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Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14
– odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17-ZUreP-2), 24.
člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave
Glasila Občine Komenda št. 08/2015) ter Sklepa o
začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega (lokacijskega) načrta območja MO4
Sloga Moste – sprememba št. 2 (Uradne objave
Glasila Občine Komenda št. 08/2017) je Občinski
svet Občine Komenda na 2. izredni seji dne 19. 07.
2018 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
ZAZIDALNEM (LOKACIJSKEM) NAČRTU OBMOČJA
MO4 – SLOGA MOSTE - SPREMEMBA ŠT. 2

1. člen
V Odloku o zazidalnem (lokacijskem) načrtu
območja MO4 – Sloga Moste (Uradne objave
Glasila občine Komenda 05/2003 in 07/2008) se 1.

6

člen spremeni in dopolni tako, da se v zadnjem stavku
besedilo »in« nadomesti z »,«, za besedilom »01/2008«
pa doda besedilo »in 01/2017«.
2. člen
V 4. členu se :
- V drugem odstavku beseda »kvalitetnega« nadomesti z
besedo »ustreznega«; črta se besedilo »z zahodne in
vzhodne strani« in nadomesti z besedilom, ki se glasi:«,
pri čemer se po priključitvi območja na novo vzhodno
obvozno cesto dovoz iz zahodne strani uporablja za
osebna vozila strank in zaposlenih, dovoz iz vzhodne
strani pa za tovorni promet.«
- na začetku tretjega odstavka se beseda »Dejavnost«
črta in nadomesti z besedilom »Za potrebe izvajanja
dejavnosti«, beseda »pa« pa se nadomesti z besedo
»se«.
3. člen
V 6. členu se točka 1. FUNKCIONALNA CELOTA POSLOVNO
SKLADIŠČNEGA DELA Z OZNAKO FC IP1 v celoti nadomesti
z besedilom, ki se glasi:
- »Funkcionalna celota FC IP 1 se nahaja v osrednjem in
južnem delu območja MO4. Dovoz in dostop v celoto
je načrtovan iz dveh smeri in sicer:
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dostop / dovoz z zahoda, je namenjen
poslovnemu vhodu, pri čemer se, do
priključitve območja na novo vzhodno
obvozno cesto, preko njega vrši tudi tovorni
promet pod pogoji, določenimi v tretji in
dvanajsti alineji 15. člena. Pred vstopom v
ograjeni del območja se nahaja dvoje urejenih
parkirišč s skupno sedemnajstimi parkirnimi
mesti za osebna vozila namenjena
obiskovalcem in zaposlenim. Za ograjo na
površinah med zahodnim robom funkcionalne
celote in objekti, je določena površina za
manipulacijo tovornih vozil in petnajst
parkirnih mest za osebna vozila zaposlenih.
z izgradnjo vzhodne obvozne ceste
(obvoznice) je na vzhodu načrtovan glavni
dostop / dovoz preko katerega se bo vršil
tovorni promet. Na površinah med vzhodnim
robom funkcionalne celote in objekti je
določena površina za manipulacijo vozil,
urejena parkirna površina za osebna in
kombinirana vozila (skupno 15 parkirnih mest)
ter tovorna vozila (3 parkirna mesta), preostali
del pa je namenjen urejenim zelenim
površinam. Južno od načrtovanih objektov je
določena povezovalna prometnica, ki
prometno povezuje obe (vzhodno in zahodno)
manipulativni parkirni površini in je izmenično
enosmerna.

S tem odlokom se določa ureditev in gradnja
(legalizacija) severnega objekta, ter ureditev in
gradnja novega južnega objekta.
Na funkcionalnih enotah (Fe IP1/1, Fe IP1/2-1a, Fe
IP1/2-2a) se v prvi etapi:
- zgradi (legalizira) obstoječ vzhodni del
severnega objekta namenjen skladiščenju.
Objekt je zunanjih tlorisnih dimenzij 90,50 m ×
30,70 m z aneksom 18,40 m × 7,00 m z
višinskim gabaritom P + (1) delno. Streha
objekta je dvokapnica, z naklonom 510 °.Višina slemena, ki poteka v smerni V – Z ,
je maksimalno 12,50 m nad koto urejenega
terena. Projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja (za legalizacijo) mora vsebovati vse
študije, dovoljenja in soglasja kot to
predvideva veljavna zakonodaja. V postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja mora
upravni organ določiti stranke v postopku kot
to predpisuje zakonodaja.

-
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obstoječemu, legalno zgrajenemu, zahodnemu delu
poslovno skladiščnemu objektu, zunanjih tlorisnih
dimenzij 30,70 m × 9,00 m, z višinskim gabaritom P +
2, v pritličju sanira obstoječe nakladalne rampe tako,
da se območje, kjer se vrši nakladanje zapre in
ustrezno protihrupno izolira. Tlorisni gabarit zaprtih
ramp je 20,00 m × 12,00 m. Streha objekta je
dvokapnica z naklonom 5-10 °, razen pritličnega dela
zaprtih ramp, ki ima lahko ravno streho. Višina
slemena, ki poteka v smeri V – Z je maksimalno 12,50
m nad koto urejenega terena.

Na funkcionalnih enotah (Fe IP1/2-1a, Fe IP 1/2-1b, Fe IP
1/2 -2a in Fe IP 1/2 -2b) se v drugi etapi zgradi južni
poslovno skladiščni objekt, ki je funkcionalno razdeljen na
zahodni in vzhodni del objekta. V kletni etaži se določa tudi
možnost ureditve požarnega bazena. Ob izgradnji tega
objekta se lahko ruši vstopni aneks na vzhodni strani
severnega objekta. Tlorisne dimenzije zahodnega dela
objekta so 75,0 m x 26,0 m + 15,0 m x 23,0, vzhodnega dela
objekta pa 10,5 m x 45,5 m + 5,0 m x 19,0 m + 4,6 m x 16,5
m. Severni del pritlične etaže vzhodnega dela objekta je
umaknjen v notranjost tlorisa in sicer od severne linije za
3,0 m, od vzhodne linije pa za 2,5 m (po širini 19,5 m).
Vertikalni gabarit zahodnega in višjega vzhodnega dela
objekta je K+P+(1)+(2), nižjega vzhodnega dela pa K+P+(1).
Določen je tlorisni gabarit kleti, v velikosti 90,0 m x 26,0 m
+ 20,1 m x 45,5 m. Višina zahodnega dela objekta in višjega
vzhodnega dela objekta je 13,3 m nad koto pritličja, nižjega
vzhodnega dela objekta pa 8,5 m nad koto pritličja.
Pretežni del strehe zahodnega dela objekta je simetrična
dvokapnica, s slemenom v smeri V – Z in naklonom 5˚ - 10˚,
preostali objekt pa je prekrit z ravno streho. Strehe so
lahko obkrožene z vencem (izgled ravne strehe). Na
vzhodni strani se zgradijo tri nakladalne rampe in klančina
za viličarje, na zahodni strani pa se zgradijo štiri zaprte
protihrupne nakladalne rampe.
Oblikovanje objektov je prilagojeno prevladujoči
dejavnosti v objektih s tem, da se na vedutno
izpostavljenih delih zagotovi kvalitetne fasadne obdelave
(steklo, kovina, itd.), objekte pa z zelenimi drevesnimi
ureditvami na vzhodni, zahodni in južni strani vizuelno
delno zakrije ter s tem ublaži pogled na sorazmeroma
velike stavbne mase.
Na zazidalnem območju ni dovoljeno skladiščiti požarno
nevarne, strupene in drugače nevarne snovi, izdelke in
polizdelke, ki bi lahko posredno ali neposredno vplivali na
zdravje okoliških prebivalcev.
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Nakladalne rampe skladiščnih objektov na zahodni
strani objekta morajo biti zaprte in ustrezno
protihrupno izolirane, v skladu s tehničnimi predpisi
in na način, da njihova uporaba ne bo oddajala
prekomernega hrupa v okolico. Nakladalne rampe
skladiščnih objektov na vzhodni strani objektov ni
potrebno zapirati, vse aktivnosti pa se morajo
izvajati za zvočnimi tesnilnimi zavesami. Že
obstoječo nakladalno rampo na zahodu severnega
objekta, je potrebno sanirati – zapreti najkasneje v
roku enega leta po pridobitvi uporabnega
dovoljenja za vzhodni del severnega objekta.
Ustreznost nivoja hrupa se dokazuje z uradnimi
meritvami, ki jih mora opraviti pooblaščena
organizacija za meritve hrupa v skladu z Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS,
št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).
4. člen
V 7. členu se:
(1) v točki 1. PROMETNA UREDITEV:
v prvem stavku prvega odstavka za besedilom
»(naselbinska cesta)« (opomba: termin
»naselbinska cesta« v tem odstavku se povsod
nadomesti s terminom »kategorizirana javna
pot JP 662105«) doda besedilo »s končnim
ciljem, da se tovorni promet postopoma v
celoti preusmeri« ter črta beseda »in«;
v drugem stavku drugega odstavka za
besedilom »FC IP1 se« doda besedilo », po
izgradnji vzhodne obvozne ceste,«, besedilo
»načrtuje z« pa nadomesti z besedilom
»dovoljuje samo iz«;
v tretjem stavku tretjega odstavka se črta
besedilo »ter načrtovanim«;
na koncu tretjega odstavka se za besedo
»reševanje« črta besedilo », in sicer samo v
primeru naravnih in drugih nesreč«;
v osmem odstavku za besedo »površine« doda
besedilo »v FC IP1« ter na koncu črta besedilo
»(funkcionalne enote Fe IP1/2-2, Fe IP1/3-1,
Fe IP1/4-2, Fe IP1/5-1, Fe IP1/6-1)«.
(2) v točki 2. ZUNANJE UREDITVE:
na koncu odstavka črta besedilo »z linijsko
zasaditvijo izvede intenzivna zelena bariera
med funkcionalno celoto FC IP1 na eni strani in
funkcionalnima celotama FC IPS1 in FCS1
(FeS2)« in nadomesti z besedilom »izvede
linijska zasaditev intenzivne zelene bariere na
protihrupnem nasipu, južno od FC IP1, na
zemljišču parc. št. 576, k. o. Moste.«.
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(3) v točki 3. VODOVODNO IN HIDRANTNO OMREŽJE:
v drugem stavku drugega odstavka besedilo »drugi
skladiščni« nadomesti z besedo »južni«.
(4) v točki 4. KANALIZACIJSKO OMREŽJE:
v drugem stavku prvega odstavka za besedo
»izgradnja« doda beseda »vodotesnega« in za besedo
»povezovalnega« doda beseda »kanalizacijskega«;
na koncu tretjega odstavka doda besedilo »ter uredbe
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode«;
v petem odstavku se za besedo »streh« doda », cest«;
v šestem odstavku se za besedo »parkirišč« doda
besedilo »in odpadne požarne vode«.
(5) v točki 7. JAVNA RAZSVETLJAVA:
- za besedo »prometa« doda besedilo », ob
upoštevanju ukrepov za zmanjšanje emisije svetlobe
v okolje, ki jih določajo predpisi s področja
svetlobnega onesnaževanja okolja«.)
(6) v točki 8:
- naslov spremeni tako da se glasi »KOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE«;
- v prvem stavku beseda »Telekomunikcijsko« zamenja
z besedo »Komunikacijsko«;
- dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»V območju urejanja je dovoljena gradnja lokalnega
(dostopovnega) komunikacijskega omrežje.
Kablovodi morajo biti vkopani in v zaščitnih ceveh v
predpisanih vertikalnih in horizontalnih odmikih od
ostalih komunalnih vodov. Načeloma trasa kablovoda
poteka izven vozišča cest z odmikom 2,0 m od roba
asfaltne ceste oziroma v hodnikih za pešce.«.
(7) v celoti črta točka 9. KABELSKO KOMUNIKACIJSKI –
CATV SISTEM.
5. člen
V 8. členu se besedilo v celoti nadomesti z besedilom, ki se
glasi:
Glede na lego in pretežno dejavnost območja je za posege
v funkcionalnih celotah proizvodne dejavnosti potrebno
zagotoviti ustrezne ukrepe varstva okolja ter v robnih
predelih območja izvesti ustrezno drevesno in drugo
hortikulturno zasaditev, v celotnem območju pa v času od
22. ure zvečer do 6. ure zjutraj omejiti izvajanje aktivnosti,
ki bi moteče vplivale na nočni mir okoliških prebivalcev.
Na območju FC IP1 pa veljajo še naslednje omejitve:
- med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj ni dovoljen tovorni
promet, nakladanje in razkladanje tovora in vse druge
aktivnosti.
- ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, so
prepovedane vse aktivnosti razen v izrednih razmerah
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je dovoljen tovorni promet ter nakladanje in
razkladanje tovora največ dve uri dnevno in
sicer samo z dostavnimi vozili do 7,5 ton
skupne teže, vendar ne med 22. uro zvečer in
6. uro zjutraj.
Glasnost delovanja naprav za hlajenje hlajenega
skladišča mora biti v skladu z ustreznimi standardi,
ki so v skladu z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju. Ob rekonstrukciji obstoječega
skladišča je potrebno obstoječo hladilno napravo
ustrezno sanirati, ob eventualni namestitvi novih ali
dodanih hladilnih naprav, pa uporabljati
najsodobnejšo hladilno tehnologijo. Obremenitev
stanovanjskega dela naselja s hrupom ne sme
presegati mejnih vrednosti določenih v predpisih o
varstvu pred hrupom (III. stopnja varstva pred
hrupom), prav tako pa ne sme čezmernih
obremenitev povzročati vir hrupa na kraju imisije
(III. stopnja varstva pred hrupom).
6. člen
V 9. členu se:
- v prvem odstavku za besedo »skladno« doda
besedilo »Odloku o varstvenih pasovih vodnih
virov Domžale I., II., III., IV., V. in DGI in ukrepih
za zavarovanje voda (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 05/1998) in«;
- doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Na
podlagi podatkov Atlasa okolja in Prikaza
stanja prostora se območje obravnave ne
nahaja na območju ogroženem zaradi poplav
in visoke podtalnice.«.
7. člen
V 12. členu se:
- za prvim odstavkom doda pet novih
odstavkov, ki se glasijo:
»Pri načrtovanju gradenj je na območju
obravnave potrebno upoštevati predpise
glede protipotresne varnosti in splošno
uveljavljenih strokovnih standardov za varno
gradnjo. Objekti morajo biti dimenzionirani in
projektirani glede na stopnjo potresne
ogroženosti. Po karti potresne varnosti se
predvidena prostorska ureditev nahaja na
območju s projektnim pospeškom tal [g,]
0,225.
Obravnavano območje se ne nahaja na
erozivnem ali plazovitem terenu.
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V objektih ni predvideno skladiščenje nevarnih snovi,
zato ne obstaja nevarnost za razlitje le-teh.
V območju obravnave in okolici ni dejavnosti,
objektov in ureditev, ki bi predstavljali požarno
ogroženost območja. Načrtovane gradnje v območju
ne bodo uporabljale požarno nevarnih snovi in
tehnoloških postopkov, ki predstavljajo požarna
tveganja za nastanek požara.
Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno
upoštevati predpise s področja požarne varnosti.«

8. člen
V 13. členu se drugi odstavek nadomesti z besedilom, ki
se glasi:
»V okviru vsake etape je treba izvesti pripadajočo
infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah.
Uporabno dovoljenje za gradnjo (legalizacijo) vzhodnega
dela severnega objekta se lahko izda ko bodo izvedene
protihrupne ograje na severu in zahodu, v skladu z 12.
alinejo 15. člena tega odloka, kot je razvidno iz
kartografskega dela. Gradbeno dovoljenje za južni objekt
se lahko izda, ko bo na vzhodni strani urejena dostopna
cesta, preoblikovan uvoz z naselbinske ceste na zahodu
območja in bo pridobljeno soglasje občine. Pred
odstranitvijo obstoječih objektov je potrebno izvesti
protihrupni nasip, v skladu s trinajsto alinejo 15. člena
tega odloka.«
9. člen
15. člen se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Investitorji in izvajalci v območju MO4 – Sloga Moste so
dolžni:
- rekonstruirati obstoječo lokalno cesto do glavne ceste
z ureditvijo pločnika in bankin najkasneje do pričetka
uporabe skladiščnih objektov;
- zgraditi novo vzhodno obvozno cesto do vstopa na
območje FC IP1 v roku enega leta po pridobitvi
pogojev za gradnjo le-te. Pogoji za gradnjo so:
končana komasacija kmetijskih zemljišč, odmerjeno
zemljišče za cesto v lasti občine, pridobljeno gradbeno
dovoljenje za cesto in z občino sklenjena pogodba o
opremljanju. Vsi navedeni pogoji za gradnjo se morajo
doseči čim hitreje, brez zavlačevanja tako investitorja
kot lokalne skupnosti.;
- sanirati in zapreti (s stenami in stropom ustrezno
protihrupno izolirati) obstoječe nakladalne rampe
najkasneje v roku enega leta po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za vzhodni del severnega
objekta v FC IP1;
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zgraditi komunalne naprave znotraj območja
sočasno z izgradnjo objektov oziroma
predhodno, če je to potrebno;
zagotoviti izvedbo pritličja in eventualno kleti
na način, ki onemogoča kakršenkoli vpliv na
podtalnico;
pridobiti
pisno
soglasje
upravljavcev
komunalnih infrastruktur o zadostnih
kapacitetah, pred pričetkom realizacije
posamezne etape;
zagotoviti izvedbo ustreznih ukrepov za
preprečitev morebitnih vplivov podtalnice
med gradnjo (organizacija gradbišča, uporaba
gradbenega materiala, ki ne sme izločati
škodljivih snovi za vodo) in po izgradnji stavb,
zagotoviti izvedbo ukrepov za varovanje
bivalnega in delovnega okolja pred
negativnimi vplivi v skladu z ustrezno
zakonodajo;
financirati gradnjo povezovalnega voda
fekalne kanalizacije do obstoječega kanala na
parceli štev. 1391/1, k. o. Moste sorazmerno
obremenitvi in popolno financirati obnovo
vodovoda zahodno od območja MO 4 ali
izgradnjo novega povezovalnega vodovoda s
SV smeri po obstoječi ceste od območja MO4
do obstoječega omrežja ob regionalni cesti
Kamnik – Moste in sofinancirati 50% stroškov
izgradnje javne razsvetljave ob vzhodni vstopni
cesti do vstopa na območje FC IP1;
da se javna pot (parc. št. 1391/1, 1412/1, k. o.
Moste) do pričetka uporabe vzhodne obvozne
ceste ponovno pregleda in po potrebi po
zaključeni izgradnji komunalnih vodov sanira;
zagotoviti dostavo in odvoz vsega materiala pri
odstranitvi obstoječih in gradnji novih
objektov preko vzhodne obvozne ceste;
zagotoviti izgradnjo protihrupne ograje višine
2,10 m ob severni in zahodni strani območja FC
IP1, kot je razvidno iz kartografskega dela,
pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za
vzhodni del severnega objekta. Protihrupna
ograja naj na severni in zahodni strani poteka
po trasi obstoječe žičnate ograje. Protihrupna
ograja mora biti izvedena v skladu z ustrezno
zakonodajo. Imeti mora izgled členjenosti
oziroma teksture in biti ustrezno zazelenjena s
primerno drevesno vegetacijo (iglavci).
zgraditi neprekinjen protihrupni nasip višine
2,10 m po celotni južni meji od skrajno
vzhodne točke do skrajno zahodne točke
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območja MO4. Nasip mora biti zgrajen na parceli štev.
576, k. o. Moste pred odstranitvijo obstoječih
objektov predvidenih za rušenje in sicer tako, da
omogoča nemoteno opravljanje kmečke dejavnosti
na parceli štev. 575, k. o. Moste. Povezava med
nasipom in protihrupno ograjo mora biti ustrezno
stično izvedena, da ne bo prihajalo do prepuščanja
zvoka. Protihrupni nasip mora biti intenzivno
ozelenjen.
zagotoviti, da po pridobitvi gradbenega dovoljenja za
južni objekt na območju FC IP1 ni več dovoljeno
parkiranje tovornih vozil nad 7,5 ton skupne teže,
razen na treh parkirnih mestih, ki jih določa 7. člen.
zagotoviti dosegljivost odgovorne osebe (vodja
obrata,…), ki mu na e-mail ali telefon, v nujnih
primerih (npr. požar, izlitje vode,…) prebivalci lahko
sporočijo morebitna opažanja.

Investitor mora zagotavljati obratovalni monitoring v
skladu s predpisi. Ne glede na določila predpisa je
potrebno izvajati monitoring hrupa na zahodni strani
severnega objekta enkrat na leto do zaprtja nakladalnih
ramp. Rezultati monitoringa so javni, investitor pa mora
poskrbeti za dostopnost podatkov.«
10. člen
Ta odlok je na vpogled pri pristojnem oddelku Občine
Komenda.
11. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Glasila občine Komenda.

Št.: 3500-0001/2017
Datum: 19. 07. 2018
Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda
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URADNE OBJAVE

Št. 10/2018, 6. avgust 2018

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Številka: 040-0008/2018
Datum: 17. 7. 2018

Številka: 040-0007/2018
Datum: 17. 7. 2018

Na podlagi 106. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/2007-ZLV-UPB3, 45/08,
83/12, 68/17) je Občinska volilna komisija Občine
Komenda na svoji 1. redni seji, dne 17. 7. 2018,
sprejela

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/2007-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) je
Občinska volilna komisija Občine Komenda na svoji 1. redni
seji, dne 17. 7. 2018, sprejela in izdaja naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
O ŠTEVILU POTREBNIH PODPOR VOLIVCEV
KANDIDATURI ZA ŽUPANA V OBČINI KOMENDA ZA
LOKALNE VOLITVE 2018

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ V OBČINI
KOMENDA ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE
KOMENDA IN VOLITVE ŽUPANA OBČINE KOMENDA, ZA
VOLILNO LETO 2018

I.

I.

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev,
je na podlagi Poročila o izidu volitev za župana
Občine Komenda 5. oktobra 2014 – prvi krog,
številka 041-0008/2014 z dne 7. 10. 2014 (Uradne
objave Glasila Občine Komenda, št. 8/2014),
potrebno število podpor, podpisanih na obrazcu
LV-1 pred pristojnim organom, ki vodi evidenco
volilne pravice, najmanj 49 podpisov volivcev v
Občini Komenda.

Za REDNO GLASOVANJE se določijo naslednja volišča, ki so
vsa dostopna invalidom:

II.
Sklep se objavi na spletni strani Občine Komenda in
v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

volišče št. 16401001 - v prostorih Osnovne šole Komenda
Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, za volivce
naselij: Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komendi,
Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Mlaka, Nasovče,
Podboršt pri Komendi in Potok pri Komendi;
volišče št. 16401002 - v prostorih Gasilskega društva Križ,
Križ 3 C, za volivce naselja Križ;
volišče št. 16402001 - v prostorih Osnovne šole Komenda
Moste, Moste 40, za volivce naselij: Moste, Suhadole in
Žeje pri Komendi.
II.

Dida Volk, univ. dipl. prav.
Predsednica OVK Občine Komenda

Za PREDČASNO GLASOVANJE se določi:
volišče št. 16400901, ki bo v prostorih Občine Komenda,
Glavarjeva cesta 104 (Glavarjeva bolnica), za volivce občine
Komenda.
Predčasno glasovanje se izvede v sredo, dne 14. novembra
2018, med 7.00 in 19.00 uro.
Dida Volk, univ. dipl. prav.
Predsednica OVK Občine Komenda
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