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ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Komenda za leto 2010 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih :
(v EUR)

41

42
43

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, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

7.895.000
5.310.200
3.135.100
2.675.200
361.200
98.700
2.175.100
173.400
1.000
1.200
347.100
1.652.400
2.100.000

0
2.100.000
0
0
484.800
484.800
9.018.500
1.956.845
417.780
66.015
1.368.050
75.000
30.000
2.389.575
54.200
1.167.960
195.758
971.657
3.738.000
3.738.000
934.080
233.000
701.080
1.123.500

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)

1

0
0

0
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44 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.)

0

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali
rebalans proračuna.

0

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
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1.400.000
1.400.000
1.400.000
340.000
340.000
340.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)
- 63.500
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.060.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.123.500
Stanje sredstev na računih dne 31.12.2009
105.200
Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje programske dele: proračunske uporabnike, področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo 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 objavita na spletni
strani Občine Komenda.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, odloča, na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu
za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov
prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov,
če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče
transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 40 % mora
predhodno potrditi občinski svet.

3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

4. čl Namenski prihodki proračuna so:
● pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabi za vzdrževanje gozdnih cest,
● požarna taksa, ki se kot namenska sredstva prenesejo Gasilski
zvezi Komenda za nakup opreme,
● okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se porabi za financiranje investicij v kanalizacijsko
omrežje,
● okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se kot namenska sredstva prenese za občine lastnice odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov na Barju,
● prihodki od najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, ki se
namenijo za investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN,
● prihodki neporabljene amortizacije iz preteklih let za infrastrukturo, ki se namenijo za investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN,
● prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki se porabijo za namene,
za katere so bila prejeta.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini,
se za višino vplačanega namenskega prihodka lahko poveča obseg teh
izdatkov in višina proračuna.
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Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski sklad)
Neporabljena sredstva proračunske rezerve iz preteklih let, v višini
61.619,49 €, se prenesejo v proračun za leto 2010.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka
49. člena ZJF župan in o tem konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan
dolžniku do višine 500 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
Občina Komenda se za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine
1.400.000 €, in sicer za naslednje investicije:

Športni center Komenda
Gradnja vzhodnega prizidka k OŠ Moste
Izgradnja komunalne infrastrukture
SKUPAJ

300.000
400.000
700.000
1.400.000

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Komenda v letu 2011, če bo
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi
začasnega financiranja.

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, 125/05, 120/05-odl.US, 2/06-popr., 140/06 – neuradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/06, 127/06, 8/07),
Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev
(Uradne objave GOK, št. 09/07) in 16. člena 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 27. seji, dne
19.11.2009 obravnaval in sprejel

SKLEP
O VIŠINI CENE POMOČI NA DOMU
1. člen
Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša 17,17 EUR na uro
opravljene storitve.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika zanaša 4,54 EUR za
opravljeno uro storitve.

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

2. člen
Zavezanci za plačilo cene pomoči na domu lahko uveljavljajo znižanje
plačila skladno z Uredbo za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG). Znižanje se ugotavlja pri organu, ki je izdal odločbo o višini
storitve.

Številka: 410-0007/2009
Datum: 18. marec 2010

3. člen
Nove cene določene s tem sklepom, veljajo od 1.12.2009 dalje.

12. člen

TOMAŽ DROLEC
ŽUPAN

4. člen
Ta sklep se objavi v uradnih objavah Glasila občine Komenda.

Številka: 014-0003/2009-1
Datum: 19.11.2009
Tomaž Drolec
Župan
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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (UPB-2, Uradni list RS, št. 100/05uradno prečiščeno besedilo in 25/08), 3. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine
Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/2010) je Občinski svet Občine
Komenda na svoji 30. seji, dne 18.03.2010 obravnaval in sprejel
SKLEP
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V
VRTCU MEHURČKI KOMENDA
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 72/02,
110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00), 6. člena Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v občini Komenda (Uradne objave GOK, št. 01/08) in 16.
člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/2009) je
Občinski svet Občine Komenda na svoji 30. seji, dne 18. marca 2010
sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA
ZA LETO 2010

1. člen
CENE PROGRAMOV:
Prva starostna skupina
Druga starostna skupina
Cicibanove urice

436,85 €
356,02 €
146,30 € na oddelek / mesečno

V cenah programov za prvo in drugo starostno skupino znaša prehrana
39,00 € mesečno.
2. člen
NAJVIŠJI MESEČNI PRISPEVEK STARŠEV (80% cene programa)
znaša :
Prva starostna skupina
Druga starostna skupina
3. člen
Letni prispevek staršev za Cicibanove urice

349,48 €
284,82 €

48,65 €

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki Komenda, številka
602-0286/2008-1 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št.
01/2009).
5. člen
Nove cene programov, določene s tem sklepom, veljajo od 01.04.2010
dalje.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 602-0011/2010
Datum: 18. marec 2010
Tomaž Drolec
Župan

1. člen
(Vsebina)
Z letnim programom športa (v nadaljevanju LPŠ) v občini Komenda za
leto 2010 se določijo:
● vsebine športnih programov, ki se sofinancirajo iz javnih financ;
● obseg in vrsta športnih dejavnosti;
● višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih
vsebin.
2. člen
(Programi športa)
V proračunu Občine Komenda se v proračunskem letu 2010 zagotovijo
sredstva za programe športa, ki jih izvajajo:
● pravne osebe javnega prava (vrtec in osnovna šola)
● pravne osebe zasebnega prava (klubi in društva, zveze društev,
drugi zasebni izvajalci)
V občinskem proračunu v letu 2010 so zagotovljena tudi sredstva za:
● investicije v športno infrastrukturo in
● obratovanje športne dvorane ter drugih športnih objektov v občini
Komenda.
3. člen
(Obseg in vrsta dejavnosti)
Obseg in vrsta dejavnosti izvajalcev LPŠ sta opredeljena glede na vsebine NPŠ in glede na določila Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Komenda.
1. športna vzgoja otrok in mladine:
● interesna športna vzgoja predšolskih otrok (otroci v starosti do 5
let),
60-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
● interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (otroci v starosti od
6 do 15 let),
80-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
● interesna športna vzgoja mladine (mladi v starosti od 15 do 19
let),
80-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
● športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
● starostna skupina od 6 do 11 let (CI/CE)
do 240-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
● starostna skupina od 11 do 13 let (MDI/MDE)
do 280-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
● starostna skupina od 13 do 15 let (SDI/SDE)
do 320-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
● športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport,
● starostna skupina od 15 do 17 let (MMI/MME)Ž
do 360-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
● starostna skupina od 17 do 19 let (SMI/SME)
do 400-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
2. športno rekreativna dejavnost občanov:
● rekreativni programi za odrasle
80-urni programi (športni objekt)
● rekreativni programi za odrasle v starosti nad 65 let
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80-urni programi (strokovni kader in športni objekt)
●
3. kakovostni šport:
● športni programi odraslih s tekmovalno vsebino
do 320-urni programi (športni objekt)
4. vrhunski šport:
● športni programi kategoriziranih športnikov mladinskega,
državnega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
do 480-urni programi (dodatni programi).
5. razvojne in strokovne naloge v športu
● delovanje društev in zvez društev na lokalnem nivoju
materialni stroški delovanja društev in zvez na lokalni ravni
6. strokovno delo v športu
● Strokovna, operativna, administrativna in svetovalna dela za
potrebe izvajanja in spremljanja LPŠ
7. športni programi v zavodih s področja VIZ
● interesna športna vzgoja predšolskih otrok (otroci v starosti do 5
let),
● športni program Zlati sonček (propagandni material)
● akcija Naučimo se plavati (10-urni program: strokovni kader,
športni objekt)
● interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (otroci v starosti od
6 do 15 let),
● športni program Zlati sonček (propagandni material)
● športni program Krpan (propagandni material)
● šolska športna tekmovanja (strokovni kader, stroški udeležbe
na tekmovanjih, delovanje področnega centra ŠŠT)
8. sofinanciranje akcij na področju športa
● stroški enkratnih akcij na področju športa
9. športni objekti
● vzdrževalna dela in obnova obstoječih prostorov v Športni
dvorani Komenda
● tekoče vzdrževanje športnih objektov
● prizidek k Športni dvorani Komenda
4. člen
(Posebna določila)
Za nemoteno izvajanje športnih programov se v letu 2010 upoštevajo
naslednja posebna določila LPŠ:
● izvajalci, ki niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa za leto 2009, z enakimi programi ne morejo
kandidirati na javnem razpisu za leto 2010.
● v vsakem od razpisanih športnih programov navedenih v 3. členu
pod točkami od 1 do 4 se posameznemu izvajalcu praviloma prizna
ena vadbena skupina.
● na javnem razpisu izbranim športnim programom, v katerih aktivno ne sodeluje vsaj polovica udeležencev s stalnim bivališčem v
občini Komenda (manj kot 50 %), se skupni seštevek točk za strokovni kader in delovanje društev korigira s korekcijskim faktorjem
0,5.
● na javnem razpisu izbranim športnim programom vrhunskega
športa se skupni seštevek točk za programe kategoriziranih športnikov korigira s korekcijskim faktorjem 0,5.
Posebna določila podrobneje ureja besedilo javnega razpisa in razpisna
dokumentacija.
5. člen
(Višina proračunskih sredstev)
Po proračunskih postavkah občine Komenda za leto 2010 se sofinancirajo naslednji športni programi ter strokovne in razvojne naloge:
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1. Področje športnih programov:
vsebina, program

prora- leto 2009
% leto 2010
%
čunska
postavka
Dejavnost klubov in 8125 59.458,00 86,54 63.300,00 86,42
društev po pogodbah:
- interesna športna
vzgoja otrok in mladine,
- kakovostni šport otrok
in mladine,
- rekreativna dejavnost
odraslih,
- kakovostni šport odraslih,
- vrhunski šport,
- razvojne in strokovne
naloge
Strokovna opravila v 8127
2.800,00
4,07 3.500,00
4,78
športu:
Sofinanciranje MS no- 8132
220,00
0,32
220,00
0,30
vih športnih društev
Šport v zavodih VIZ:
8134
2.700,00
3,93 2.700,00
3,69
Sofinanciranje akcij na 8140
3.530,00
5,14 3.530,00
4,82
področju športa
SKUPAJ :
68.708,00 100,00 73.250,00 100,00

2. Področje športne infrastrukture:
vsebina, program

prora- leto 2009
%
leto 2010
%
čunska
postavka
Vzdrževalna dela in 8135 2.267,00
0,38 97.000,00 24,46
obnova obstoječih
prostorov v Športni
dvorani Komenda
Tekoče vzdrževanje 8136 4.464,00
0,74
4.600,00
1,16
športnih objektov
Prizidek k športni 8144 559.776,00 93,44 258.000,00 65,06
dvorani Komenda
PD Komenda –
8157 8.000,00
1,36
0
0,00
sofinanciranje izgradnje planinskega doma
MS za obratovanje 8158 24.547,00
4,09 36.950,00
9,32
športne dvorane
SKUPAJ :
599.054,00 100,00 396.550,00 100,00

6. člen
(Načini zagotavljanja sredstev)
Občina Komenda bo proračunska sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila
na naslednje načine:
● Sredstva za izvajanje športnih programov (3. člen: točke 1 do 5), se
zagotavljajo na podlagi izvedbe javnega razpisa (ovrednoteno po
določbah veljavnega Pravilnika - pogoji, merila in normativi) in na
podlagi pogodb, ki jih občinska uprava podpiše z izbranimi izvajalci.
● Sredstva za izvajanje strokovnih opravil v športu (3. člen, točka 6)
se zagotavljajo na osnovi veljavne pogodbe z izvajalcem strokovnih
nalog.
● Sredstva za izvajanje športnih programov v zavodih s področja
VIZ in za sofinanciranje akcij na področju športa (3. člen: točki 7 in
8) se zagotavljajo na podlagi odobritve (sklepa) župana.
● Sredstva za vzdrževalna in obnovitvena dela na javni športni infrastrukturi ter za materialne stroške in stroške tekočega vzdrževanja
(3. člen: točka 9; 1. in 2. alineja) se zagotavljajo na podlagi veljavnih
pogodb ali na osnovi odobritve (sklepa) župana. Sredstva za investicije v javno športno infrastrukturo (3. člen: točka 9; 3. alineja) se
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realizirajo na podlagi potrjenega programa investicij za posodabljanje športne infrastrukture, ki ga je občinski svet sprejel v sklopu
občinskega proračuna.
7. člen
(Javni razpis)
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini Komenda za leto 2010 bo občinska
uprava v skladu z določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov
v občini Komenda izvedla vse postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Komenda za leto
2010.
8. člen
(Spremljanje izvajanja LPŠ)
Občinska uprava preko izvajalca strokovnih del spremlja izvajanje LPŠ.
V kolikor med letom ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti izvajalcev LPŠ ne bodo v celoti porabila, v interesu razvoja športa v občini
pripravi predlog prerazporeditve sredstev, ki ga pregleda in s sklepom
potrdi župan.
9. člen
(Spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni
spremembo LPŠ 2010.
10. člen
(Vsebinska povezanost)
Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ 2010, se smiselno uporabljajo določila
Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Komenda.
11. člen
(Veljavnost LPŠ)
LPŠ v občini Komenda za leto 2010 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 007-0002/2010
Datum: 18.03.2010
Župan občine Komenda:
Tomaž DROLEC
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Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ( Ur. l. RS št.
33/07 ) in 16. člena Statuta Občine Komenda ( Ur. obj. GOK št. 02/09 )
je Občinski svet Občine Komenda na svoji 30. seji dne 18. 03. 2010
sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE KOMENDA

1. člen
V 8. alineji točke (4.1.) v 13. členu Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Komenda se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»pred izdajo upravnega dovoljenja za gradnjo pa mora investitor pridobiti tudi soglasje občinske službe, pristojne za prostor;«.

2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Komenda je skupaj z osnovnim odlokom na vpogled na
Občini Komenda, Zajčeva 23, Komenda.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Šifra: 3505-0001/2010
Datum: 24. 03. 2010
Župan Občine Komenda
Tomaž Drolec, l. r.

