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50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
Stanje sredstev na računih dne 31.12.2008

0
0
307.140
307.140
307.140

- 97.853
- 307.140
1.740.713
109.600

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.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
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,
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.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun
ali rebalans proračuna.
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 2009 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 investi-
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cijske 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.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30 % mora
predhodno potrditi občinski svet.
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.
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
21.784,47 €, se prenesejo v proračun za leto 2009. V letu 2009 se za
sredstva proračunske rezerve nameni 40.000 €.
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 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
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.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Komenda v letu 2010, če
bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Glasila občine Komenda, uporablja pa se od 1.1.2008 dalje.
Številka: 410-0009/2008
Datum: 19.02.2009
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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 Glasila Občine Komenda,
št. 01/08) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št.
37/99, 83/99 in Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/01,
10/05) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 22. seji, dne,
19.02.2009 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA
ZA LETO 2009

vajanja in spremljanja LPŠ v občini
Podeljevanje nagrad in priznanj športnikom in športnim delavcem.
stroški priznanj in izvedbe prireditve
Sofinanciranje akcij na področju športa
stroški enkratnih akcij na področju športa
Športni objekti
tekoče vzdrževanje športnih objektov
prizidek k Športni dvorani Komenda
planinsko društvo Komenda- sofinanciranje izgradnje planinskega
doma
materialni stroški obratovanja Športne dvorane Komenda

I. UVOD
Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) v občini Komenda za
leto 2009 zagotavlja, da bo Občina Komenda v Odloku o proračunu
Občine Komenda za leto 2009 izvajalcem športnih programov namenila
določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v
javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev.
LPŠ 2009 hkrati zagotavlja določen obseg proračunskih sredstev za
povečanje kvalitete športne infrastrukture v občini Komenda.
II. PREGLED OBSEGA IN VRSTE ŠPORTNIH PROGRAMOV
PO VSEBINAH NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA

III. PREGLED PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH
POSTAVKAH
Po proračunskih postavkah opredeljenih v Odloku o proračunu občine
Komenda se za leto 2009 sofinancirajo naslednje programske vsebine
ter razvojne in strokovne naloge:
A) Področje športa in rekreacije:
z.
št.

Področje, vsebina, program,
namen (p.p.)

1.

Dejavnost klubov in društev po
pogodbah:
interesna športna vzgoja otrok in
mladine;
kakovostni šport otrok in mladine,
rekreativna dejavnost odraslih,
kakovostni šport odraslih in
vrhunski šport
razvojne in strokovne naloge v
športu
Strokovna opravila v športu
strokovno-operativna in tehničnoadministrativna dela v športu)
Drugi programi v športu
delovanje društev in klubov
Sofinanciranje MS novih športnih
društev
Šport v zavodih s področja VIZ:
športna vzgoja otrok in mladine v
zavodih s področja VIZ
Sofinanciranje akcij na področju
športa

Obseg in vrsta dejavnosti izvajalcev LPŠ sta opredeljena glede na
vsebine Nacionalnega programa športa.
Športna vzgoja otrok in mladine
interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Zlati sonček (propagandni material)
Naučimo se plavati (10-urni program: strokovni kader, športni objekt)
60-urni športni programi (strokovni kader, športni objekt)
interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Zlati sonček (propagandni material)
Krpan (propagandni material)
Šolska športna tekmovanja (strokovni kader, stroški udeležbe na tekmovanjih, delovanje področnega centra ŠŠT)
80-urni športni programi (strokovni kader, športni objekt)
športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
starostna skupina do 11 let (CI/CE)
do 240-urni športni programi (strokovni kader, športni objekt)
starostna skupina do 13 let (MDI/MDE)
do 280-urni športni programi (strokovni kader, športni objekt)
starostna skupina do 15 let (MDI/MDE)
do 320-urni športni programi (strokovni kader, športni objekt)
interesna športna vzgoja mladine
80-urni športni programi (strokovni kader, športni objekt)
športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
starostna skupina do 17 let (MMI/MME)
do 360-urni športni programi (strokovni kader, športni objekt)
starostna skupina do 19 let (SMI/SME)
do 400-urni športni programi (strokovni kader, športni objekt)
Športno rekreativna dejavnost odraslih
rekreativni programi za odrasle
80-urni programi (športni objekt)
Kakovostni šport
športni programi odraslih s tekmovalno vsebino
do 320-urni programi (športni objekt)
Vrhunski šport
športni programi kategoriziranih športnikov mladinskega, državnega,
perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda
do 480-urni programi (dodatne bonus točke)
Razvojne in strokovne naloge v športu
delovanje društev in zvez društev na nivoju lokalne skupnosti
materialni stroški delovanja društev na lokalni ravni
Strokovno delo v športu
strokovno operativna in tehnično administrativna dela za potrebe iz-
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

%
leto
2008
(evro)
8125 48.270 80,97
p.p.

%

leto
2009
(evro)
63.300

85,14

8127

2.450

4,11

2.800

4,50

8130

2.650

4,45

0

0,00

8132

210

0,35

220

0,35

8134

2.600

4,36

2.700

4,34

8140

3.430

5,76

3.530

5,67

59.610

100

72.550

100

leto
2008
(evro)
4.300

%

leto
2009
(evro)
4.450

%

SKUPAJ
Področje športa in rekreacije

B) Področje športne infrastrukture
z.
št.

Področje, vsebina, program,
namen (p.p.)

p.p.

1.

Tekoče vzdrževanje športnih
objektov

8136

2.

Prizidek k športni dvorani

8144 100.000

3.

PD Komenda –
sofinanciranje izgradnje
planinskega doma
MS za obratovanje športne
dvorane

8157

8.000

4,90

8.000

1,02

8158

45.850

28,10

34.350

5,97

8160

5.000

3,07

0

0,00

100 776.800

100

4.
5.

Sofinanciranje izgradnje
balinišča

6.

SKUPAJ
področje športne infrastrukture

163.150

2,64

0,57

61,29 730.000 92,44

3

URADNE OBJAVE

Glasilo občine Komenda

C) Podelitev priznanj športnikom
z. Področje, vsebina,
št. program, namen (p.p.)
1. Priznanja športnikom

p.p.
1305

leto 2008
%
(evro)
225 100

leto 2009
(evro)
230

%
100

IV. DRUGE DOLOČBE
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini Komenda za leto 2009 bo občinska
uprava v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in na spletni strani
Občine Komenda objavila javni razpis za sofinanciranje programov
športa v občini Komenda za leto 2009 – za sofinanciranje dejavnosti
klubov in društev (p.p. 8125). Vrednotenje prispelih vlog se opravi na
podlagi veljavnega Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Komenda.
Izvajalcem, pri katerih se na osnovi poročila oziroma izvedenega
nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa za letu 2008, lahko Občina Komenda
omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2009 oziroma jim sredstev ne
dodeli.
Sredstva za strokovna opravila v športu (p.p. 8127) se skladno z določili Navodila o oddaji javnih naročil male vrednosti dodelijo najugodnejšemu ponudniku, s katerim se sklene letna pogodba.
Sredstva za šport v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (p.p.
8134) se skladno z odobritvijo župana in redno dostavljenimi poročili
namenijo zavodu s področja vzgoje in izobraževanja.
Sredstva za sofinanciranje akcij na področju športa (p.p. 8140) se
razdelijo skladno z odobritvijo župana.
Sredstva za investicije v športne objekte (p.p. 8144, p.p. 8157) se
razdelijo na podlagi potrjenega in sprejetega programa investicij za posodabljanje športne infrastrukture, ki ga občinski svet sprejme v sklopu
občinskega proračuna.
Sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov (p.p. 8136) se zagotovijo skladno z odobritvijo župana.
Sredstva za materialne stroške za obratovanje športne dvorane (p.p.
8158) se zagotavljajo skladno s Pogodbo o upravljanju in vzdrževanju
Športne dvorane Komenda.
Na podlagi veljavnega Pravilnika o podeljevanju priznanja »športnik
leta« v občini Komenda se zagotavljajo sredstva za priznanja in stroške
prireditve (p.p. 1305).
Namenska sredstva iz navedenih programov se v celoti razdelijo in
porabijo za planirane namene. Če sredstev med letom ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko Občinski svet Občine Komenda ob sprejemanju rebalansa proračuna sprejme odločitev o
prerazporeditvi namenskih sredstev znotraj izvajanja športnih vsebin.
Prerazporeditev teh sredstev sočasno predstavlja tudi spremembo LPŠ v
občini Komenda za leto 2009.
LPŠ v občini Komenda za leto 2009 začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 007-0010/2008
Datum: 19.02.2009

Tomaž Drolec
ŽUPAN
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Na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93), 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št.
37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/2001
in 10/2005), 31. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2000) in 3.
člena Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št.
41/2008) je Občinski svet občine Komenda na 22. seji dne 19. februarja
2009 sprejel naslednji
SKLEP O SOGLASJU K CENAM STORITEV
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
»RAVNANJE Z ODPADKI« V OBČINI KOMENDA
1. člen
Občinski svet Občine Komenda daje soglasje k povprečni ceni storitev odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču Barje, ki po spremembi znaša 0,0964 € za kilogram, oziroma 10,7159 €/m3.
Občinski svet Občine Komenda daje soglasje:
k spremembi lastne cene za storitev zbiranje in odvoz odpadkov na območju občine Komenda, ki po spremembi znaša 15,0157 €/m3,
k cenam za storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje in odvoz
ostanka komunalnih odpadkov, odlaganja ostanka komunalnih odpadkov, zbiranje, odvoz in kompostiranje bioloških odpadkov) na območju
občine Komenda, ki znašajo:
za gospodinjstvo:
zbiranje in odvoz ostanka komunalnih odpadkov: 0,0421 €/liter/mesec
odlaganje ostanka komunalnih odpadkov: 0,0464 €/liter/mesec
zbiranje, odvoz in kompostiranje bioloških odpadkov: 0,0583 €/liter/
mesec
taksa za obremenjevanje okolja: 0,0055 €/liter/mesec
za pravne osebe:
zbiranje in odvoz ostanka komunalnih odpadkov: 0,0803 €/liter/mesec
odlaganje ostanka komunalnih odpadkov: 0,0464 €/liter/mesec
taksa za obremenjevanje okolja: 0,0055 €/liter/mesec
2. člen
V cenah iz predhodnega člena niso upoštevane zakonsko predpisane
dajatve (davek na dodano vrednost).
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Komenda, za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini
Komenda pa se začne uporabljati po preteku enega meseca od pridobitve
predhodnega soglasja pristojnega ministrstva.
4. člen
Izvajalec obvezne gospodarske javne službe družba Publicus d.o.o.
mora cene storitev iz 1. člena tega sklepa v skladu z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/2008) vložiti na pristojno ministrstvo. Potrdilo o oddaji vloge mora izvajalec posredovati
Občini Komenda.
Izvajalec obvezne gospodarske javne službe mora po pridobitvi
predhodnega soglasja pristojnega ministrstva, cene, ki jih bo uporabljal
za obračun, objaviti v lokalnem glasilu Aplenca Glasilo občine Komenda.
5. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa, preneha veljati
Sklep številka 35301-0002/2005-009 z dne 31.03.2005 (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 03/2005).
Številka:
Datum:
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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (UPB-2, Uradni list RS, št. 100/05,
ZVrt-D, Uradni list RS, št. 25/2008), 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, 82/05 in 120/05) 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 22.
seji, dne 19.02.2009 obravnaval in sprejel
SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE
VZGOJE V VRTCU MEHURČKI KOMENDA
1. člen
CENE PROGRAMOV:
Prva starostna skupina
Druga starostna skupina
Cicibanove urice

420,10 €
332,33 €
138,02 € 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

336,00 €
265,86 €

3. člen
LETNI PRISPEVEK STARŠEV:
Cicibanove urice

45,90 €

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v vrtcu Mehurčki Komenda, številka
602-0025/2007-3 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št.
04/2007).
5. člen
Nove cene programov, določene s tem sklepom, veljajo od 01.02.2009
dalje.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 602-0286/2008-1
Datum: 19.02.2009

Tomaž Drolec
Župan
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sila Občine Komenda št. 02/05, 06/06, 09/07) za morfološko enoto Kr
– KP5 (v nadaljevanju: spremembe PUP).
II. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb PUP:
Občina Komenda je do sprejetja nove zakonodaje (ZPNačrt) na področju prostorskega načrtovanja vodila postopek priprave strategije
prostorskega razvoja občine (SPRO). Z uveljavitvijo novega zakona je
uvedla postopek priprave enovitega prostorskega akta, ki bo nadomestil
vsebino veljavnih planskih aktov občine in veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev. Zaradi spremembe sistema urejanja prostora, ki jo je
uvedel ZPNačrt, se je sprejem prostorskih dokumentov časovno odmaknil, zato se je občina odločila, da za investicijski projekt na območju
morfološke enote Kr-K5 izvede spremembe in dopolnitve veljavnega
PUP. Morfološka enota Kr-KP5 ( KP – območje, namenjeno objektom,
ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji in stanovanjskim
stavbam kmetij ) je smiselno le del večjega kompleksa v sosednji Občini Mengeš (prostorska enota ME 33P), ki je območje proizvodnih
dejavnosti. S spremembami PUP bosta obe enoti smiselno povezani.
III. Območje sprememb in dopolnitev:
Spremembe PUP se nanašajo izključno na morfološko enoto Kr –
KP5. Dopolnijo se le posebne določbe glede vrste posegov v prostor,
območje zazidljivosti se ne spreminja..
IV. Način pridobitev strokovnih rešitev:
Izdelava variantnih strokovno rešitev ni predvidena.
V. Postopek in roki priprave posameznih faz:
Postopek sprememb PUP se bo v skladu z ZPNačrt vodil po določbah,
ki urejajo pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. S tem
sklepom se določajo naslednji okvirni roki priprave:
objava sklepa o pripravi sprememb PUP in 1. obravnava na OS – februar 2008,
izdelava osnutka sprememb PUP – 7 dni po podpisu pogodbe z izbranim
načrtovalcem,
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku sprememb PUP
– 30 dni po prejemu osnutka,
izdelava dopolnjenega osnutka sprememb PUP – 7 dni po pridobitvi
smernic,
javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb
PUP – 30 dni,
priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne
obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pripomb – 10
dni po javni razgrnitvi,
priprava predloga sprememb PUP – 7 dni po sprejetju stališč do pripomb,
pridobitev mnenja nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu predloga,
sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah odloka PUP v 2.
obravnavi na OS in objava v Uradnem glasilu Občine Komenda – 15
dni po pripravi usklajenega predloga.
VI. Nosilci urejanja prostora:
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb PUP sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj, so:

Na podlagi 61. člena v povezavi s 4. odstavkom 96. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07 - ZPNačrt) in 16.
člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS št. 37/99, 83/99 ter
Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 01/01, 10/05 ) je Župan
Občine Komenda sprejel
SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV OBČINE
KOMENDA
I. Uvod:
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda (Uradne objave Gla-

1.JP Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, d. d.,
Slovenska cesta c. 58, 1000 Ljubljana,
2. Telekom Slovenije, Stegne 19, 1000Ljubljana,
3. Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,
4. Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova
cesta 61, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4,
1000 Ljubljana,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za opravljanje z vodami,
Sektor za vodno območje Donave,
Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
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9. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Izpostava Ljubljana, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana,
10. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektro za varstvo narave,
Vojkova 52, 1000 Ljubljana,
11. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
12. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
13. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Tomšičeva 7, 4000
Kranj,
14. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
15. ELES, Elektro Slovenije, d. o. o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
16. Geoplin plinovodi, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000
Ljubljana,
17. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana,
18. Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, če se v postopku priprave izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem:
Izdelavo sprememb PUP in vseh potrebnih strokovnih podlag financira investitor predlaganih prostorskih ureditev.
VIII. Objava sklepa:
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda ter
spletnih straneh Občine Komenda in začne veljati z dnem objave.
Številka: 3505-0001/2009
Datum:
06. 02. 2009

župan
Tomaž Drolec

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/2005 - Uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine
Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila
občine Komenda, št. 01/2001 in 10/2005) je Občinski svet občine Komenda na 22. seji, dne 19. februarja 2009 sprejel
SKLEP
O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANOV
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE KOMENDA
1.
Na lastno željo se kot člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Komenda razreši:
NIKICA GRKMAN, rojena 20.06.1961, Suhadole 38 E, 1218 Komenda
IGOR JENKO, rojen 21.08.1958, Potok pri Komendi 3 B, 1218 Komenda
2.
Za nadomestna člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Komenda se imenujeta:
SONJA SALAJKO, rojena 11.05.1970, Moste 19, 1218 Komenda
FILIP ŽELEZNIK, rojen 17.04.1941, Gora pri Komendi 23 B, 1218
Komenda
3.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine
Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Številka: 032-0004/2006-35
Datum: 19.02.2009
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OBČINA KOMENDA, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda na podlagi sklepa s 16.
seje Komisije z dne 17.2.2009 objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2009
V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 07/2000 in 09/2005) POZIVAMO posameznike, skupine, podjetja, zavode, politične in druge organizacije in
skupnosti, društva ter organe lokalnih skupnosti, da predlagajo
kandidate za občinska priznanja Občine Komenda.
Priznanja Občine Komenda so:
naziv častni občan Občine Komenda;
zlato priznanje Občine Komenda;
srebrno priznanje Občine Komenda;
bronasto priznanje Občine Komenda;
Za letu 2009 bo Občina Komenda podelila največ eno priznanje
Častni občan Občine Komenda, največ eno Zlato priznanje Občine
Komenda, dve Srebrni priznanji Občine Komenda in tri Bronasta
priznanja Občine Komenda.
Naziv ČASTNI OBČAN Občine Komenda se podeljuje občanom
občine Komenda in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor
tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju
gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali
drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Komenda v Sloveniji ali na mednarodnem področju.
ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim
ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali
dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Komenda.
SREBRNO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim
ter društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot
vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot
spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Pisne predloge sprejema Občina Komenda, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, do vključno 31. MARCA 2009 do 12:00 ure in morajo
vsebovati:
naslov in ime predlagatelja;
ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne
podatke (datum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, zaposlitev)
ali naziv in sedež organizacije, skupnosti, zavoda …;
obrazložitev pobude in navedba za katero priznanje se predlaga ter;
dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti
označeno »KMVI PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2009
– NE ODPIRAJ«.
Priznanja občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta občine Komenda ob občinskem prazniku.
Številka:
Komenda,

094-0001/2009
17. Februar 2009

Občina Komenda
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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Na podlagi 6. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj v športu
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 02/2007) objavlja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda,
JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V
OBČINI KOMENDA ZA LETO 2008
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Priznanja na področju športa v občini Komenda za leto 2008 lahko
prejmejo športniki s stalnim bivališčem na območju občine Komenda.
Izjemoma se priznanje lahko podeli tudi športniku, ki je član društva
s sedežem na območju občine Komenda, vendar nima stalnega bivališča v občini Komenda.
Podeli se največ eno priznanje v vsaki skupini:
najboljša moška in najboljša ženska ekipa v članski in mladinski
konkurenci;
najboljša športnica in najboljši športnik v članski in mladinski konkurenci;
najboljša moška in najboljša ženska ekipa do 15. leta starosti;
najperspektivnejša športnica in najperspektivnejši športnik do 15. leta
starosti.
II. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ:
Kandidati za priznanja v članski ali mladinski konkurenci morajo
izpolnjevati enega od naslednjih kriterijev:
uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo;
uvrstitev do petnajstega mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem
ali evropskem pokalu;
uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so sodelovali športniki najmanj desetih držav;
uvrstitev do tretjega mesta na državnem prvenstvu;
nastop v državni reprezentanci;
izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu.
Kandidati za posamezna ali ekipna priznanja do 15. leta starosti
morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
uvrstitev na prvo mesto na regijskem (področnem) prvenstvu;
uvrstitev do petega mesta na državnem tekmovanju;
uvrstitev do petega mesta na mednarodnem tekmovanju;
nastop v državni reprezentanci;
drug pomemben športni dosežek.
III. PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA
Kandidate za priznanja lahko predlagajo športna društva in klubi,
druge športne organizacije, družbe, javni zavodi in občani občine
Komenda. Pisni predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o
kandidatu, podrobno utemeljitev in dokumentacijo o doseženih
športnih rezultatih.
IV. PREDLOGE S POTREBNIMI DOKAZILI POŠLJITE
NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 31.03.2009.
Predloge pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Komenda,
Zajčeva 23, 1218 Komenda, s pripisom: »Ne odpiraj! Razpis za
podelitev priznanj na področju športa«.

Štev. 01/2009, 27. februar 2009

ROK ZA ODDAJO PREDLOGA: 31. MAREC 2009
na naslov
OBČINA KOMENDA, Zajčeva c.23, Komenda
PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU
ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2008
(ime, priimek, naslov športnega društva, kluba, druge športne organizacije, družbe, javnega zavoda ali občana občine Komenda)
(ime in priimek predlaganega kandidata za priznanje)
(rojstni podatki)
(točen naslov predlaganega kandidata)
Predlaga se za podelitev naslednjega priznanja (ustrezno obkroži):
najboljša moška ekipa v članski - mladinski konkurenci;
najboljša ženska ekipa v članski - mladinski konkurenci;
najboljša športnica v članski - mladinski konkurenci;
najboljši športnik v članski - mladinski konkurenci;
najboljša moška ekipa do 15. leta starosti;
najboljša ženska ekipa do 15. leta starosti;
najperspektivnejša športnica do 15. leta starosti.
najperspektivnejši športnik do 15. leta starosti.
UTEMELJITEV PREDLOGA:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Žig in podpis odgovorne osebe:
_________________________________
DOKAZILA (PRILOGA):
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v zahtevanem roku. Po preteku roka za posredovanje predlogov se nepravočasno posredovani predlogi vrnejo pošiljatelju!
V. Dodatna pojasnila lahko dobite v času uradnih ur pri mag. Ivanu
Kendi ali Janji Hudej (tel. 72 47 400; 72 47 401).
Številka: 671-0002/2009
Datum: 16.02.2009

Občina Komenda
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Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01, 27/02, 110/02, 15/03), 7. člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine
Komenda, št. 01/2008) in določil Letnega programa športa v občini
Komenda za leto 2009 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št.
01/2009) Občina Komenda objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2009
1. Naročnik javnega razpisa:
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja športnih programov v javnem interesu v občini Komenda za leto 2009 in sicer:
a) Športna vzgoja otrok in mladine
interesna športna vzgoja predšolskih otrok
interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
interesna športna vzgoja mladine
športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
b) Športno rekreativna dejavnost odraslih
rekreativni programi za odrasle
c) Kakovostni šport
športni programi odraslih s tekmovalno vsebino
d) Vrhunski šport
športni programi kategoriziranih športnikov mladinskega, državnega,
perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda
e) Razvojne in strokovne naloge v športu delovanje društev in zvez
društev na nivoju lokalne skupnosti
Sredstva proračuna so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o
proračunu Občine Komenda za leto 2009 in Letnim programom športa
v občini Komenda za leto 2009 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št.01/2009). Višina razpisanih sredstev znaša 63.300,00
EUR.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
Na razpisu za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih dejavnosti:
športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih;
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna
območja ali panoge;
zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnih programov v občini Komenda.
Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
da se pravočasno prijavijo na javni razpis;
da imajo sedež v občini Komenda;
da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa;
da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov;
da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu, razen
v primeru, ko izvajalci kandidirajo za sredstva za enkratne akcije;
da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih.
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Izvajalci, ki so s svojimi športnimi programi uspešno kandidirali na
javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v občini Komenda
v letu 2008, a niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti in je bilo
to ugotovljeno preko izvedenega strokovnega nadzora, z enakimi
programi ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2009.
4. Rok za porabo sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti v celoti porabljena do konca leta
2009.
5. Razpisni rok in način prijave:
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, v času uradnih ur. Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda:
www.komenda.si .
6. Kontaktni osebi za dodatne informacije:
Janja HUDEJ in mag.Ivan KENDA.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji
Vloge za sofinanciranje programov športa za leto 2009 morajo biti
oddane na obrazcih iz razpisne dokumentacije in morajo vsebovati
vsa potrebna dokazila.
Kandidati morajo vloge za sofinanciranje programov športa poslati
ali oddati osebno na naslov Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, najkasneje do četrtka 19. marca 2009.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila osebno oddana v
tajništvu Občine Komenda zadnji dan roka do 12. ure. Če je vloga
poslana priporočeno po pošti se šteje, da je pravočasna v primeru, če
je oddana na pošto zadnji dan roka.
Vloga mora biti skupaj z zahtevano dokumentacijo predložena v
zaprti ovojnici, ki mora biti pravilno označena in sicer:
polni naslov pošiljatelja
pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2009 - NE ODPIRAJ«
polni naslov prejemnika (OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23,
1218 KOMENDA).
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih in/ali ne bodo
pravilno označene, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo poslane v zahtevanem roku.
Po preteku roka za prijavo se nepravočasno posredovane prijave vrnejo pošiljatelju!
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega
razpisa:
Prispele vloge bo strokovna služba obdelala skladno z veljavnim
Pravilnikom o vrednotenju športnih programov v občini Komenda ter
Pogoji, merili in normativi za vrednotenje športnih programov v občini Komenda in pripravila izbor programov in predlog delitve sredstev.
Sklep o izbranih športnih programih izda direktor občinske uprave.
Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v enem
mesecu po odpiranju vlog.
Z vsemi izbranimi izvajalci programov športa bo podpisana pogodba o sofinanciranju programov športa v občini Komenda za leto
2009.
Številka: 671-0001/2009
Datum: 19.02.2009

Tomaž DROLEC
Župan

