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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)  in 13. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 3/2021 – UPB1) je Občinski svet Občine Komenda na svoji ………….. seji, 
dne ……….., sprejel 
 

PRAVILNIK  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

PRAVILNIKA O UPORABI SLUŽBENIH AVTOMOBILOV V OBČINI KOMENDA 
 
 

1. člen 
 

V Pravilniku o uporabi službenih avtomobilov v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine 
Komenda, št. 1/2005) se v 13. členu za besedo »cestnine« doda vejica in beseda »vinjete«. 
 

2. člen 
 
Besedilo 28. člena se dopolni tako, da se na koncu drugega odstavka doda nov, tretji odstavek, ki 
se glasi: 
 
»Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, je upravičenec do uporabe službenega 
avtomobila v službene in osebne namene tudi župan, ki svojo funkcijo opravlja 
nepoklicno.«.  
  

3. člen 
 
V zadnjem odstavku 29. člena se popravi drugi stavek, tako, da se drugi stavek glasi: 
 
»Pogodbo med županom in občino v imenu občine podpiše predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pogodbo med občino in drugimi upravičenci pa 
v imenu občine podpiše župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan.«. 
 

4. člen 
 
Besedilo drugega odstavka 34. člena se spremeni, tako, da se drugi odstavek glasi: 
 
»Višina bonitete za uporabo službenega vozila v osebne namene, se določi v pravilniku, ki 
ureja plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov.«.  
 

5. člen 
 
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
Glasila Občine Komenda. 
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