih 
      javnofi nančnih institucij

184.400

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43)

13.746.670

40 TEKOČI ODHODKI 1.816.594

   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 360.990

   401 prispevki delodajalcev za socialno 
      varnost

54.665

   402 Izdatki za blago in storitve 1.247.939

   403 Plačila domačih obresti 131.000

   409 Rezerve 22.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.057.081

   410 Subvencije 48.300

   411 Transferi posameznikom in 
      gospodinjstvom

936.350

   412 Transferi neprofi tnim 
      organizacijam in ustanovam

184.049

   413 Drugi tekoči domači transferi 888.382

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.418.035

   420 Nakup in gradnja osnovnih 
      sredstev

9.418.035

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 454.960

   431 Investicijski transferi pravnim in 
      fi zičnim osebam, ki niso proračunski 
      uporabniki 

 214.300

   432 Investicijski transferi 
      proračunskim uporabnikom

240.660



Glasilo občine Komenda Štev. 08/2008, xx. oktober 2008URADNE OBJAVE

2

Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje programske dele: 
proračunske uporabnike, področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifi kacijo 
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in  
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se obja-
vita na spletni strani Občine Komenda.   

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Glasilu občine 
Komenda, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.

Številka: 410-0008/2008
Datum:  ____________

TOMAŽ DROLEC
ŽUPAN

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, 
št. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 
01/01, ), 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US 
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 
73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 
44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 
74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), Pravilnika o merilih 
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 
17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih ze-
mljišč (Uradni list RS, št. 80/07) je Občinski svet občine Ko-
menda na svoji 20. redni seji, dne 23. 10. 2008 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN 

02/1 poslovno-proizvodne cone ozka dela –II. Faza

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina programa opremljanja)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje LN 02/1 poslovno-proizvodne cone ozka 
dela –II. Faza

Program opremljanja iz 1. odstavka vsebuje:
Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
Podlage za odmero komunalnega prispevka.

(2) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero 
komunalnega prispevka na območju LN 02/1 poslovno-proizvo-
dne cone ozka dela –II. Faza, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo 
komunalnega prispevka.

III. PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

-2.158.170

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)                 

 2.500.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.500.000

   750 Prejeta vračila danih posojil

   751 Prodaja kapitalskih deležev 2.500.000

   752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442)

 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

   440 Dana posojila

   441 Povečanje kapitalskih deležev 
      in naložb

   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  
      privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)

 2.500.000

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

   500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(550 + 551)

307140

55 ODPLAČILA DOLGA 307140

   550 Odplačilo domačega dolga 307140

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA  RAČUNU 
(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)

 34.690

X. NETO ZADOLŽEVANJE   
(VII.-VIII.)

-307140

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.=-III.)

2158170

Stanje sredstev na računih na dan 
   31.12. preteklega leta 

 56.720
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(3) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se 
določajo na podlagi tega odloka.

II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA 
OPREMLJANJA

2. člen
(obračunsko območje)

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odlo-
ka je izdelan za območje, ki se ureja z  Odlokom o lokacijskem 
načrtu območja 02/1 poslovno-proizvodne cone ozka dela –II. 
Faza.

III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

3. člen
(infrastruktura)

(1) Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infra-
struktura, ki je predvidena za izgradnjo. Upoštevana je naslednja 
infrastruktura: ceste, vodovod, kanalizacija, električna napeljava, 
telekomunikacije, plinovod, javna razsvetljava ter javne površi-
ne. Dolžine oz. kapacitete posameznih vrst infrastrukture po 
območjih so naslednje:

IV.  PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

4. člen
 (vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)

(1) Vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije za izra-
čun komunalnega prispevka je vsota predvideni stroški izgradnje 
komunalne infrastrukture iz ponudb za konkretne projekte in 
vrednosti zemljišča. Vrednost infrastrukture, zemljišč in projek-
tne dokumentacije je po posameznih vrstah infrastrukture 
naslednja:

Opis Znesek (EUR)

Javne površine 3.521.999,57

Vodovod [m] 450.000,00

Vodovod PGD PZI 12.138,20

Kanalizacija fekalna gravitacijska 720.000,00

Kanalizacija fekalna tlačna 165.000,00

Kanalizacija meteorna 1.968.000,00

Črpališča 60.000,00

Zadrževalniki 2.025.000,00

Kanalizacija PGD PZI 23.756,18

Ceste “A” 1.170.000,00

Ceste “B” 3.500.000,00

Ceste PGD PZI 85.143,07

Javna razsvetljava – svetilka 250W NAVT 29.708,23

Javna razsvetljava – svetilka 150W NAVT 120.000,00

Javna razsvetljava – svetilka 150W Delfi n 43.916,46

Javna razsvetljava- prižigališče 7.708,35

Javna razsvetljava – trasiranje in kabli 109.059,94

Dokumentacija javna PGD PZI 7.488,92

Program opremljanja 2.254,24

Vodilna mapa, načrt ravnanja z gradbenimi od-
padki, koordinacija

17.340,28

14.038.513,43

(2) Električna, plinska in telekomunikacijska infrastruktura se ne 
obračunajo, ker jo obračuna lastnik oz. koncesionar infrastruktu-
re sam.
 

5. člen
 (preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na 

neto tlorisno površino objektov)

(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračun-
ske stroške preračuna na merske enote, t. j. na površino stavbnega 
zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino objektov.

(2) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek obračuna 
v celoti.

(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča 
(Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) je naslednja:

Cena na enoto EUR/ m2

Cpi [EUR/m2 stavbnih zemljišč ] 27,15

Cti [EUR/m2 neto tloris. površ. objekta] 95,91

(4) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z 11. členom 
tega odloka se uporabijo faktorji Cpi in Cti iz tabele, faktor Dpi je 
enak 0,7, faktor Dti pa 0,3.

6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)

(1) Cene v tem odloku veljajo na dan 1.1.2008.

7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)

(1) Program opremljanja obravnava vso že zgrajeno infrastruk-
turo, na katero se lahko investitorji že priključujejo oz. se bodo 
lahko priključili v letu sprejema tega odloka.

(2) Za vso novo infrastrukturo, se izdela nov program opremlja-
nja z novim ovrednotenjem infrastrukture.
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V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

8. člen
 (zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:

•  investitor, ki je kupil zemljišče na območju LN 02/1 poslovno-
proizvodne cone ozka dela –II. Faza neposredno od Občine 
Komenda in namerava zgraditi nov objekt, za katerega je po-
trebno pridobiti gradbeno dovoljenje ali namerava prizidati, 
nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spre-
meniti namembnost obstoječega objekta, če povečuje priključ-
no moč obstoječih priključkov;

•  lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno opre-
mljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno 
opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo 
uredi. Kadar se na določenem območju urejanja na novo ureja 
komunalna infrastruktura v skladu z zahtevami veljavnih 
predpisov, so zavezanci za plačilo tudi vsi lastniki že zgrajenih 
objektov, ki za namen izgradnje take infrastrukture še niso 
plačali komunalnega prispevka;

•  investitor, ki ima z Občino Komenda sklenjeno urbanistično 
pogodbo za izgradnjo infrastrukture, v tej pogodbi pa je opre-
deljen način plačila komunalnega prispevka.

(2) Investitorju, ki je zemljišče kupil od lastnika, ki je že plačal 
komunalni prispevek oz. je ta prispevek poravnal na način, dolo-
čen v urbanistični pogodbi, ki jo je sklenil z Občino Komenda, se 
izda odločba o oprostitvi plačila komunalnega prispevka.

VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)

(1) Za komunalno opremljeno vsako stavbno zemljišče znotraj 
obravnavanega območja.

VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:

•  za vsako novo gradnjo na območju LN 02/1 poslovno-proizvo-
dne cone ozka dela –II. Faza;

•  za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali gradnjo na-
domestnega objekta na območju občine, če se povečuje moč 
priključka na komunalno infrastrukturo, za kar se šteje tudi 
sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba njene 
namembnosti;

•  vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo 
infrastrukturo oz. se obstoječa infrastruktura izboljšuje in niso 
plačali komunalnega prispevka za to infrastrukturo.

11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva 
kriterija:

•  površino gradbene parcele zavezanca in

•  neto tlorisno površino stavbe.

(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge 
posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na 
podlagi načrta gradbenih konstrukcije oz. načrta arhitekture v 
skladu s standardom SIST ISO 9836.

(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine 
stavbe lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz 
katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS, pri čemer se 
neto tlorisna površina izračuna tako, da se zmnoži površina 
stavbe s številom etaž, za preračun na neto tlorisno površino pa 
dobljeni zmnožek deli s faktorjem 1,16. V primeru pritožbe na 
tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka doka-
zati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v skladu s 
prejšnjim odstavkom.

(4) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji 
formuli:
KP = ((Dpi × Cpi × površina parcele + Dti × Cti × neto tlorisna 
površina × Kdej) × i) 

pri čemer je:

KP - komunalni prispevek

i - letni povprečni indeks v skladu z Uredbo o vsebini programa 
opremljanja zemljišč za gradnjo

Cpi - cena opremljanja glede na površino gradbene parcele

Cti - cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe

Dpi - delež površine parcele pri izračunu

Dti - delež neto tlorisne površine pri izračunu

Kdej - faktor dejavnosti

(5) Faktorji Cpi, Cti , Dpi in Dti so določeni v 5. členu tega 
odloka.

(6) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, 
nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna 
površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi 
formula:

KP = (Dti × Cti × (neto tlorisna površina objekta po rekon-
strukciji – neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo) × Kdej  
× i) × Kolaj

(7) Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti 
razvidna iz načrta v skladu z 2. odstavkom 11. člena tega odloka, 
ne sme se uporabiti ocena iz 3. odstavka. Ker se površina stavb-
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nega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta ne upošteva 
pri obračunu prispevka.

(8) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oz. stavbe 
po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe 
stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekon-
strukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto tlorisna po-
vršina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni 
prispevek.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE

12. člen
(olajšave)

(1) Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste objektov 
glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se 
uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komu-
nalnem prispevku:

Vrsta objekta Dejavnost Faktor (Kdej)

121 Gostinske stavbe 1,3

122 Upravne in pisarniške stavbe 1,0

123 Trgovske in druge stavbe za storitvene 
dejavnosti

1,3

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje 
elektronskih komunikacij

1,0

125 Industrijske stavbe in skladišča 1,0

126 Stavbe splošnega družbenega pomena 0,9

1274 Druge nestanovanjske stavbe 1,0

13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plačuje za naslednje objekte:

- javna gospodarska infrastruktura,

- gasilski domovi,

- za lastne potrebe Občina Komenda in se fi nancirajo iz 
   občinskega proračuna.

IX. POSTOPEK ODMERE

14. člen
(izdaja odločbe)

(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska 
uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega 
prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja.

(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje 1. odstavka 8. člena 
tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede 
občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se 

komunalno opremlja dokaže, da je za to infrastrukturo že plačal 
komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega 
prispevka.

(3) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh 
po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo 
obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispev-
ku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če komu-
nalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati 
in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.

15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)

Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priklju-
ček na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami 
upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stro-
škov izvedbe samih priključkov.

16. člen
(zbrana sredstva)

Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega 
proračuna.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)

(1) Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega 
odloka so na vpogled na Občini Komenda.

(2) Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se 
končajo v skladu z dosedanjo ureditvijo. 

18. člen
(veljavnost odloka)

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v  Uradnih objavah 
Glasila občine Komenda.

Številka: 35005-0002/2005-56
Komenda,  23. oktober 2008

OBČINA Komenda
ŽUPAN

Tomaž Drolec
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ODDAJA VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 
2009

OBVESTILO STARŠEM, 
KATERIH OTROCI SO VKLJUČENI V VRTEC

Cena programa

Osnova za plačilo vrtca  je cena programa, v katerega  je vključen 
otrok. 
Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oz. zakoniti 
zastopniki otroka in občina.
Občina krije del cene programa za:

- otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno 
prebivališče;

- otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj 
z enim od staršev;

- otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem ob-
močju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v 
Republiki Sloveniji.

Višina plačila staršev

Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvr-
šča v razrede, upoštevaje mesečni bruto dohodek na družinskega 
člana in upoštevaje premoženje družine. V posameznem plačil-
nem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, ka-
mor je otrok vključen.

•  Starši plačajo največ 80 % in najmanj 10 % cene programa.

•  Starši, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem 
varstvu, so plačila začasno oproščeni.

• Za dneve, ko otroka dejansko ni v vrtcu in starši odsotnost javijo 
vzgojiteljici do 8. ure zjutraj, je plačilo zmanjšano za stroške 
prehrane v deležu, v katerem starši sicer plačujejo program   
vrtca.

•  Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, starši za 
starejšega otroka plačujejo za en razred nižjo ceno, za mlajše 
pa so plačila oproščeni.

•  Občina lahko v izjemnih primerih pri določitvi plačila upošteva 
tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni 
položaj družine.

Uveljavljanje znižanega plačila

Starši uveljavljajo znižano plačilo z oddajo vloge za znižano 
plačilo pri pristojnem občinskem organu (Občina Komenda, 
Zajčeva cesta 23, Komenda). Vlogo odda eden od staršev 
(vlagatelj) na obrazcu, ki ga določi minister, pristojen za predšol-
sko vzgojo. Obrazec ZVRT/1 je na voljo na spletni strani Občine 
Komenda (www.komenda.si), na državnem spletnem portalu e-
uprava, na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport in v 
knjigarnah. 
Vlagatelj priloži vlogi:

•  odločbe davčnega urada o odmeri dohodnine (informativni 
izračun dohodnine) za predpreteklo koledarsko leto (2007)  za 

vse družinske člane, ki so zavezanci za plačilo dohodnine v 
RS,

•  potrdilo o višini katastrskega dohodka zavezanca,

•  potrdilo o višini preživnine,

•  potrdilo o letnih zneskih prejetih pokojnin, ki niso bile osnova 
za odmero dohodnine,

•  za polnoletne družinske člane, ki nimajo dohodkov, vlagatelj 
priloži ustrezni dokument o njihovem statusu.

Za podjetnike, ki se jim ugotavlja dobiček na podlagi poslovnih 
knjig, se le-ta ugotavlja na podlagi davčnega obračuna akontacije 
dohodnine od dohodka,doseženega z opravljanjem dejavnosti 
(za leto 2007), in potrdila o višini bruto zavarovalne osnove za 
predpreteklo koledarsko leto (za leto 2007).

Če starši v koledarskem letu, za katerega se ugotavlja letni doho-
dek družine, niso bili v delovnem razmerju vseh 12 mesecev, se 
za določitev plačila upoštevajo vsi dohodki, ki izhajajo iz odloč-
be o dohodnini, razen plač in denarnih nadomestil za čas brezpo-
selnosti. Tem dohodkom se prišteje povprečna letna plača staršev, 
izračunana na podlagi plač iz tekočega leta, znižana za odstotek 
rasti povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Slo-
veniji glede na preteklo koledarsko leto. V tem primeru se vlogi 
priloži potrdilo delodajalca o bruto plači za obdobje zadnjih treh 
mesecev pred oddajo vloge za znižano plačilo vrtca.

P O M E M B N O :

Skladno s 14.a členom Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 
129/06 in 79/08), ste za uveljavljanje znižanega 
plačila vrtca v naslednjem koledarskem letu 
(2009), starši dolžni oddati novo vlogo za zniža-
no plačilo do 

15. novembra 2008.

Vlogi priložite informativne izračune dohodni-
ne za leto 2007 in ostale, prej navedene, priloge. 

Na podlagi vaših vlog vam bomo izdali odločbe o 
višini znižanega plačila za program vrtca za leto 
2009 (od 1.1. do 31.12.2009)!

Starši, ki vloge ne oddajo, plačajo 80 % cene pro-
grama, kar je polno plačilo.

Če se med letom spremeni število družinskih članov ali če pride 
do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih čla-
nov ali spremembe vrste virov dohodkov ali do namestitve otroka 
v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva, se 
plačilo določi na novo. Spremembo mora vlagatelj sporočiti 
pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni ko je sprememba 
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nastala. Sprememba se ugotavlja na osnovi ustreznega doku-
menta. Novo plačilo se uveljavi s prvim dnem naslednjega mese-
ca, ko je vlagatelj sporočil spremembo, razen v primeru spre-
membe stalnega bivališča in zaposlitve, ki se uveljavi s prvim 
dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.  

Na podlagi odločbe o določitvi višine plačila,  vrtec (šola) vlaga-
telju izstavi račun za pretekli mesec, ki ste ga starši dolžni porav-
nati v predpisanem 8 dnevnem roku, sicer vam vrtec (šola) zara-
čuna zakonite zamudne obresti.

Odgovornost za resničnost podatkov

Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost 
podatkov, ki jih navede v vlogi. Če pristojni organ ugotovi nere-
sničnost podatkov, določi polno plačilo vrtca za celotno obdobje 
od določitve plačila.

Mateja Drolc, dipl.upr.org.
Višja svetovalka III 

Komenda, 16.10.2008

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE

Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pravilnikom o štipen-
diranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov mladih ob-
čanov Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komen-
da, št. 05/2005), razpisuje za šolsko leto 2008/2009 štipendije za 
dijake, študente in nadarjene dijake poklicnih šol, ki se izobražu-
jejo za poklice, ki jih v občini Komenda primanjkuje, ki so drža-
vljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v občini 
Komenda.

Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki od vključno drugega letnika 
dalje, če so v preteklem letu dosegli najmanj prav dober šolski 
uspeh, in študenti, ki imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno 
vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu.
Prijavi za razpis je treba priložiti:

1. dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,

2. dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega 

 izobraževanja,

3. za prednostno dodelitev štipendije dokazila iz petega odstavka 
5. člena pravilnika o štipendiranju (dokumentacijo, s katero 
kandidat dokazuje posebno nadarjenost in posebno prizadev-
nost na družbenem področju; izjemni dosežki na tekmovanjih, 
bibliografi ja objavljenih del, potrdilo o sodelovanju v raziska-
vah, priporočila, dokaze o družbeno koristni dejavnosti…), za 
študente pripravljenost za delo v pisarni UPPG, 

4. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,

5. dokazilo o stalnem bivališču v občini Komenda,

6. življenjepis,

7. dokazilo o dohodkih, oz. prejemkih na družinskega člana v 
preteklem koledarskem letu (kopija dohodninske odločbe 
staršev, oz. druga verodostojna dokazila o trenutnem material-
nem stanju, ki jih v svojem interesu predloži kandidat),

8. izjava dijaka, oz. študenta, da ne prejema nobene štipendije,

9. dijaki poklicnih šol morajo poleg zgoraj navedenih dokazil 
priložiti tudi priporočilo združenja dejavnosti v Občini Ko-
menda, za katero se usposabljajo (Obrtna zbornica, Kulturno 
društvo, Turistično društvo, Čebelarsko društvo, Konjeniško 
društvo, Društvo narodnih noš…). Iz priporočila mora biti 
razvidno, da se usposabljajo za poklic, ki ga v Občini Komenda 
primanjkuje, vsebovati pa mora tudi načrt za kandidatov pri-
spevek k razvoju te dejavnosti v občini in priporočilo mojstra, 
oziroma mentorja, pri katerem se usposablja.

Kandidati naj popolne vloge naslovijo na Ustanovo Pavla Petra 
Glavarja, Odbor za dodeljevanje štipendij, Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda, s pripisom ZA ŠTIPENDIJO.

Rok za oddajo vloge je 15. november 2008.

Štipendija bo podeljena v mesecu decembru z ustreznim poraču-
nom za nazaj.

V primeru prevelikega števila kandidatov bo imel prednost pri 
izbiri dijak, oz. študent z:
-  boljšim učnim uspehom,
-  z izkazano večjo aktivnostjo,
-  z nižjim dohodkom na družinske člane,
-  s pripravljenostjo za delo v pisarni UPPG.

Datum:  15.10.2008
      
  dr. Marta Ciraj, l.r.
      
  Predsednica uprave

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) Komenda v skladu s 
Pravilnikom o dodeljevanju socialne pomoči ostarelim in drugim 
pomoči potrebnim občanom občine Komenda (Uradne objave 
Glasila občine Komenda, št. 4/2000) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA
DODELITEV SOCIALNE POMOČI UPRAVIČENCEM 

IN UPRAVIČENKAM NA OBMOČJU OBČINE 
KOMENDA

Prosilci oziroma predlagatelji oseb, ki so po njihovem mnenju 
upravičeni do socialne pomoči, naj prošnji predložijo:

1. Dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopijo ve-
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ljavnega osebnega dokumenta).

2. Potrdilo o neto dohodkih v zadnjih treh mesecih.

3. Potrdilo o morebitnem katastrskem dohodku.

4. Potrdilo Urada za delo o prijavi kot iskalec/ka zaposlitve.

5. Potrdilo o skupnem gospodinjstvu.

6. Obrazložitev prošnje za pomoč.

Če bo za sprejem socialne pomoči določenega občana ali občan-
ko predlagal predlagatelj (posameznik, človekoljubna organiza-
cija ...), morajo predložiti tudi ustrezno priporočilo in 
obrazložitev.

Prosilci oziroma predlagatelji naj le popolne vloge naslovijo na 
naslov:

Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda,
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči,

Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda

s pripisom: ZA SOCIALNO POMOČ.

Rok oddaje prošenj in predlogov je do 15. novembra 2008.

Če bo veliko prijav, bo Odbor za dodeljevanje socialne pomoči 
UPPG Komenda Upravi UPPG Komenda za dodelitev socialne 
pomoči predlagal tiste občane in občanke v gmotni stiski, ki 
imajo nižji osebni dohodek na družinskega člana oziroma so se 
znašli v zares hudi trenutni ali trajnejši stiski.

Jožef Pavlič, 
predsednik Odbora za dodeljevanje socialne pomoči

REDAKCIJSKI  POPRAVEK

V 3. členu ( 3. alineja točke a2 - preureditve in dozidave )  Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu 
območja MO 2 Moste ( Uradne objave Glasila Občine Komenda 
št. 03/05 ) se tekst popravi tako, da se glasi: 

»Obstoječi šoli se ob sedanji telovadnici na vzhodu prizida 
aneks višinskega gabarita P + 1 + M z vmesnim povezovalnim 
delom. Tlorisni gabarit prizidka ( aneksa ) je razviden iz grafi č-
nega dela sprememb in dopolnitev UN.  V prizidku šole se v 
pritličju lahko uredi kuhinja za potrebe šole in prostori za potrebe 
lokalne skupnosti, v zgornjih etažah se uredijo učilnice s spre-
mljajočimi kabineti.«  

Op.: ta popravek se smiselno upošteva tudi pri grafi čnem delu 
odloka v projektu št. 5/2004 ( lista 3.1.A in 3.2.A ), ki ga je marca 
2005 izdelal Atelje Arkus, d. o. o., Kamnik.  

OBRAZLOŽITEV:

V projektu št. 5/2004, ki ga je marca 2005 izdelal Atelje Ar-
kus, d. o. o., Kamnik, je prizidek na vzhodni strani telovadnice 
grafi čno pravilno prikazan kot novogradnja, predvidena že v 
predhodnih rešitvah območja, konkretno v Odloku o spremem-
bah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja MO 2 Moste ( 
Uradni list RS št. 70/97, projekt št. 171/96, izdelan septembra 
2007 v Ateljeju Arkus, d. o. o., Kamnik ). Iz 2. člena navedenega 
odloka je razvidno, da je pri prizidku predviden višinski gabarit 
P + 1 + M.  

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem 
načrtu območja MO 2 Moste ( Uradne objave Glasila Občine 
Komenda št. 03/05 ) je prizidek sicer  tlorisno pravilno pozicio-
niran, pri višinskem gabaritu pa je prišlo do redakcijske napake: 
višinski gabarit, ki se s spremembami naj ne bi spreminjal, je bil 
v 3. členu napačno prikazan kot P + 1 ( M ), ta napačni gabarit pa 
se je prenesel tudi na lista 3.1.A in 3.2.A v grafi čnem delu 
odloka. 

Z redakcijskim popravkom se pomota odpravlja.

Št.: 35003-0001/2003

Tomaž Drolec, Župan Občine Komenda 
Datum:   23. 10. 2008




