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KAZALO
1.
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ
2.
SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU PARC. ŠT. 211/16, K.O. MLAKA
3.
SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE KOMENDA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2009
4.
SKLEP O DOLOČITVI NOVIH CEN STORITEV NA POKOPALIŠČU V KOMENDI
5.
SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA ZA LETO 2009
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl.
US, 8/96, 18/98, 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08), 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) 16. člena Statuta Občine
Komenda (Uradni list RS, 37/99, 83/99 in UOGOK, št. 01/01 in 10/05) ter
Sklepa o ustanovitvi skupnega organa Občine Kamnik in Občine Komenda
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic skupnih javnih zavodov (Uradni list
RS, št. 40/01) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji, dne 19.11.2008
in Občinski svet Občine Komenda na 21. seji, dne 04.12.2008, sprejel:

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij (Uradni list RS, št. 38/00, 93/00) se spremeni prvi odstavek
5. člena tako, da se glasi:
»Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
reg. št. 1/1803/00.«
2. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V odnosih z Upravo za javna plačila in davčno upravo podpisujejo zavod
ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi za
javna plačila, ki jih določi ravnatelj.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
Dejavnosti zavoda so:
Osnovnošolsko izobraževanje (nižji izobrazbeni standard)
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje (mobilna specialno pedagoška
pomoč)
Domska vzgoja
85.910 Dnevno varstvo otrok
80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
55.120 Storitve menz
55.520 Priprava in dostava hrane
60.230 Prevozi
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630 Prodaja izdelkov učencev
52.740 Vzdrževanje in druge tehnične storitve
70.200 Dajanje nepremičnin v najem
74.12 Računovodske in knjigovodske dejavnosti
72.600 Druge računalniške dejavnosti
74.810 Fotografska dejavnost
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
22.120 Izdajanje časopisov
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.511 Dejavnost knjižnic
92.610 Obratovanje športnih objektov

Stran
1
3
3
4
4

92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.720 Organizacija rekreacije in aktivnega življenja
4. člen
Prvi odstavek 16. člena se dopolni s peto alineo, ki se glasi:
» - skupni organ občine Kamnik in občine Komenda.«
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in
način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.«
5. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
trije predstavniki občin ustanoviteljic,
trije predstavniki delavcev zavoda in
trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost
strokovnih in upravno administrativnih ter tehničnih delavcev.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenuje skupni organ v sestavi obeh
županov občin ustanoviteljic. Dva predstavnika se imenuje s strani Občine
Kamnik, enega pa z Občine Komenda.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih
volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta in
namestnika predsednika.
Kolikor je predsednik iz Občine Kamnik, mora biti namestnik predsednika iz Občine Komenda in obratno.
Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Svet odloča z večino svojih glasov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko
izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat članom sveta predstavnikom delavcev začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom delavcev, oziroma dan po dnevu razglasitve rezultatov volitev.
Mandat članom sveta predstavnikom ustanovitelja začne teči dan po
dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom ustanovitelja, oziroma dan po dnevu imenovanja v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu. Mandat članom sveta predstavnikom staršev začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom staršev, oziroma dan po dnevu izvolitve na svetu staršev.
6. člen
V drugem odstavku 19. člena se na koncu prvega stavka črta besedilo v
oklepaju.
7. člen
Drugi stavek tretjega odstavka 20. člena se črta, za njim pa se doda četrti
odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelj in pomočnik ravnatelja ter njuni ožji družinski člani (zakonec,
partner, otroci in posvojenci, starši in posvojitelji, bratje in sestre) ne morejo
voliti in biti izvoljeni v svet zavoda.«
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8. člen
Tretji odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici
se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo,
koliko kandidatov se voli izmed kandidatov strokovnih delavcev in izmed
kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako,
da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se
želi glasovati.«
Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti
volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec
glasoval za več kandidatov (izmed strokovnih delavcev ali izmed upravno
administrativnih in tehničnih delavcev) kot ji je potrebno izvoliti.«
9. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda izmed strokovnih, upravno-administrativnih in
tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število
glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki
ima daljšo delovno dobo v zavodu.«
10. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko
imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v
roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj 5 mesecev pred
iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
mnenje učiteljskega zbora,
mnenje občin ustanoviteljic in
mnenje sveta staršev.
Občini ustanoviteljici in svet staršev morajo mnenje obrazložiti. Učiteljski
zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, občini ustanoviteljici ali svet staršev ne dajo mnenja v
20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez
tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen,
lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti
vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v
skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
11. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, programski učiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.«
12. člen
V drugem odstavku 29. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja;«
13. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju
tega izobraževalnega programa.
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Delo programskega učiteljskega zbora vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo
ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o
ocenjevanju znanja določi zavod.«
14. člen
Drugi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ministrstvom.«
15. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občini ustanoviteljici in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda.
Zavodu občini ustanoviteljici zagotavljata tudi sredstva in premoženje v
skladu z zakonom, standardi in normativi.
Sredstva se med občinama ustanoviteljicama delijo na podlagi deležev,
določenih v sklepu o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Kamnik
po stanju na dan 31.12.1998, ki ga je Občinski svet občine Kamnik sprejel
na izredni seji, dne 1.7.1999, Občinski svet občine Komenda pa na redni
seji, dne 25.11.1999.
Na podlagi tega sklepa je delitev sredstev naslednja: Občina Kamnik
85,67% in Občina Komenda 14,33%.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne
more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja občin ustanoviteljic.«
16. člen
Prvi odstavek 40.člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.«
Drugi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa,
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme,
za zviševanje standarda pouka in podobno.«
17. člen
+Drugi odstavek 42.člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v
prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.«
18. člen
Za 43. členom se doda novo poglavje in nova 43.a in 43.b člen, ki se
glasita:
IX. SKUPNI ORGAN
43.a člen
Skupni organ sestavljata župana ustanoviteljic zavoda. Sedež skupnega
organa je v Kamniku, Glavni trg 24. Skupni organ predstavlja župan Občine
Kamnik.
43.b člen
Naloge skupnega organa:
- izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun
ustanoviteljic, razen sprejema in sprememb tega odloka,
- izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno izvajanje javne službe in dejavnost zavoda.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v občinskem uradnem glasilu potem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska
sveta občin ustanoviteljic, veljati pa začne osmi dan po zadnji objavi.
Številka: 007-24/07-4/2
Datum: 19.11.2008
Župan Občine Kamnik
Anton Tone SMOLNIKAR
Številka: 64000-0001/00-3
Datum: 04.12.2008
Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC
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Na podlagi 21. člen Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02) in
16. člen Statuta Občine Komenda (Ur. list RS, št. 37/99, 89/99, in Uradne
objave Glasila Občine Komenda št. 01/2001 in 10/2005) je Občinski svet
Občine Komenda na svoji 21.seji, dne 4.12.2008 sprejel naslednji
SKLEP
O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU
PARC.ŠT. 211/16, K.O. MLAKA

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

70

71

1. člen
72

S tem sklepom se ustanovi javno dobro:
na zemljišču parc.št. 211/16, neplodno v velikosti 215 m2, št. ZKV 537,
k.o. Mlaka.
2. člen

73
74
40

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa ima značaj javnega dobra.
3. člen
Ta člen začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila
Občine Komenda.
Številka: 7113-0004/2008
Datum: 4.12.2008

41

42

Župan Občine Komenda
Tomaž Drolec

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 31. člena Statuta
Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in Uradne objave Glasila
občine Komenda št. 01/01, 10/05) je Župan Občine Komenda dne 20. 12.
2008 sprejel
SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE KOMENDA V
OBDOBJU JANUAR – MAREC 2009

43

75

44

1. člen
(vsebina sklepa)

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in
Odlokom o proračunu Občine Komenda za leto 2008 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/2008; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)

1.425.301
845.872
607.898
531.141
37.662
39.095
237.974
16.142
2.262
42
41.254
178.274
577.997
0
577.997
0
0
1.432
1.432
1.348.516
396.291
70.994
11.988
281.310
31.999
0
387.972
296
186.754
11.276
187.646
560.719
560.719
3.534
3.457
77
76.785

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

1. SPLOŠNA DOLOČBA

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Komenda
(v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
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50
55

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
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.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

76.785
76.785

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.=-III.)

0
-76.785
-76.785

0
0
0
0
0

0

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine
povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov.

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
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3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu
preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na
podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA
FINANCIRANJA

3. člen
Cena iz 1. člena tega sklepa vključuje:
• porabo električne energije,
• porabo vode,
• pripravo in čiščenje prostorov mrliških vežic (samo cena za uporabo
mrliških vežic)
• odvoz smeti,
• vzdrževalna dela na pokopališču (samo v ceni za najemnino grobov)
in
• urejanje pokopališča in okolice mrliških vežic.
4. člen
Ta sklep začne veljati 8 dni po objavi v Glasilu občine Komenda in se
uporablja od 01. januarja 2009 dalje.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi novih cen
storitev na pokopališču v Komendi, številka: 354-0025/2007 z dne
29.11.2007 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 09/2007).
Številka: 354-0019/2008
Datum: 04. december 2008
Tomaž Drolec
Župan

6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine
76.785 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
6. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila
Občine Komenda.
Številka: 410-0010/2008
Kraj, datum: 20. 11. 2008
OBČINA KOMENDA
Tomaž Drolec
ŽUPAN

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93), 31. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2000) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 01/2001 in 10/2005) je Občinski svet Občine
Komenda na 21. seji, dne 04. decembra 2008 sprejel naslednji

SKLEP O DOLOČITVI NOVIH CEN STORITEV NA POKOPALIŠČU V KOMENDI

Cena v EUR
32,47
52,97
87,35
12,96
12,96
25,92
38,88
51,84

2. člen
V cenah iz 1. člena tega sklepa niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda, (Uradni list RS, št. 37/99 in
83/99 ter Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/2001 in 10/2005) in
14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne
objave Glasila občine Komenda, št. 12/2003 in 08/2004) je Občinski svet
Občine Komenda na svoji 21. seji dne 04. decembra 2008 sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2009

1.člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2009 znaša:
Za zazidano stavbno zemljišče 0,00036 EUR
Za nezazidano stavbno zemljišče 0,00007 EUR
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnih objavah Glasila občine
Komenda in se uporablja od 01. januarja 2009 dalje.
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008,
številka 422-0002/2007 z dne 29. 11.2007 (Uradne objave Glasila občine
Komenda, št. 09/2007).
Številka: 422-0002/2008
Datum: 04. december 2008

1. člen
Vrsta
Uporaba mrliške vežice
do 12 ur
od 12 ur do 24 ur
nad 24 ur
Najemnina groba za eno leto
žarni grob ob mrliških vežicah
enojni grob
dvojni grob
trojni grob
četvorni grob in večji

Štev. 09/2008, 18. december 2008

Tomaž Drolec
Župan

