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OBVESTILO STARŠEM, KATERIH OTROCI BODO VKLJUČENI V VRTEC S 1.9.2010
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 64. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 100/09) in 7., 8.
in 16. člena Statuta Občine Komenda (GOK, 02/09), je Občinski svet
Občine Komenda, na svoji 33. seji, dne 22.07.2010, obravnaval in
sprejel

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/2002 in 64/2004) in 16. člena Statuta Občine Komenda – UPB1
(Uradne objave glasila občine Komenda št.02/2009) je Občinski svet
Občine Komenda na 33. seji dne 22.7.2010 sprejel

SKLEP
SKLEP

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

O SOGLASJU K USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

1. člen
Občinski svet Občine Komenda soglaša z ustanovitvijo stavbne pravice
v korist skupnega podjetja, ki bo ustanovljeno z najugodnejšim ponudnikom, na podlagi Pogodbe o medsebojnih razmerjih za gradnjo
Medgeneracijskega središča Komenda, in sicer na zemljiščih parc. št.
608, 609, 610, k.o. Kaplja vas, za gradnjo Medgeneracijskega središča
Komenda.
2. člen
Stavbna pravica se lahko ustanovi za največ 17 let.
3. člen
Z gradnjo Medgeneracijskega središča Komenda se zasleduje javni interes, zato se skladno z določbo drugega odstavka 29. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin stavbna pravica ustanovi brezplačno.

1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukine na zemljišču parcelna številka
1134/4, k.o. Suhadole, cesta v velikosti 13 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 714, s predhodno odmero cestne krivine, ki ni predmet
ukinitve.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra
in postane lastnina Občine Komenda.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

Številka: 7113-0002/2009
Datum: 22.7.2010
Tomaž Drolec
Župan

4. člen
Občinski svet Občine Komenda pooblašča župana Občine Komenda za
podpis pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice.
5. člen
Ta sklep začne veljati s sprejetjem na Občinskem svetu Občine Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

Številka: 430-0003/2007
Komenda, 22. julija 2010
Župan Občine Komenda
Tomaž Drolec, l.r.
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Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
77/99, 124/00, 79/01, in 30/02), 16. člena statuta Občine Komenda
(Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/01), v povezavi z 9. členom Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 10/02), Zakonom o lokalni samoupravi- UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) in Zakonom o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), in v skladu s
Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št.
01/05) Občina Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2010

1. PREDMET RAZPISA je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna
za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine na območju
občine Komenda (v nadaljevanju: spodbuda).
Razpisna sredstva so namenjena za:
a. spodbujanje obnove zunanjščine kulturne dediščine zaradi lepše
urejenosti kraja,
b. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine:
- sanacija vlage,
- obnova ali nadomeščanje posameznih delov,
- ureditev funkcionalnosti objektov za njihovo uporabo v današnjem
času,
- ohranjanje izgleda stavbe in drugih objektov kulturne dediščine.
c. spodbujanje ohranjanja kulturnih spomenikov s prenovo zunanjščin
in notranjih prostorov.
Spodbude se dodeljujejo za:
● nepremično kulturno dediščino: (vaška jedra, stavbe, njihove dele
ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami
in dogodki kulturne, gospodarske ali politične zgodovine, objekti,
povezani s kulturnim, duhovnim, gospodarskim in političnim življenjem, naselbinska območja, arheološka najdbišča in predmeti)
in
● premično kulturno dediščino: (arhivsko gradivo, knjižnično gradivo, predmete ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo
zgodovinska dogajanja in ležijo ali so bila najdena na območju
Občine Komenda).
Spodbude se lahko dodeljuje za vsako fazo obnove in ohranjanja,
vključno s pripravo projektov za obnovo kulturne dediščine na območju
občine Komenda.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so lastniki ali solastniki kulturne dediščine za katero se dodeljuje
sredstva ali
- so najemniki kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno
dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta.
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3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o dodeljevanju sredstev
za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine (Uradne objave
GOK, št. 01/05). Pravilnik je sestavni del razpisne dokumentacije.
4. VREDNOST RAZPISANIH SREDSTEV SPODBUD
znaša za leto 2010 4.500,00 EUR.
5. ROK IZVEDBE PROGRAMOV
Dodeljena spodbuda mora biti porabljena v letu 2010 (do 30.11.2010) v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa in sicer s strani sofinancerja.
7. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE
Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni
strani Občine Komenda www.komenda.si ali v sprejemni pisarni Občine
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva
objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.
Rok za oddajo prijave na javni razpis je petek, 24. september 2010.
Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom:
»JAVNI RAZPIS - ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE ZA LETO 2010 - NE ODPIRAJ«
in z navedbo podatkov prijavitelja na zadnji strani ovojnice.
8. IZID RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno s sklepom.
Z izbranimi upravičenci spodbud bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na
Občini Komenda pri Aleksandri Plevel, tel.št. 01/72 47 409.

Datum: 8.7.2010
Številka: 620-0001/2009
Tomaž Drolec,
župan
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ODDAJA VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO
2010

OBVESTILO STARŠEM,
KATERIH OTROCI BODO VKLJUČENI V VRTEC S 1.9.2010

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 območju
začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki
Sloveniji.

se le-ta ugotavlja na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka,doseženega z opravljanjem dejavnosti (za leto 2008), in
potrdila o višini bruto zavarovalne osnove za predpreteklo koledarsko
leto (za leto 2008).
Če starši v koledarskem letu, za katerega se ugotavlja letni dohodek
družine, niso bili v delovnem razmerju vseh 12 mesecev, se za določitev
plačila upoštevajo vsi dohodki, ki izhajajo iz odločbe o dohodnini, razen
plač in denarnih nadomestil za čas brezposelnosti. 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 Sloveniji 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.

POMEMBNO:
Skladno s 14.a členom Pravilnika o plačilih staršev za programe
v vrtcih (Ur. list RS, št. 129/06 in 79/08), ste vlogo za znižano
plačilo dolžni vložiti najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec, to pomeni, da morate vloge za otroke, ki
bodo sprejeti v vrtec s 1. 9. 2010, oddati najkasneje do
15. avgusta 2010

Višina plačila staršev
Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča v
razrede, upoštevaje mesečni bruto dohodek na družinskega člana in
upoštevaje premoženje družine. V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, kamor 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 predšolsko 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 (2008) 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,

Vlogi priložite informativne izračune dohodnine za leto 2008 in
ostale, prej navedene, priloge.
Na podlagi vaših vlog vam bomo izdali odločbe o višini znižanega
plačila za program vrtca za leto 2010 (od 1.9. do 31.12.2010)!

V kolikor imate v vrtec že vključenega enega ali več otrok in jim je
bila že izdana odločba o višini plačila vrtca za leto 2010, za novega
otroka v vrtcu zadošča potrdilo o vpisu otroka v vrtec oziroma fotokopija pogodbe med starši in vrtcem o sprejemu otroka.
Starši, ki vloge ne oddajo, plačajo 80 % cene programa, kar je polno
plačilo.
Če se med letom spremeni število družinskih članov ali če pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed družinskih članov 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 nastala. Sprememba se ugotavlja na
osnovi ustreznega dokumenta. Novo plačilo se uveljavi s prvim dnem
naslednjega meseca, ko je vlagatelj sporočil spremembo, razen v primeru spremembe stalnega bivališča in zaposlitve, ki se uveljavi s prvim
dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
Na podlagi odločbe o določitvi višine plačila, vrtec (šola) vlagatelju izstavi račun za pretekli mesec, ki ste ga starši dolžni poravnati v predpisanem 8 dnevnem roku, sicer vam vrtec (šola) zaračuna 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 neresničnost podatkov,
določi polno plačilo vrtca za celotno obdobje od določitve plačila.
Mateja Drolc, dipl.upr.org.
Višja svetovalka III
Komenda, 08.10.2010
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