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Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje

zna{a za leto 2008 4.320,00 EUR.
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“ JAVNI RAZPIS - ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE DEDI[^INE
2. člen
ZA LETO 2008 - NE ODPIRAJ”
Zaključni račun proračuna občine Komenda za leto 2009 izkazuje:
in z navedbo podatkov prijavitelja na zadnji strani ovojnice.
(v €)
8. IZID RAZPISA
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni pisno s sklepom.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.983.723
Z izbranimi upravi~enci spodbud bodo sklenjene pogodbe, v
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
3.698.464
katerih bodo opredeljeni pogoji in na~in kori{~enja prora~unskih
70
DAVČNI
PRIHODKI
2.851.978
sredstev.
700
Davki
na
dohodek
in
dobiček
2.375.873
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani
703
Davki
na
premoženje
na Ob~ini Komenda pri Aleksandri Plevel, tel.{t. 01/72 392.290
47 409.
704 Domači
davki na blago in storitveToma` Drolec,83.815
Datum:
24.7.2008
71
NEDAVČNI
PRIHODKI
846.486
[tevilka:
620-0003/2008
`upan

1
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710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 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, ki
niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

90.353
1.057
740
358.199
396.137
1.228.455
0
1.592.625
0
0
56.804
56.804
6.631.029
1.419.649
330.974
53.833
936.047
58.795
40.000
1.896.580
46.845
944.344
188.958
716.434
3.075.702
3.075.702
239.098
118.805
120.292
1.647.306

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
1.950.000
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
1.950.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
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.)

C) RAČUN FINANCIRANJA

2
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VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

800.000
800.000
800.000
1.107.140
1.107.140
1.107.140

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12.2008

- 4.446
- 307.140
1.647.306
109.600

3. člen
Presežek sredstev stalne proračunske rezerve v višini 61.619,49 € se za
isti namen prenese v leto 2010.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Številka: 410-0001/2010
Datum: 22. 4. 2010

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur. l. RS št. 33/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS št. 95/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) in 16. člena Statuta
Občine Komenda (Ur. obj. GOK št. 02/09) ob upoštevanju Odloka o
lokacijskem načrtu območja KO 11 Podboršt (Ur. obj. GOK št. 06/04,
06/07) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 31. redni seji dne 22.
04.2010 sprejel
ODLOK
O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA
OBMOČJU LOKACIJSKEGA NAČRTA KO 11 PODBORŠT
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje LN KO 11 Podboršt.
Program opremljanja iz 1. odstavka vsebuje:
a.Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b.Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c.Podlage za odmero komunalnega prispevka.
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega
prispevka na območju LN KO 11 Podboršt, ki ga plačujejo zavezanci za
plačilo komunalnega prispevka.
Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na
podlagi tega odloka.
IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za
območje, ki se ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu KO 11 Podboršt.
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Program obravnava enotno obračunsko območje, ki obsega celotno območje lokacijskega načrta.
PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infrastruktura, ki je
predvidena za izgradnjo oz. rekonstrukcijo. Upoštevana je naslednja
infrastruktura oz. posegi v infrastrukturo:
•
prometna infrastruktura,
•
plinovodno omrežje,
•
vodovodno in hidrantno omrežje,
•
fekalna kanalizacija,
•
meteorna kanalizacija,
•
javna razsvetljava,
•
telekomunikacijsko in kabelsko komunikacijsko omrežje
•
elektroenergetsko omrežje,
•
zunanja ureditev javnih površin na območju.
S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo iz prejšnjega odstavka, se zavezancem prizna plačilo stroškov uporabe obstoječih infrastrukturnih omrežij.
PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)
Vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije za izračun komunalnega prispevka je vsota predvidenih stroškov izgradnje komunalne
infrastrukture iz idejnih zasnov, stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroškov nadzora. Vrednost infrastrukture,
projektne dokumentacije in nadzora je po posameznih vrstah infrastrukture naslednja:
Infrastruktura
Ceste – vozišče 5 m z obojestranskim
pločnikom 1,5 m
Pločnik in javna razsvetljava do obstoječih
vodov

Dolžina /
Enota
površina/
mere
%
1225
180

m
M

Znesek [€]

367.500,00
17.100,00

Zemljišča za javne površine (ceste)

7624

m2

228.720,00

Vodovod s hidranti, prevezava vodovoda,
ki prečka območje

2.295

m

395.325,00

1.331

m

266.200,00

1.056

m

246.380,00

Fekalna kanalizacija
Meteorna kanalizacija z izpustom v
vodotok
Vodnogospodarske ureditve

70

m

21.000,00

Javna razsvetljava

1.168

m

117.640,00

Telekomunikacijska kanalizacija

1.536

m

153.600,00

Električni vodi (NN) in razširitev
transformatorske postaje

1.943

m

274.300,00

Plinovod

2.406

m

396.990,00
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Povračilo investicije v telekomunikacijsko
omrežje
Povračilo investicije v električno omrežje
in TP

153.600,00
274.300,00

Povračilo investicije v plinovodno omrežje

396.990,00

SKUPAJ povračila

824.890,00

SKUPAJ osnova za komunalni prispevek 2.156.606,25

5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto
tlorisno površino objektov)
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške
preračuna na merske enote, t. j. na površino stavbnega zemljišča in
parcele in na neto tlorisno površino objektov.
Površina obračunskega območja znaša 32.744 m2. Ocenjena skupna
neto tlorisna površina objektov znaša 11.604 m2.
Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek obračuna v celoti.
Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in neto
tlorisne površine objekta (Cti) je naslednja:
Cena na enoto

€/m2

Cpi [€/m2 stavbnih zemljišč]

65,86

Cti [€/m2 neto tloris. površ. objekta]

185,85

Za obračun komunalnega prispevka v skladu z 11. členom tega odloka
se uporabijo faktorji Cpi in Cti iz zgornje tabele, faktorja deleža parcele
in neto tlorisne površine pa sta Dpi = 0,7 in Dti = 0,3.
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1.1.2010.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Izgradnja vse načrtovane infrastrukture iz tega odloka je predvidena do
30.6.2014, kar je tudi rok do katerega najkasneje Občina omogoči zavezancem za plačilo komunalnega prispevka priključitev na infrastrukturna omrežja.
Posamezne faze izgradnje bodo predvidoma dokončane v naslednjih
rokih:
Faza
Rok
Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI)
31.12.2010
Pridobitev pravice graditi (odkupi, služnosti)
30.9.2011
Pridobitev gradbenega dovoljenja
31.12.2011
Razpis in izbor izvajalca za izvedbo del
30.6.2012
Izgradnja infrastrukture na območju
31.12.2013
Uporabno dovoljenje za infrastrukturo
30.6.2014

Nadzor

1

kos

25.000,00

Infrastruktura v območju urejanja se gradi fazno, kot je določeno v
grafični prilogi I, ki je sestavni del tega odloka. Določila prejšnjega
odstavka veljajo le v primeru, ko se v posamezni fazi izgradnje zbere
vsaj 80% načrtovanega komunalnega prispevka, ter da je bil ta pogoj
izpolnjen že v vseh predhodnih fazah.

Prostorski akt

1

kos

10.000,00

ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Projektna dokumentacija

1

kos

30.000,00

Program opremljanja

1

kos

3.840,00

Nadomestitveni stroški

-

-

8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki bo na območju lokacijskega načrta gradil objekte.

SKUPAJ brez povračil

427.901,25
2.981.496,25
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OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno zemljišče znotraj
obravnavanega območja po izgradnji infrastrukture iz 3. člena tega odloka.
IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za vsako novo gradnjo
stavbe na območju lokacijskega načrta, rekonstrukcijo ali gradnjo po
rušenju obstoječega objekta.

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.
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
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
i	povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Faktorji Cpi, Cti , Dpi in Dti so določeni v 5. členu tega odloka, Kdej pa v
12. členu tega odloka.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
(faktorji dejavnosti)
Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se uporabljajo naslednji
faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
Vrsta
Faktor
Dejavnost
objekta
(Kdej)
11
Stanovanjske stavbe
1,0
122

Upravne in pisarniške stavbe

123

125

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
Industrijske stavbe in skladišča

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

1,0

1274

Druge nestanovanjske stavbe

1,0

4

13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plačuje za:
•
za stavbe, ki se gradijo za lastne potrebe Občine Komenda in se
financirajo iz občinskega proračuna.
POSTOPEK ODMERE
14. člen
(izdaja odločbe)
Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na
zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži
projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali ko od
upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti
vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila.
Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka.

11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva kriterija:
•
površino gradbene parcele zavezanca in
•
neto tlorisno površino stavbe.
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1,0
1,3
1,2
1,3

15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na
komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca
posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih
priključkov.
Občina investitorju proti plačilu komunalnega prispevka zagotavlja
možnost priključitve na vso komunalno infrastrukturo v rokih iz 7. člena
tega odloka.
16. člen
(zbrana sredstva)
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na
vpogled na Občini Komenda.
Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v
skladu z dosedanjo ureditvijo.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Številka: 3505-0001/2007
Komenda, dne 22. 04. 2010

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC
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Na podlagi 57. člena in tretjega odstavka 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07) in 31. člena Statuta Občine
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09) je Župan
Občine Komenda dne 01. 04. 2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta območja Križ – vzhod
( za območje grajskega kompleksa FC DC1 )
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)
Na podlagi planskih aktov občine in v skladu z urbanistično zasnovo
Komenda – Moste ima občina Komenda za obravnavano območje z
oznako Križ - vzhod sprejet veljavni ureditveni načrt, ki je bil objavljen
v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda št. 11/03 z dne 27. 11.
2003.
Veljavni ureditveni načrt določa merila, pogoje usmeritve in izhodišča
za prenovo objektov, novogradnje in nadomestne gradnje, urejanje odprtega prostora in zelenih površin, promet, infrastrukturno omrežje,
varstvo okolja, narave in kulturne dediščine. Določa načelne pogoje v
zvezi z rekonstrukcijo gradu in navaja ukrepe, ki jih je upoštevati pri
realizaciji osrednjega sklopa v območju urejanja. Delitev območja na
posamezne funkcionalne celote izhaja iz opredelitve funkcij posameznih
celot, ki skupaj opredeljujejo tudi temeljne funkcije območja. Te funkcije so:
- osrednja funkcionalna celota FC DC 1 se nahaja v središču območja
urejanja in obsega večino grajskega hriba in gradu ter je namenjena
revitalizaciji širšega območja grajskega kompleksa, vključuje obnovo
gradu s centralno in družbeno vsebino ter ureditev grajskega hriba;
- stičiščna točka območja pod pobočjem gradu, opredeljena kot funkcionalna celota FC DC 2 je namenjena centralnim in družbenim dejavnostim širšega gravitacijskega zaledja Križa povezanim z rekreativnimi
površinami na prostem;
- stanovanjski sklop obstoječih in novopredvidenih individualnih objektov se nahaja na zahodnem delu območja in je zaokrožen v funkcionalni celoti FC S1;
- sklop obstoječih objektov na jugovzhodu območja je združen v funkcionalni celoti FC CS 1, ki je pretežno namenjena nadomestitvi obstoječih objektov z kvalitetnimi objekti prepleta stanovanjskih programov
in centralnih dejavnosti.
Priprava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (v nadaljevanju:
spremembe UN) se prvenstveno nanaša na funkcionalno celoto FC DC
1, po potrebi s pripadajočo infrastrukturo tudi zunaj te celote. Sprememba UN je potrebna zaradi predvidene spremembe gabarita stavbe
(vertikalnega in horizontalnega) ter spremembe namembnosti stavbe
(dejavnosti socialnega varstva in zdravstvenega varstva ter z njimi povezane dejavnosti: (ne)institucionalna oskrba in zdravstvena nega starejših oseb in oseb s posebnimi potrebami, posthospitalna in paliativna
nega ter rehabilitacija in fizioterapija z vključenim medicinskim institutom; oskrbovana stanovanja; izvajanje spremljajočih dejavnosti: razvojne in raziskovalne, izobraževalne, kulturne, družabne, športno-rekreativne, turistične, storitvene, trgovinske, gostinske, nastanitvene, ...).
Predvidena je gradnja t.i. »središča za III. življenjsko obdobje in dolgotrajno oskrbo« s spremljajočimi programi. S spremembo UN se predvidi
tudi ustrezna prilagoditev infrastrukturnih povezav.
2. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Sprememba ZN se ne načrtuje na podlagi več variantnih rešitev. Načrtovalec na podlagi analize stanja prostora, predlaganih sprememb in
smernic nosilcev urejanja prostora utemelji predlagano prostorsko ureditev.

Štev. 4/2010, 28. april 2010

3. člen
(postopek in roki priprave posameznih faz)
Postopek priprave sprememb ZN se vodi v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07 ).
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave:
•
objava sklepa o pripravi: april 2010,
•
izdelava osnutka: april – maj 2010,
•
pridobitev smernic v zakonitem roku: maj – junij 2010,
•
izdelava dopolnjenega osnutka: junij - julij 2010,
•
javna razgrnitev za dobo 30 dni: julij – avgust 2010,
•
prva obravnava odloka na OS v času JR: julij 2010,
•
priprava predloga v 30 dneh od zaključka JR: avgust – september
2010,
•
pridobitev mnenj v zakonitem roku: september – oktober 2010,
•
sprejem usklajenega odloka na OS: november 2010.
Sprejeta sprememba UN se po njegovi uveljavitvi pošlje MOP in UE
Kamnik.
Če bo za spremembo UN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje, se v skladu z zakonom roki njegove priprave ustrezno podaljšajo.
V tem primeru bo, kot dodana faza, k dopolnjenemu osnutku potrebno
izdelati okoljsko poročilo.
4. člen
( nosilci urejanja prostora )
Pripravljavec sprememb UN je Občina Komenda. Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb UN sodelujejo s posredovanjem
smernic, strokovnih podlag ter mnenj, so:
•
Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516
Ljubljana
•
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
•
Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik
•
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000
Kranj,
•
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za varstvo okolja in
narave, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
•
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z
vodami, Einspielerjeva 6, 1109 Ljubljana
•
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
•
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
Tomšičeva 7, Kranj
•
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska
48, Ljubljana.
Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
V njih nosilci urejanja prostora za območje obravnave konkretizirajo
določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje
in prostor pa v istem roku pripravljavcu tudi sporoči ali je za navedeno
spremembo UN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Če nosilci urejanja prostora v predpisanem roku ne dajo smernic, se
šteje da smernic nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse
zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi.
Na poziv pripravljavca nosilci urejanja prostora v 30 dneh od prejema
vloge dajo mnenje, s katerim ugotovijo ali predlog spremembe UN
upošteva dane smernice. Če bo za spremembo UN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju
opredelijo tudi o sprejemljivosti njegovih vplivov na okolje. O sprejemljivosti vplivov sprememb UN na okolje odloči Ministrstvo za okolje
in prostor.
Če bi se ugotovilo, da je k postopku treba pritegniti tudi druge pristojne
nosilce urejanja prostora, se le – te lahko vključi kasneje.
5. člen
( obveznosti v zvezi s financiranjem )
Izdelavo sprememb UN v celoti financira investitor.
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6. člen
( objava sklepa )
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in se objavi v Uradnih
objavah Glasila Občine Komenda ter na svetovnem spletu.
Številka: 3505-0002/2010
Komenda, 01. 04. 2010

Župan Občine Komenda
Tomaž Drolec, l. r.

Na podlagi 57. člena in tretjega odstavka 97. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07) in 31. člena
Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09) je Župan Občine Komenda dne 02. 04. 2010
sprejel.

SKLEP
o začetku priprave sprememb dela ureditvenega načrta območja
Križ – vzhodni del
( za funkcionalno enoto FE S 1/2 v FC S1)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)
Na podlagi planskih aktov občine in v skladu z urbanistično zasnovo
Komenda – Moste ima Občina Komenda za obravnavano območje z
oznako Križ - vzhod sprejet veljavni ureditveni načrt, ki je bil objavljen
dne 27. 11. 2003 v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda št.
11/03.
Veljavni ureditveni načrt določa merila, pogoje usmeritve in izhodišča
za prenovo objektov, novogradnje in nadomestne gradnje, urejanje odprtega prostora in zelenih površin, promet, infrastrukturno omrežje,
varstvo okolja, narave in kulturne dediščine. Določa načelne pogoje v
zvezi z rekonstrukcijo gradu in navaja ukrepe, ki jih je upoštevati pri
realizaciji osrednjega sklopa v območju urejanja. Delitev območja na
posamezne funkcionalne celote izhaja iz opredelitve funkcij posameznih
celot, ki skupaj opredeljujejo tudi temeljne funkcije območja. Te funkcije so:
•
osrednja funkcionalna celota FC DC 1 se nahaja v središču območja urejanja in obsega večino grajskega hriba in gradu ter je
namenjena revitalizaciji širšega območja grajskega kompleksa,
vključuje obnovo gradu s centralno in družbeno vsebino ter ureditev grajskega hriba;
•
stična točka območja pod pobočjem gradu, opredeljena kot
funkcionalna celota FC DC 2 je namenjena centralnim in družbenim dejavnostim širšega gravitacijskega zaledja Križa povezanim z rekreativnimi površinami na prostem;
•
stanovanjski sklop obstoječih in novo predvidenih individualnih
objektov se nahaja na zahodnem delu območja in je zaokrožen v
funkcionalni celoti FC S1;
•
sklop obstoječih objektov na jugovzhodu območja je združen
v funkcionalni celoti FC CS 1, ki je pretežno namenjena nadomestitvi obstoječih objektov z kvalitetnimi objekti prepleta
stanovanjskih programov in centralnih dejavnosti.
Priprava sprememb ureditvenega načrta (v nadaljevanju: spremembe
UN) se nanašajo na funkcionalno celoto FC S1 - enoto Fe S1/2. Sprememba UN je potrebna zaradi predvidene spremembe gabaritov obstoječe stavbe ter dodatne umestitve stanovanjske stavbe na tej enoti. S
spremembo UN se predvidi tudi ustrezna prilagoditev infrastrukturnih
povezav.
2. člen
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(način pridobitve strokovnih rešitev)
Sprememba ZN se ne načrtuje na podlagi več variantnih rešitev. Načrtovalec na podlagi analize stanja prostora, predlaganih sprememb in
smernic nosilcev urejanja prostora utemelji predlagano prostorsko ureditev.
3. člen
(postopek in roki priprave posameznih faz)
Postopek priprave sprememb ZN se vodi v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07 ).
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave:
•
objava sklepa o pripravi: april 2010,
•
izdelava osnutka: april – maj 2010,
•
pridobitev smernic v zakonitem roku: maj – junij 2010,
•
izdelava dopolnjenega osnutka: junij - julij 2010,
•
javna razgrnitev za dobo 30 dni: julij – avgust 2010,
•
prva obravnava odloka na OS v času JR: julij 2010,
•
priprava predloga v 30 dneh od zaključka JR: avgust – september
2010,
•
pridobitev mnenj v zakonitem roku: september – oktober 2010,
•
sprejem usklajenega odloka na OS: november 2010.
Sprejeta sprememba UN se po njegovi uveljavitvi pošlje MOP in UE
Kamnik.
Če bo za spremembo UN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje, se v skladu z zakonom roki njegove priprave ustrezno podaljšajo.
V tem primeru bo, kot dodana faza, k dopolnjenemu osnutku potrebno
izdelati okoljsko poročilo.
4. člen
( nosilci urejanja prostora )
Pripravljavec sprememb UN je Občina Komenda. Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb UN sodelujejo s posredovanjem
smernic, strokovnih podlag ter mnenj, so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516
Ljubljana
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000
Kranj,
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za varstvo okolja in
narave, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z
vodami, Einspielerjeva 6, 1109 Ljubljana
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj,
Tomšičeva 7, Kranj
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska
48, Ljubljana.

Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
V njih nosilci urejanja prostora za območje obravnave konkretizirajo
določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje
in prostor pa v istem roku pripravljavcu tudi sporoči ali je za navedeno
spremembo UN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Če nosilci urejanja prostora v predpisanem roku ne dajo smernic, se
šteje da smernic nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse
zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi.
Na poziv pripravljavca nosilci urejanja prostora v 30 dneh od prejema
vloge dajo mnenje, s katerim ugotovijo ali predlog spremembe UN
upošteva dane smernice. Če bo za spremembo UN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju
opredelijo tudi o sprejemljivosti njegovih vplivov na okolje. O spreje-
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mljivosti vplivov sprememb UN na okolje odloči Ministrstvo za okolje
in prostor. Če bi se ugotovilo, da je k postopku treba pritegniti tudi
druge pristojne nosilce urejanja prostora, se jih lahko vključi tudi kasneje.
5. člen
( obveznosti v zvezi s financiranjem )
Izdelavo sprememb UN v celoti financira investitor.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/2005 - Uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009) in 20
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Matična
knjižnica Kamnik (Uradni list RS, št. 03/2004) je Občinski svet občine
Komenda na 31. seji, dne 22. aprila 2010 sprejel

6. člen
( objava sklepa )
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in se objavi v Uradnih
objavah Glasila Občine Komenda ter na svetovnem spletu.

SKLEP
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET
JAVNEGA ZAVODA MATIČNA KNJIŽNICA KAMNIK

Številka: 3505-0003/2010
Komenda,
02. 04. 2010

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC, l. r.

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila
občine Komenda št. 02/2009), na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih
Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 07/2000
in 09/2005) na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in sklepa z 31. seje Občinskega sveta občine Komenda z
dne 22.04.20109, izdajam naslednji
SKLEP
O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2010
1. člen
Občina Komenda podeli v letu 2010 naslednja občinska priznanja:
•
eno Zlato priznanje Občine Komenda
•
dve Srebrni priznanji Občine Komenda
2. člen
Zlato priznanje Občine Komenda prejme
•
KONJENIŠKI KLUB KOMENDA, Glavarjeva cesta 98, 1218
Komenda

1. člen
Za predstavnico ustanovitelja Občine Komenda v Svetu javnega zavoda
splošne knjižnice Matična knjižnica Kamnik se imenuje
HOZJAN BERNARDA, rojena 28.11.1958, stanujoča BREG PRI
KOMENDI 18 A, 1218 KOMENDA
2. člen
Mandat imenovani predstavnici ustanovitelja je 5 (pet) let od dneva
veljavnosti in je po poteku mandata lahko ponovno imenovana.
3. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine
Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
4. člen
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju številka 02202-0002/00-002 z dne 02.03.2000 (Uradne objave Glasila občine
Komenda, št. 11/2003).
Številka: 014-0001/2010-4
Datum: 22. April 2010
Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC.

3. člen
Srebrno priznanje Občine Komenda prejmeta
•
PETER PLEVEL, rojen 01.08.1942, stanujoč Moste 119, 1218
Komenda
•
MARTA CIRAJ, rojena 12.02.1956, stanujoča Gmajnica 93,
1218 Komenda

Na podlagi 37.a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/2005 - Uradno prečiščeno besedilo), 30. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 22/2006 – UPB2, 70/2006-Odločba US) in
22. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009-UPB1) je Občinski svet Občinski svet občine Komenda na 31. seji, dne 22. aprila 2010 sprejel

4. člen
Priznanja Občine Komenda se podelijo na slavnostni seji Občinskega
sveta občine Komenda 15. maja 2010.

UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU MANDATA

Številka: 094-0001/2010
Datum: 22. april 2010

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC
.

1. člen
Pokojnemu Baldomirju Kremžarju z dnem 16.04.2010 preneha mandat
člana Občinskega sveta občine Komenda.
2. člen
Občinski svet Občine Komenda posreduje ta ugotovitveni sklep Občinski volilni komisiji z zadolžitvijo, da sprejme ugotovitev o prenosu
mandata za člana občinskega sveta na naslednjega kandidata z Liste za
turizem, razvoj in napredek – TRN na kandidata, ki bi bil izvoljen, če ne
bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat.,
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3. člen
Ta ugotovitveni sklep je pravnomočen z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Številka: 041-0014/2006-6
Datum: 22. april 2010

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

Na podlagi 5. točke Sklepa o subvencioniranju varstva otrok, ki niso
vključeni v programe vrtca (št. 64102-0167/2004, z dne 23.12.2004),
21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list
RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Komenda
(Uradne objave GOK, št. 02/09), je Občinski svet Občine Komenda na
svoji 31. seji, dne 22.04.2010 sprejel

PRAV I LN I K
O SUBVENCIONIRANJU VARSTVA OTROK
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok staršem:
•
ki, zaradi prezasedenosti kapacitet v vrtcu, niso vključeni v programe vrtca;
•
ki so z občino podpisali dogovor o odstopu mesta v vrtcu drugemu kandidatu na prednostni listi;
•
ki imajo z registriranimi varuhi predšolskih otrok sklenjeno pogodbo o varstvu otroka.
Pravilnik določa upravičence, višino subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencij.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencioniranja so upravičeni starši otrok:
•

•

•

ki skladno z veljavnim Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec
Mehurčki pri OŠ Komenda Moste (Uradne objave GOK, št.
10/2009) v zahtevanem roku oddajo prijavo za vpis in sprejem
otroka v vrtec, pa jim je vpis, zaradi prezasedenosti kapacitet
vrtca v občini Komenda, zavrnjen, in otroci niso vključeni v
drug vrtec.
ki skladno z veljavnim Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec
Mehurčki pri OŠ Komenda Moste (Uradne objave GOK, št.
10/2009) v zahtevanem roku vložijo vlogo za sprejem otroka v
vrtec in prejmejo odločbo o sprejemu otroka v vrtec, vendar
starši z občino podpišejo ustrezen dogovor o odstopu mesta v
vrtcu drugemu kandidatu na prednostni listi.
ki imajo o varstvu otroka sklenjeno pogodbo z varuhom predšolskih otrok, registriranem pri Ministrstvu RS za šolstvo in šport.

Posamezni vlagatelj lahko hkrati uveljavlja pravico le do ene od zgornjih subvencij.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije za posamezne upravičence iz drugega člena tega
pravilnika znaša 50 % povprečnega zneska (neto), ki ga Občina Komen-
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da sofinancira mesečno na otroka v Vrtcu Mehurčki pri OŠ Komenda
Moste.
Izračunani znesek subvencije se usklajuje enkrat letno, praviloma ob
spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki Komenda.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
4. člen
Pravico do subvencije uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi,
pod pogojem, da imata otrok in vlagatelj stalno prebivališče v Občini
Komenda in je otrok dopolnil starost najmanj enajst mesecev (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije iz drugega člena tega pravilnika z ustrezno pisno vlogo, ki jo dobi na Občini Komenda ter izpolnjeno
po pošti ali osebno posreduje na naslov Občine Komenda. Vloge, glede
na vrsto subvencije, so upravičencem na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda (http://www.komenda.si) pod rubriko »obrazci«.
Vloge vsebujejo:
•
podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa;
•
podatke o otroku: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega
prebivališča
•
izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice.
Vlagatelj mora vlogi priložiti zahtevane priloge, glede na to, katero od
subvencij iz drugega člena tega pravilnika uveljavlja:
•
v primeru, da uveljavlja subvencijo iz prve točke drugega člena priloži odločbo, s katero je bil staršem zavrnjen sprejem otroka v vrtec;
•
v primeru, da uveljavlja subvencijo iz druge točke drugega člena priloži dogovor med občino in staršem o odstopu mesta v vrtcu;
•
v primeru, da uveljavlja subvencijo iz tretje točke drugega člena priloži podpisano pogodbo z registriranim varuhom predšolskih otrok).
5. člen
Če vloga za uveljavljanje subvencije ni popolna, oziroma vlagatelj ne
predloži dokazil iz četrtega člena tega pravilnika, pristojni občinski organ vlagatelja opozori na pomanjkljivosti in mu določi rok, v katerem
mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v tem roku ni dopolnjena, organ vlogo s sklepom zavrže.
6. člen
Vlagatelj odda vlogo za uveljavljanje subvencije:
•
iz prve in druge točke drugega člena tega pravilnika najkasneje
do 15. avgusta tekočega leta;
•
iz tretje točke drugega člena tega pravilnika v roku 15 dni po
podpisu pogodbe z varuhom predšolskih otrok, registriranem pri
Ministrstvu RS za šolstvo in šport, in vključitvi otroka v varstvo
pri varuhu;
V primeru, da vlagatelj odda vlogo v roku iz prve alinee prejšnjega
odstavka, subvencijo uveljavlja od 1.9. tekočega leta dalje, do vključitve
otroka v vrtec.
V primeru, da vlagatelj odda vlogo v roku iz druge alinee prejšnjega
odstavka, subvencijo uveljavlja z dnem vključitve otroka v varstvo pri
varuhu predšolskih otrok.
V primeru, da vlagatelj vloge ne odda v rokih, določenih v prvem odstavku tega člena, subvencijo prične uveljavljati s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal vlogo, pa do vključitve otroka v vrtec.
7. člen
O dodelitvi subvencije občinska uprava odloči z odločbo v roku 30 dni
od prejema vloge.
Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni od prejema odločbe vloži
pritožbo. O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala občinska uprava, odloča župan.
8. člen
Računovodstvo občine Komenda odobrene subvencije iz prve in druge

Glasilo občine Komenda
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točke drugega člena tega pravilnika izplačuje upravičencem do 15. v
mesecu za pretekli mesec na račun upravičenca.
Računovodstvo občine Komenda odobrene subvencije iz tretje točke
drugega člena tega pravilnika, na podlagi podpisane pogodbe med občino in registriranim varuhom predšolskih otrok, izplačuje registriranemu
varuhu v roku 30 dni od prejema mesečnega računa.
9. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali
Centra za socialno delo določi, da se subvencija iz prve in druge točke
drugega člena tega pravilnika, dodeljuje v materialni obliki, če tako
zahtevajo koristi otroka.
V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE
10. člen
V primeru, da starši oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtec, pa kasneje,
ko so že obveščeni o njeni pozitivni rešitvi, ne sklenejo dogovora z
Občino Komenda o odstopu mesta v vrtcu drugemu kandidatu na prednostni listi, in v zahtevanem roku tudi ne podpišejo pogodbe o vključitvi
otroka v vrtec, izgubijo pravico do subvencioniranja varstva otrok po
prvi točki drugega člena tega pravilnika.
11. člen
Starši so upravičeni do subvencij po tem pravilniku do vključitve otroka
v vrtec.
V primeru vključitve otroka v vrtec so starši otroka, ki prejemajo subvencijo, v roku 15 dni pred predvideno vključitvijo, o tem dolžni obvestiti pristojni občinski organ.
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
12. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov,
ki jih navede v vlogi in priloži vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, vlagatelj izgubi pravico do subvencije.
V tem primeru je vlagatelj dolžan v roku 8 dni od izstavitve obračuna
oziroma zahtevka na račun Občine Komenda vrniti sredstva za celotno
obdobje prejemanja subvencije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
13. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju
plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja, so jih dolžne varovati kot
poklicno skrivnost.
Pri uveljavljanju subvencije se za zbiranje in varovanje osebnih podatkov smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja varovanje osebnih
podatkov na področju vzgoje in izobraževanja.

Štev. 4/2010, 28. april 2010

objave GOK, št. 06/05, s spremembami in dopolnitvami)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca (Uradne
objave GOK, št. 09/09).
Številka: 602-0033/2010
Datum: 22.04.2010

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila
Občine Komenda št. 02/09) in 94. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Komenda (Uradni list RS št. 37/99, Uradne objave Glasila
Občine Komenda št. 01/01) je Občinski svet Občine Komenda na 31.
redni seji dne 22. 04. 2010 sprejel naslednjo

OBVEZNO RAZLAGO
10. člen Odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja MO – 2 Moste
( Uradni list RS 38/90 ) v povezavi s 5. členom Odloka o spremembah
in dopolnitvah ureditvenega načrta območja MO – 2 Moste ( Uradni list
RS št. 70/97 ) oziroma v povezavi s 6. členom Odloka o spremembah in
dopolnitvah ureditvenega načrta območja MO – 2 Moste ( Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 03/05 ), se razlaga, kot sledi:
1. člen
3. odstavek navedenega člena, ki se glasi ( cit. ): »Spremembe namembnosti zemljišč, objektov in naprav izven s tem odlokom dovoljenih načeloma niso dovoljene, razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in delo.« ( konec cit.), se razume, da so pri objektih možne tudi
spremembe gabaritov, ki so večje od toleranc, določenih v istem členu.
2. člen
Ob tem Občinski svet opozarja na dosledno spoštovanje dela 3. odstavka istega člena, ki govori (cit.): »Spremembe lahko odobri občinska
strokovna služba, pristojna za okolje in prostor na podlagi strokovne
presoje in ob soglasju pristojnih mnenjedajalcev ter pod pogojem, da se
ne spreminja glavni namen oziroma funkcija območja in se s tem ne
poslabšujejo pogoji za bivanje in delo na območju posega v prostor.«
(konec cit.).
3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda
in velja naslednji dan po objavi.

Številka: 35003-0001/2003
Datum: 22. 04. 2010

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta,
objavi pa se v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca (Uradne
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