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Odlok o prora~unu Ob~ine Komenda za leto 2007
Odlok o dopolnitvah odloka o ureditvenem na~rtu obmo~ja MO 2 Moste
Pravilnik o podeljevanju priznanj v {portu
Pravilnik o pla~ah in delih pla~ funkcionarjev Ob~ine Komenda, ~lanov delovnih teles
ob~inskega sveta in župana ter nadzornega odbora
Letni program {porta v Ob~ini Komenda za leto 2007
Sklep o dolo~itvi cen ravnanja z inertnimi odpadki
Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet zavoda
osnovne {ole Komenda – Moste
Sklep o odkupu zemlji{~ percelne {tevilke 851/2 in 412/2 obe K.O. Križ
Sklep o prodaji dela zemlji{~a parcelne {tevilke 126/1 K.O. Križ
Sklep o ustanovitvi javnega dobra na zemlji{~ih parcelnih {tevilk 427/4, 428/10,
428/11, 428/12, 440/3, 440/4, 441/2, 449/4, 450/2, 452/3 in 507/13 K.O. Kaplja vas
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemlji{~u parcelne {tevilke 585/6 k.o. Kaplja vas
Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemlji{~ih parcelnih {tevilk 831/3, 831/4 in 831/5 vse K.O. Nasov~e
Javni razpis za sofinanciranje programov {porta v Ob~ini Komenda za leto 2007
Javni razpis za podelitev priznanj na podro~ju {porta v Ob~ini Komenda za leto 2006
Javni razpis za ob~inska priznanja za leto 2007
Pojasnilo - imenovanje ~lanov va{kih odborov
Dvig projektne dokumentacije
Obvestilo o ugodnostih, ki jih Ob~ina Komenda nudi svojim ob~ankam / ob~anom

Na podlagi 29. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, {t.
72/93 in dopolnitve), 29. ~lena Zakona o javnih financah (Ur. list
RS, {t. 79/99, 124/00,79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B)
in 16. ~lena Statuta ob~ine Komenda (Ur.l. RS, {t. 37/99, 83/99,
Uradne objave GOK, {t. 01/01 in 10/05) je Ob~inski svet Ob~ine
Komenda na 5. seji, dne, 22. februarja 2007 sprejel

ODLOK O PRORA^UNU OB^INE KOMENDA ZA
LETO 2007
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1. ~len
S tem odlokom se za Ob~ino Komenda za leto 2007 dolo~ajo
prora~un, postopki izvr{evanja prora~una ter obseg zadol`evanja
in poro{tev ob~ine in javnega sektorja na ravni ob~ine (v nadaljnjem besedilu prora~un).
2. VI[INA SPLO[NEGA DELA PRORA^UNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORA^UNA
2. ~len

1. SPLO[NA DOLO^BA

Splo{ni del prora~una na ravni podskupin kontov se dolo~a v

(v EUR)

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

9.099.756

TEKO^I PRIHODKI (70 + 71)
70 DAV~NI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobi~ek
703 Davki na premo`enje
704 Doma~i davki na blago in storitve
71 NEDAV^NI PRIHODKI
710 Udele`ba na dobi~ku in dohodki od premo`enja
711 Takse in pristojbine

3.529.504
2.597.480
1.997.580
389.542
210.358
932.024
57.796
18.778
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712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedav~ni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemlji{~
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz doma~ih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan~nih institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKO^I ODHODKI
400 Pla~e in drugi izdatki zaposlenim
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Pla~ila doma~ih obresti
409 Rezerve
41 TEKO^I TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi teko~i doma~i transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizi~nim osebam, ki niso prora~unski uporabniki
432 Investicijski transferi prora~unskim uporabnikom

III. PRORA^UNSKI PRIMANKLJAJ (I. – II.)

4.172
160.658
690.620
5.136.259
3.338
5.132.921
7.929
7.929
426.064
426.064

15.746.018
1.234.878
323.603
51.787
817.758
20.865
20.865
1.605.259
42.844
650.660
172.849
738.906
12.620.536
12.620.536
285.345
92.310
193.035

- 6.646.262

B) RA^UN FINAN^NIH TERJATEV IN NALO@B
IV. PREJETA VRA^ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELE@EV (750+751+752)
75 PREJETA VRA^ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELE@EV
750 Prejeta vra~ila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih dele`ev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVE^ANJE KAPITALSKIH DELE@EV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVE^ANJE KAPITALSKIH DELE@EV
440 Dana posojila
441 Pove~anje kapitalskih dele`ev in nalo`b
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELE@EV (IV.-V.)

6.488.149
6.488.149
6.488.149

0
0

6.488.149

C) RA^UN FINANCIRANJA
VII. ZADOL@EVANJE (500)
50 ZADOL@EVANJE
500 Doma~e zadol`evanje

VIII. ODPLA^ILO DOLGA (550)
55 ODPLA^ILO DOLGA
550 Odpla~ilo doma~ega dolga

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA^UNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOL@EVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
Stanje sredstev na ra~unih dne 31.12.2006
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521.616
521.616
521.616

0
0

363.503
521.616
6.646.262
-348.439
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Posebni del prora~una je razdeljen na naslednje programske
dele: prora~unske uporabnike, podro~ja prora~unske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov ob~inskih prora~unov.
Podprogram je razdeljen na prora~unske postavke, te pa
na konte, dolo~ene s predpisanim kontnim na~rtom.
Posebni del prora~una do ravni prora~unskih postavk – kontov in na~rt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Ob~ine Komenda.
3. POSTOPKI IZVR[EVANJA PRORA~UNA
3. ~len

Glasilo Ob~ine Komenda
7. ~len

(spreminjanje na~rta razvojnih programov)
@upan lahko spreminja vrednost projektov v na~rtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za ve~
kot 20 % mora predhodno potrditi ob~inski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa pla~il v teko~e leto,
zaklju~ek financiranja prestavi iz predhodnega v teko~e
leto, se uvrstijo v na~rt razvojnih programov po uveljavitvi
prora~una.
Novi projekti se uvrstijo v na~rt razvojnih programov na
podlagi odlo~itve ob~inskega sveta.

(izvr{evanje prora~una)

8. ~len

Prora~un se izvr{uje na ravni prora~unske postavke
– konta.

(prora~unski sklad)

4. ~len
(namenski prihodki in odhodki prora~una)
Namenski prihodki prora~una so:
- donacije,
- pristojbina za vzdr`evanje gozdnih cest,
- po`arna taksa,
- prihodki iz naslova komunalnih prispevkov,
- okoljska dajatev za onesna`evanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- okoljska dajatev za onesna`evanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- prispevki investitorjev,
- prejeta sredstva iz dr`avnega prora~una in javnih agencij za investicije,
~e se po sprejemu prora~una vpla~a namenski prihodek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v prora~unu ni
izkazan v zadostni vi{ini, se za vi{ino vpla~anega namenskega prihodka lahko pove~a obseg teh izdatkov in vi{ina
prora~una.
5. ~len
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
prora~un ali rebalans prora~una.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
prora~una med glavnimi programi v okviru podro~ja
prora~unske porabe, odlo~a, na predlog neposrednega
uporabnika `upan.
@upan s poro~ilom o izvr{evanju prora~una v ob polletju in
konec leta z zaklju~nim ra~unom poro~a ob~inskemu svetu
o veljavnem prora~unu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. ~len
(najve~ji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v
breme prora~unov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v teko~em letu razpi{e javno
naro~ilo za celotno vrednost projekta, ki je vklju~en v na~rt
razvojnih programov, ~e so zanj na~rtovane pravice porabe
na prora~unskih postavkah v sprejetem prora~unu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pla~ilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finan~nem na~rtu
neposrednega uporabnika.

Neporabljena sredstva prora~unske rezerve iz preteklih let, v
vi{ini 99.888 EUR, se prenesejo v prora~un za leto 2007.
Na predlog za finance pristojnega organa ob~inske uprave
odlo~a o uporabi sredstev prora~unske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. ~lena ZJF do vi{ine 8.500 EUR
`upan in o tem s pisnimi poro~ili obve{~a ob~inski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINAN^NEGA PREMO@ENJA DR@AVE
9. ~len
^e so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. ~lena ZJF,
lahko `upan dol`niku do vi{ine 626 EUR odpi{e oziroma
delno odpi{e pla~ilo dolga.
5. OBSEG ZADOL@EVANJA IN PORO[TEV OB^INE
10. ~len
(obseg zadol`evanja ob~ine in izdanih poro{tev
ob~ine)
Zaradi kritja prese`kov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, prese`kov izdatkov nad prejemki
v ra~unu finan~nih terjatev in nalo`b ter odpla~ila dolgov v
ra~unu financiranja se ob~ina za prora~un leta 2007 lahko
zadol`i do vi{ine 521.616 EUR, in sicer za sofinanciranje
GC – odsek Moste – `eje.
6. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
11. ~len
V obdobju za~asnega financiranja Ob~ine Komenda v letu
2008, ~e bo za~asno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o dolo~itvi za~asnega financiranja.
12. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Glasila ob~ine Komenda, uporablja pa se od
1.1.2007 dalje.
[tevilka: 410-0012/2006
Datum: 22.02.2007
TOMA@ DROLEC
@UPAN
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Na podlagi 23., 27., 28., 31., 33., 34. in 190. ~lena Zakona o urejanju
prostora ( Ur. l. RS {t. 110/02 in 08/03, 58/03 ), 16. ~lena Statuta
Ob~ine Komenda ( Ur. l. RS {t. 37/99, 83/99 ter Ur. objave GOK {t.
01/01 ) ter Programa priprave sprememb Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o UN obmo~ja MO 2 Moste ( Ur. l. RS {t. 30/90,
70/97, 83/99 in Ur. obj. GOK {t. 03/05 ) je Ob~inski svet Ob~ine
Komenda na svoji 5. seji dne 22. 02. 2007 sprejel

ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O
UREDITVENEM NA^RTU OBMO^JA MO 2 MOSTE
1. ~len
Tretjemu ~lenu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem na~rtu obmo~ja MO 2 Moste ( Ur. obj. GOK {t. 03/05
) se doda naslednja besedilo:
»p/ poslovno – stanovanjski objekt Fe S XX ( oznaka v grafi~nem delu
Odloka o spremembah in dopolnitvah UN obmo~ja MO 2 Moste, Ur.
l. RS {t. 70/97 ) na zemlji{~u parc. {t. 94/1, k. o. Moste:
Predvidena je gradnja poslovno stanovanjskega objekta tlorisnega
gabarita 9 m x 18 m in vertikalnega gabarita ( K ) + P + M, pri
~emer je maksimalna vi{ina slemena + 10 m nad koto urejenega
terena . Streha je simetri~na dvokapnica z naklonom stre{in 38
– 42 stopinj, smer slemena V – Z. Streha je zaklju~na s ~opi, kritina je ope~na. Fasada naj bo obarvana v svetlem, pastelnem do
belem tonu. Arhitekturno oblikovanje objekta mora biti prilagojeno
morfolo{kim zna~ilnostim va{kih objektov. Dostop do objekta je
mo`en z dovozne ceste na vzhodni strani. Na gradbeni parceli je
treba zagotoviti najmanj:
- dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto ( v ali ob objektu ),
- eno parkirno mesto na 30 m2 neto poslovnih povr{in ali eno
parkirno mesto na dva zaposlena oziroma minimalno dve parkirni
mesti ( v ali ob objektu ),
- minimalno 10 % zelenih povr{in.
2. ~len
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem na~rtu
obmo~ja MO 2 Moste je skupaj s predhodnimi odloki na vpogled
na Ob~ini Komenda, Zaj~eva 23, Komenda.
3. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah
Glasila Ob~ine Komenda.
[ifra: 3505-0005/2006
Župan Ob~ine
Komenda: 22. 02. 2007
Toma` Drolec, l. r.
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prispevali k razvoju in ugledu {porta v ob~ini. [portno priznanje se
lahko podeli tudi za izjemne dose`ke v mednarodnem, dr`avnem ali
lokalnem merilu za leto, v katerem se priznanje podeljuje, oziroma
za izjemne dose`ke v preteklih letih.
3. ~len
Izbrani {portnik ali skupina {portnikov prejme priznanje ob~ine in
listino Priznanje ob~ine.
Razglasitev in podelitev priznanj v {portu se izvr{i na sve~ani
podelitvi ob ob~inskem prazniku v mesecu maju teko~ega leta za
preteklo leto.
4. ~len
Priznanja v {portu lahko prejmejo {portniki s stalnim bivali{~em
na obmo~ju ob~ine Komenda. Izjemoma se priznanje lahko podeli
tudi {portniku, ki je ~lan dru{tva s sede`em na obmo~ju Ob~ine
Komenda, vendar nima stalnega bivali{~a v Ob~ini Komenda.
Priznanja lahko prejme:
• najbolj{a mo{ka in najbolj{a `enska ekipa v ~lanski in mladinski
konkurenci;
• najbolj{a {portnica in najbolj{i {portnik v ~lanski in mladinski
konkurenci;
• najbolj{a mo{ka in najbolj{a `enska ekipa do 15. leta starosti;
• najperspektivnej{a {portnica in najperspektivnej{i {portnik do
15. leta starosti.
5. ~len
Kandidati za priznanja v ~lanski 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 {portniki najmanj desetih dr`av;
• uvrstitev do tretjega mesta na dr`avnem prvenstvu;
• nastop v dr`avni reprezentanci;
• izjemen dose`ek v mednarodnem ali dr`avnem merilu.
Kandidati za posamezna ali ekipna priznanja do 15. leta starosti
morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
• uvrstitev na prvo mesto na regijskem (podro~nem) prvenstvu;
• uvrstitev do petega mesta na dr`avnem tekmovanju;
• uvrstitev do petega mesta na mednarodnem tekmovanju;
• nastop v dr`avni reprezentanci;
• drug pomemben {portni dose`ek.
6. ~len

Na podlagi 16. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t.
37/99, 83/99 in UO GOK, {t. 01/01 in 10/05) je Ob~inski svet Ob~ine
Komenda na svoji 5. seji, dne 22. februarja 2007, sprejel

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJ
V [PORTU
1. ~len
S tem pravilnikom Ob~inski svet Ob~ine Komenda dolo~a na~in,
pogoje, merila in postopke za podelitev priznanj v {portu v Ob~ini
Komenda.
2. ~len
Ob~ina Komenda podeljuje priznanja v {portu za najbolj{e dose`ke
na podro~ju {porta, ki jih je v letu, za katerega se podeljuje priznanje,
dosegel posameznik ali skupina {portnikov in so pomembno
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Razpis za podelitev priznanj v {portu ob~inska uprava objavi v
Glasilu Ob~ine Komenda do konca meseca marca teko~ega leta
za preteklo leto. Besedilo razpisa se objavi tudi na spletni strani
Ob~ine Komenda.
7. ~len
Kandidate za priznanja lahko predlagajo {portna dru{tva in klubi,
druge {portne organizacije, dru`be, javni zavodi in ob~ani ob~ine
Komenda. Pisni predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o
kandidatu, podrobno utemeljitev in dokumentacijo o dose`enih
{portnih rezultatih.
Predloge kandidatov za priznanje je treba poslati v zaprti kuverti na
naslov: Ob~ina Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda, s pripisom:
“Ne odpiraj! Razpis za podelitev priznanj v {portu”.
8. ~len
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O podelitvi priznanj v {portu odlo~a, po predhodnem mnenju
Odbora za dru`bene dejavnosti (v nadaljevanju: odbora), `upan
Ob~ine Komenda. Županova odlo~itev je dokon~na.
9. ~len
Odbor sprejme predlog oziroma mnenje o dobitnikih priznanj v
{portu na podlagi pisnih predlogov in druge razpolo`ljive dokumentacije z ve~ino glasov vseh ~lanov.
10. ~len
Odbor lahko podeli najve~ po eno priznanje v vsaki skupini:
• najbolj{a mo{ka in najbolj{a `enska ekipa v ~lanski in mladinski
konkurenci;
• najbolj{a {portnica in najbolj{i {portnik v ~lanski in mladinski
konkurenci;
• najbolj{a mo{ka in najbolj{a `enska ekipa do 15. leta starosti;
• najperspektivnej{a {portnica in najperspektivnej{i {portnik do
15. leta starosti.
11. ~len
Priznanje je umetni{ko oblikovana listina z ob~inskim grbom v
sredini. Priznanje podpi{e `upan Ob~ine Komenda.
12. ~len
^e odbor ugotovi, da v posameznem letu ni ustreznih kandidatov
za podelitev priznanj v {portu lahko sklene, da se priznanje ne
podeli.
Odbor lahko s soglasjem ob~inskega sveta sklene, da dobitnik
izgubi pravico do priznanja, ~e grobo kr{i splo{no veljavne eti~ne
in moralne norme in ~e na kakr{enkoli drug na~in povzro~i hudo
{kodo {portu in ugledu ob~ine. Predlagano priznanje se mu ne
podeli, podeljeno priznanje pa se mora vrniti.
13. ~len
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje
podatke:
• zaporedna {tevilka vpisa;
• vrsta priznanja;
• podatke o predlagatelju;
• podatke o prejemniku;
• {tevilka sklepa in datum seje Odbora za kulturo in {port, na kateri
je bil sklep o podelitvi priznanja sprejet;
• kratek povzetek obrazlo`itve sklepa o podelitvi priznanja;
• kraj in datum vro~itve priznanja.
Evidenco o priznanjih vodi ob~inska uprava.
14. ~len
Sredstva za priznanja in stro{ke prireditve zagotovi ob~ina v svojem
prora~unu.
15. ~len
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
podeljevanju priznanja »{portnik leta« v ob~ini Komenda (Uradne
objave GOK, {t. 08/00 in 05/01).
16. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati z dnem objave v Glasilu Ob~ine Komenda.
[tevilka: 65001-0030/00-3
Datum: 22.02.2007
Toma` Drolec
ŽUPAN
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Na podlagi Zakona o sistemu pla~ v javnem sektorju (ZSPJS-UPB6,
Uradni list RS, {t. 110/06), Odloka o pla~ah funkcionarjev (OdPF,
Uradni list RS, {t. 14/06), 100.b ~lena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, {t. 100/05), ter 16. ~lena Statuta Ob~ine
Komenda (Uradni list RS, {t. 37/99 in 83/99;Uradne objave Glasila
Ob~ine Komenda, {t. 01/01, 10/05) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na svoji 5. Seji, dne 22. februarja 2007, sprejel

PRAVILNIK O PLA^AH IN DELIH PLA^
FUNKCIONARJEV OB^INE KOMENDA, ^LANOV
DELOVNIH TELES OB^INSKEGA SVETA IN
ŽUPANA TER NADZORNEGA ODBORA
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
(1) Ta pravilnik dolo~a vi{ino in na~in dolo~anja pla~, delov pla~,
sejnin in drugih prejemkov ob~inskih funkcionarjev, ~lanov delovnih
teles ob~inskega sveta in `upana, nadzornega odbora ter drugih
organov v Ob~ini Komenda.
2. ~len
(1) Ob~inski funkcionarji so: `upan, pod`upan in ~lani ob~inskega
sveta.
(2) Najvi{je vrednotena funkcija v ob~ini je funkcija `upana.
(3) ^lani ob~inskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Pod`upan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Pod`upan lahko
opravlja svojo funkcijo poklicno, ~e se v soglasju z `upanom tako
odlo~i, odlo~itev pa potrdi ob~inski svet.
II. PRAVICE OB^INSKIH FUNKCIONARJEV
3. ~len
(1) Za opravljanje ob~inskih funkcij ima ob~inski funkcionar, ki
poklicno opravlja funkcijo, skladno z zakonom pravico do pla~e,
osebnih prejemkov, nadomestila pla~e ter do povra~ila stro{kov,
ki jih ima pri delu v zvezi z delom. ^e funkcijo opravlja nepoklicno
ima pravico do dela pla~e oz. nagrade v obliki sejnine.
(2) ^lanom delovnih teles ob~inskega sveta in `upana ter nadzornega odbora pripada za njihovo delo sejnina v skladu s tem
pravilnikom.
III. VI[INA IN NA^IN DOLO^ANJA PLA^,
DELA PLA^ IN SEJNIN
4. ~len
1. Vi{ina in na~in dolo~anja pla~e `upana
(1) Z Odlokom o pla~ah funkcionarjev (OdPF) je za opravljanje
funkcije `upana v Ob~ini Komenda, ki glede na {tevilo prebivalcev
(ob~ine od 2001 do 5000 prebivalcev) sodi v VI. skupino ob~in,
dolo~en 49. pla~ni razred. Županu skladno z zakonom pripada tudi
dodatek na delovno dobo.
(2) ^e `upan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del pla~e
v vi{ini 50 % pla~e, ki bi jo prejemal, ~e bi opravljal funkcijo
poklicno.
5. ~len
2. Vi{ina oziroma na~in dolo~anja pla~e oziroma dela
pla~e pod`upana
(1) Z Odlokom o pla~ah funkcionarjev (OdPF) je za opravljanje
funkcije pod`upana v Ob~ini Komenda, ki glede na {tevilo prebivalcev (ob~ine od 2001 do 5000 prebivalcev) sodi v VI. skupino ob~in,
dolo~en razpon med 34. in 41. pla~nim razredom.
(2) Pla~ni razred pod`upana dolo~i `upan ob upo{tevanju obsega
pod`upanovih pooblastil. Pri pred~asnem prenehanju mandata
`upana lahko pod`upanu dolo~i pla~ni razred ob~inski svet.
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(3) ^e pod`upan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del pla~e
v vi{ini 50 %, ki bi jo prejemal, ~e bi opravljal funkcijo poklicno.
(4) Pla~a pod`upana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati
80 % pla~e `upana. ^e pod`upan opravlja funkcijo nepoklicno, mu
pripada pla~ilo za opravljanje funkcije, dolo~eno najve~ v vi{ini 40
% pla~e `upana.
(5) Pod`upanu kot ~lanu ob~inskega sveta ali kot ~lanu delovnega
telesa ne pripada sejnina, ki pripada ostalim ~lanom ob~inskega
sveta oziroma ~lanom delovnih teles.
(6) Pod`upanu, ki je v skladu s sklepom ob~inskega sveta dolo~en,
da bo v primeru pred~asnega prenehanja funkcije `upana opravljal
funkcijo `upana, pripada pla~a, ki bi jo dobil `upan.
6. ~len
3. Vi{ina in na~in dolo~anja sejnine ~lanu
ob~inskega sveta
(1) Pla~ilo za opravljanje funkcije ~lana ob~inskega sveta je sejnina
za udele`bo na seji ob~inskega sveta oziroma seji delovnega telesa
ob~inskega sveta oz. `upana.
(2) Letni znesek sejnin, vklju~no s sejninami za seje delovnih teles
ob~inskega sveta in `upana, ki se izpla~a posameznemu ~lanu, ne
sme presegati 15 % letne pla~e `upana.
7. ~len
(1) V okviru zneska iz prvega odstavka tega ~lena se na podlagi
sklepa o potrditvi mandatov ~lanu ob~inskega sveta dolo~i sejnina
in sicer za:
• udele`bo na redni seji ob~inskega sveta 7,5 % pla~e `upana
(prisotnost najmanj 2/3 ~asa trajanja seje),
• udele`bo na redni seji ob~inskega sveta 2,5 % pla~e `upana
(prisotnost manj kot 2/3 ~asa trajanja seje, vendar ne manj
kot 50 % trajanja seje),
• udele`bo na izredni seji ob~inskega sveta 5 % pla~e `upana
(prisotnost najmanj 2/3 ~asa trajanja seje),
• udele`bo na izredni seji ob~inskega sveta 1,25 % pla~e `upana
(prisotnost manj kot 2/3 ~asa trajanja seje, vendar ne manj
kot 50 % trajanja seje),
• predsedovanje seji delovnega telesa 3,75 % pla~e `upana,
• udele`ba na seji delovnega telesa, katerega ~lan je, 2 % pla~e
`upana.
(2) Za neudele`bo in za manj kot 50 % ~asovno prisotnost na
seji ob~inskega sveta, seji delovnih teles ob~inskega sveta, nadzornega odbora in delovnih teles, ki jih imenuje `upan, se sejnine
ne izpla~ujejo.
(3) Za koresponden~no sejo in nadaljevanje prekinjene seje, ki traja
manj kot 3 ure, se sejnina ne izpla~uje.
8. ~len
4. Vi{ina in na~in dolo~anja sejnine nadzornemu odboru
(1) Predsedniku in ~lanom nadzornega odbora ob~ine se za opravljanje dela dolo~i sejnina za predsedovanje oziroma za udele`bo
na seji. Poleg tega so ~lani nadzornega odbora upravi~eni do
pla~ila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaklju~i z izdelavo
kon~nega poro~ila, na podlagi letnega programa dela ali po sklepu
nadzornega odbora.
(2) Sejnine se izpla~ujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu
z evidenco opravljenega dela (prisotnostjo na sejah), ki jo vodi
ob~inska uprava, in sicer za:
• predsedovanje na seji nadzornega odbora 7,5 % pla~e `upana,
• udele`bo na seji nadzornega odbora 5 % pla~e `upana,
• udele`bo predsednika(ce) ali ~lana nadzornega odbora kot
poro~evalca na seji ob~inskega sveta 5 % pla~e `upana.
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(3) Pla~ilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo kon~nega
poro~ila se dolo~i glede na zahtevnost posameznega nadzora in
sicer:
• zelo zahteven nadzor (ZZN) – 8 % pla~e `upana;
• zahteven nadzor (ZN) – 6 % pla~e `upana;
• manj zahteven nadzor (MZN) – 4 % pla~e `upana.
Za izvedbo pla~ila predsednik nadzornega odbora Ra~unovodstvu
Ob~ine Komenda predlo`i poro~ilo o opravi nadzora, v katerem
je med drugim dolo~ena zahtevnost posameznega nadzora. K
poro~ilu prilo`i sklep o imenovanju poobla{~encev za opravo
posameznega nadzora ter izdelano kon~no poro~ilo.
9. ~len
5. Vi{ina in na~in dolo~anja sejnin drugim organom
(1) ^lanom delovnih teles ob~inskega sveta, ki niso ~lani ob~inskega
sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru ob~inskega sveta
dolo~i pla~ilo v obliki sejnine, ki se izpla~a za udele`bo na seji na
podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco o prisotnosti na
sejah, ki jo vodi ob~inska uprava, v vi{ini 2 % pla~e `upana.
10. ~len
(1) ^lanom ob~asnih komisij, odborov in projektnih svetov, ki jih
imenuje ob~inski svet ali `upan, se za opravljanje dela v komisiji,
odboru ali projektnem svetu dolo~i pla~ilo v obliki sejnine, ki se
izpla~a za udele`bo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu
z evidenco o prisotnosti na sejah, ki jo vodi ob~inska uprava, v vi{ini
2 % pla~e `upana.
11. ~len
(1) Odgovornemu uredniku in ~lanom uredni{kega odbora, se
za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem ob~inskega glasila dolo~i
pla~ilo v obliki sejnine, ki se izpla~a za udele`bo na seji na podlagi
sklepa o imenovanju v skladu z evidenco o prisotnosti na sejah, ki
jo vodi ob~inska uprava, in sicer za:
• odgovornega urednika v vi{ini 7,5 % pla~e `upana,
• tehni~nega urednika v vi{ini 2,5 % pla~e `upana,
• ~lana uredni{kega odbora v vi{ini 2 % pla~e `upana.
IV. DRUGI PREJEMKI
12. ~len
(1) Ob~inski funkcionarji in drugi navedeni v 1. ~lenu tega pravilnika imajo pravico do povra~ila stro{kov prevoza na slu`beni poti,
ki nastanejo, pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, ~e sami
tako `elijo. Pravico do povra~ila potnih stro{kov lahko ob~inski
funkcionar uveljavlja, ~e gre za slu`beno potovanje izven obmo~ja
Ob~ine Komenda. Stro{ki prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Ob~inskemu funkcionarju ne pripada povra~ilo stro{kov prevoza
na sejo.
(2) Ob~inski funkcionar in drugi navedeni v 1. ~lenu tega pravilnika
imajo pravico do dnevnice za slu`beno potovanje v skladu s predpisi, ~e sami tako `elijo.
(3) Ob~inski funkcionar in drugi navedeni v 1. ~lenu tega pravilnika
imajo pravico do povra~ila stro{kov preno~evanja, ki nastanejo na
slu`beni poti, ~e sami tako `elijo. Stro{ki preno~evanja se povrnejo
na podlagi predlo`enega ra~una v skladu s predpisi.
13. ~len
(1) Povra~ilo stro{kov iz 12. ~lena tega pravilnika lahko upravi~enci
uveljavljajo na podlagi predhodno izdanega naloga za slu`beno
potovanje.
(2) Nalog za slu`beno potovanje izda `upan ali direktor ob~inske
uprave. V kolikor gre za slu`beno potovanje `upana, izda nalog
pod`upan ali direktor ob~inske uprave.
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V. NA^IN IZPLA^EVANJA
14. ~len
(1) Pla~e, deli pla~ in sejnine se izpla~ujejo mese~no za pretekli
mesec praviloma najkasneje do 15. dne v teko~em mesecu za
pretekli mesec.
(2) Prejemki, dolo~eni v IV. poglavju tega pravilnika se praviloma
izpla~ajo v petnajstih dneh po kon~anem slu`benem potovanju.
15. ~len
(1) Pla~e, deli pla~ in sejnine se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je izhodi{~na pla~a za prvi tarifni razred za polni delovni
~as, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povra~ila stro{kov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi,
ki jih urejajo.
VI. NESORAZMERJA V OSNOVNIH PLA^AH
16. ~len
(1) Funkcionarjem, ki jim pripada vi{ja osnovna pla~a od prevedene
osnovne pla~e, dolo~ene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do
za~etka uporabe ZSPJS, se nastalo razmerje odpravi na naslednji
na~in:
• nesorazmerja v osnovnih pla~ah, ki so ve~ja od {tirih pla~nih
razredov, se odpravijo z za~etkom uporabe zakona v vi{ini
nesorazmerja nad {tirimi pla~nimi razredi;
• preostala nesorazmerja v osnovnih pla~ah se odpravijo v obdobju od leta 2006 do leta 2009, pri ~emer se pri obra~unu
pla~ za mesec december vsakega leta odpravi 25 % nesorazmerja v osnovnih pla~ah.
(2) Funkcionarjem, ki jim pripada ni`ja osnovna pla~a od prevedene, dolo~ene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do za~etka
uporabe ZSPJS, se nastalo nesorazmerje odpravi z za~etkom
uporabe ZSPJS.
(3) Pla~e funkcionarjev po ZSPJS se obra~unavajo skladno z veljavno uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obra~un
ter izpla~ilo pla~ v javnem sektorju.
VII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
17. ~len
(1) Pla~e, nagrade in povra~ila, ki pripadajo ob~inskim funkcionarjem in drugim, navedenim v 1. ~lenu tega pravilnika, se izpla~ujejo
od uveljavitve pravilnika dalje.
18. ~len
(1) Evidenco prisotnosti ob~inskih funkcionarjev, ~lanov delovnih
teles ob~inskega sveta, ~lanov nadzornega odbora in drugih ~lanov
teles, ki jih imenuje `upan, vodi zaposleni delavec na ob~inski
upravi, ki jim nudi strokovno in administrativno pomo~ in ga za to
dolo~i `upan oziroma direktor ob~inske uprave.
19. ~len
(1) Za neudele`bo in za manj kot 50 % ~asovno prisotnost na
seji ob~inskega sveta, seji delovnih teles ob~inskega sveta, nadzornega odbora in delovnih teles, ki jih imenuje `upan, se sejnine
ne izpla~ujejo.
(2) Z zakonom dolo~eni najvi{ji dovoljeni obseg sredstev, v okviru
katerega se lahko oblikuje del pla~e za nepoklicno opravljanje
funkcije ~lana ob~inskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvi{jega
mo`nega letnega obsega sredstev, iz katerih se izpla~ujejo sejnine
~lanom ob~inskega sveta, ~lanom delovnih teles ob~inskega sveta,
ki niso ~lani ob~inskega sveta, ~lanom nadzornega odbora, ~lanom
uredni{kega odbora ob~inskega glasila ter ~lanom drugih organov
Ob~ine Komenda ter se zagotovi, da mese~no in letno ne prese`e
najvi{jega mo`nega zneska, ki ga dolo~a zakon.
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(3) Dolo~ila tega pravilnika, ki dolo~a na~in in vi{ino pla~e, dela
pla~e in sejnine, ne velja za ~lana ali vodjo kateregakoli telesa,
navedenega v tem pravilniku, ~e je ~lan ali vodja isto~asno delavec
ob~inske uprave.
20. ~len
(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pla~ah
in pla~ilih za opravljanje funkcije ob~inskih funkcionarjev in ~lanov
delovnih teles ob~inskega sveta ter ~lanov drugih ob~inskih organov
ter o povra~ilih stro{kov (Uradne objave Glasila Ob~ine Komenda,
{t. 02/04).
21. ~len
(1) Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Glasila Ob~ine Komenda.
[tevilka: 11006-0001/2004 -3
Datum: 22.02.2007
Toma` Drolec
ŽUPAN
Na podlagi 7. ~lena Zakona o {portu (Uradni list RS, {t. 22/98,
72/02, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa {porta v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, {t. 24/00), 6. ~lena Pravilnika o vrednotenju
{portnih programov v ob~ini Komenda (UO GOK, {t. 03/06) in 16.
~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t. 37/99, 83/99 in
UO GOK, {t. 01/01, 10/05) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na
svoji 5. seji, dne 22. februarja 2007, sprejel

LETNI PROGRAM [PORTA V OB^INI
KOMENDA ZA LETO 2007
I. UVOD
Letni program {porta (v nadaljevanju: LP[) v ob~ini Komenda za
leto 2007 zagotavlja, da bo Ob~ina Komenda v Odloku o prora~unu
Ob~ine Komenda za leto 2007 izvajalcem {portnih programov namenila dolo~en obseg finan~nih sredstev za izvajanje programov
{porta, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev.
LP[ 2007 prav tako zagotavlja dolo~en obseg prora~unskih sredstev
za pove~anje kvalitete {portne infrastrukture v ob~ini Komenda.
II. OPIS PROGRAMOV LP[ GLEDE NA VSEBINE
NACIONALNEGA PROGRAMA [PORTA
1. [portna vzgoja otrok in mladine v zavodih s podro~ja
vzgoje in izobra`evanja
1.1. Interesna {portna vzgoja pred{olskih otrok
[portni programi: Zlati son~ek, Nau~imo se plavati, Ciciban
planinec.
1.2. Interesna {portna vzgoja {oloobveznih otrok
[portni programi: Zlati son~ek, Krpan, Nau~imo se plavati, [olska
{portna tekmovanja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo na{teti {portni programi, tako, kot je dolo~eno v Pravilniku o vrednotenju {portnih
programov v ob~ini Komenda (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje {portnih programov v ob~ini Komenda).
2. [portna vzgoja otrok in mladine v {portnih dru{tvih
2.1. Interesna {portna vzgoja otrok in mladine
[portni programi otrok in mladine, ki niso vklju~eni v tekmovalne
sisteme.
2.2. [portna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski {port
[portni programi otrok in mladine, ki nastopajo v tekmovalnih
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sistemih razli~nih {portnih panog (kolektivni in individualni {porti
ter miselne igre).
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo na{teti {portni programi, tako, kot je dolo~eno v Pravilniku o vrednotenju {portnih
programov v ob~ini Komenda (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje {portnih programov v ob~ini Komenda).
3. [portna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami
Ob~ina Komenda v letu 2007 ne bo sofinancirala {portnih programov
otrok in mladine s posebnimi potrebami (v zadnjih letih na javni
razpis ni bilo prijav za ta {portni program).
4. [portna dejavnost {tudentov
Ob~ina Komenda v letu 2007 ne bo sofinancirala {portne dejavnosti
{tudentov (v zadnjih letih na javni razpis ni bilo prijav za ta {portni
program).
5. [portno rekreativna dejavnost odraslih
[portni programi odraslih, katerih cilj je aktivno in prijetno
pre`ivljanje prostega ~asa.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo na{teti {portni programi, tako, kot je dolo~eno v Pravilniku o vrednotenju {portnih
programov v ob~ini Komenda (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje {portnih programov v ob~ini Komenda).
6. Kakovostni {port
[portni programi ~lanskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih mo`nosti za uvrstitev v programe vrhunskega {porta, jih pa
programi {portne rekreacije ne zadovoljujejo.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo na{teti {portni programi, tako, kot je dolo~eno v Pravilniku o vrednotenju {portnih
programov v ob~ini Komenda (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje {portnih programov v ob~ini Komenda).
7. Vrhunski {port
[portni programi, ki zajemajo priprave in tekmovanja {portnikov,
ki imajo po merilih status kategoriziranega {portnika mladinskega,
dr`avnega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo na{teti {portni programi, tako, kot je dolo~eno v Pravilniku o vrednotenju {portnih
programov v ob~ini Komenda (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje {portnih programov v ob~ini Komenda).
8. [port invalidov
[portni programi populacije invalidov, ki so prvenstveno namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, revitalizaciji, resocializaciji
in tekmovanju.
Ob~ina Komenda v letu 2007 ne bo sofinancirala dejavnosti {porta
invalidov (v zadnjih letih na javni razpis ni bilo prijav za ta {portni
program).
9. Razvojne in strokovne naloge v {portu
9.1. Delovanje dru{tev in zvez dru{tev na nivoju lokalne skupnosti
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni stro{ki
delovanja dru{tev in zveze dru{tev, tako, kot je dolo~eno v Pravilniku o vrednotenju {portnih programov v ob~ini Komenda (Pogoji,
merila in normativi za vrednotenje {portnih programov v ob~ini
Komenda).
9.2. Izobra`evanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v {portu
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi izobra`evanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v {portu, tako,
kot je dolo~eno v Pravilniku o vrednotenju {portnih programov v
ob~ini Komenda (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje {portnih
programov v ob~ini Komenda).
9.3. Mednarodne, dr`avne, medob~inske in ob~inske {portne
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prireditve
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo {portne prireditve in
promocijske dejavnosti v {portu, tako kot je dolo~eno v Pravilniku o
vrednotenju {portnih programov v ob~ini Komenda (Pogoji, merila in
normativi za vrednotenje {portnih programov v ob~ini Komenda).
9.4. Zalo`ni{ka dejavnost
Ob~ina Komenda v letu 2007 ne bo sofinancirala zalo`ni{ke dejavnosti v {portu (v zadnjih letih na javni razpis ni bilo prijav za ta
{portni program).
9.5. Informacijski sistem na podro~ju {porta
Ob~ina Komenda v letu 2007 ne bo sofinancirala programov informacijskih sistemov na podro~ju {porta (v zadnjih letih na javni
razpis ni bilo prijav za ta {portni program).
10. Strokovno delo v {portu
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo strokovno operativna
in tehni~no administrativna dela za potrebe izvajanja in spremljanja
programov {porta v ob~ini.
Po sprejemu Letnega programa {porta v ob~ini Komenda bo
ob~inska uprava, skladno z dolo~ili Navodila o oddaji javnih naro~il
male vrednosti, izvedla postopek izbire izvajalca za opravljanje
strokovno operativnih in tehni~no administrativnih del.
11. Podeljevanje nagrad in priznanj {portnikom in
{portnim delavcem.
Iz sredstev lokalne skupnosti se na podlagi veljavnega Pravilnika o
podeljevanju priznanja »{portnik leta« v ob~ini Komenda (UO GOK,
{t. 10/00 in 05/01) zagotavljajo sredstva za priznanja in stro{ke
prireditve.
12. Sofinanciranje akcij na podro~ju {porta
Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje enkratnih akcij na podro~ju {porta.
13. [portni objekti
Iz prora~unskih sredstev lokalne skupnosti se, skladno z odredbo,
sofinancira teko~e vzdr`evanje {portnih objektov ob~inskega
pomena, s potrditvijo letnega programa investicij pa se financira
posodabljanje {portne infrastrukture v ob~ini Komenda.
13.1. Teko~e vzdr`evanje {portnih objektov
Teko~e vzdr`evanje {portnih objektov ob~inskega pomena se izvaja
skladno z odredbo `upana.
13.2. Prizidek k [portni dvorani Komenda
Podkleteni prizidek k [portni dvorani Komenda sodi med
posodobitev javne {portne infrastrukture, ki ga v okviru LP[ 2007
sprejema in potrjuje ob~inski svet ob~ine Komenda.
13.3. Stro{ki zavarovanja {portne dvorane
Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za zavarovanje [portne dvorane Komenda, kar je Ob~ina Komenda kot
lastnica objekta dol`na zagotoviti.
13.4. Planinsko dru{tvo Komenda- sofinanciranje izgradnje planinskega doma
Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za izgradnjo
Planinskega doma M. [inkovca na Podbor{tu kot posodobitev
{portne infrastrukture.
13.5. Materialni stro{ki obratovanja [portne dvorane Komenda
Iz sredstev lokalne skupnosti se skladno s Pogodbo o upravljanju
in vzdr`evanju [portne dvorane Komenda zagotavljajo sredstva za
pokrivanje materialnih stro{kov {portne dvorane.
III. PREGLED PROGRAMOV LP[ GLEDE NA PRORA^UNSKE
POSTAVKE
Vrednotenje in sofinanciranje programov {porta po prora~unskih
postavkah, opredeljenih v Odloku o prora~unu ob~ine Komenda
za leto 2007, je naslednje:

[tev. 02/2007, 28. februar 2007

URADNE OBJAVE

A) Podro~je {porta in rekreacije:
z. {t. Podro~je, vsebina, program, namen (p.p.)
1. Dejavnost klubov in dru{tev po pogodbah
({portna vzgoja otrok in mladine v {portnih dru{tvih; {portno
rekreativna dejavnost odraslih, kakovostni {port odraslih)
2. Strokovna opravila v {portu
(strokovno-operativna in tehni~no-administrativna dela
za potrebe {porta)
3. Razvojne in strokovne naloge v {portu
(delovanje dru{tev, klubov in zvez dru{tev na nivoju ob~ine; izobra`evanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v {portu;
mednarodne, dr`avne, medob~inske in ob~inske {portne prireditve)
4. Sofinanciranje MS novih {portnih dru{tev
5. [port v zavodih s podro~ja VIZ
({portna vzgoja otrok in mladine v zavodih s podro~ja vzgoje in
izobra`evanja)
6. Sofinanciranje akcij na podro~ju {porta
7. SKUPAJ
Podro~je {porta in rekreacije
B) Podro~je {portne infrastrukture
z. {t. Podro~je, vsebina, program, namen (p.p.)
1. Teko~e vzdr`evanje {portnih objektov
2. Prizidek k {portni dvorani
3. Stro{ki zavarovanja {portne dvorane
4. PD Komenda – sofinanciranje izgradnje planinskega doma
5. MS za obratovanje {portne dvorane
6. Sofinanciranje izgradnje balini{~a
7. SKUPAJ - podro~je {portne infrastrukture
C) Podelitev priznanj {portnikom
z. {t. Podro~je, vsebina, program, namen (p.p.)
1. Priznanja {portnikom

IV. DRUGE DOLO^BE
1. Ob~ina Komenda lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto
2007 tistim izvajalcem, pri katerih se na osnovi poro~ila oziroma
izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz
Pogodbe o sofinanciranju programov {porta v letu 2006.
2. Sredstva za sofinanciranje {portnih dejavnosti se v celoti
razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja
prispelih {portnih programov, ki se opravi na podlagi veljavnega Pravilnika o vrednotenju {portnih programov v ob~ini
Komenda.
3. Namenska sredstva iz navedenih programov se v celoti
razdelijo in porabijo za planirane namene. ^e sredstev med letom
ni mogo~e porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo,
lahko Ob~inski svet Ob~ine Komenda ob sprejemanju rebalansa prora~una sprejme odlo~itev o prerazporeditvi namenskih
sredstev znotraj izvajanja {portnih vsebin. Prerazporeditev teh
sredstev so~asno predstavlja tudi spremembo Letnega programa
{porta v ob~ini Komenda za leto 2007.
4. Sredstva za {portne objekte se razdelijo na podlagi sklepa
`upana oz. na podlagi na ob~inskem svetu potrjenega in sprejetega programa investicij za posodabljanje {portne infrastrukture,
ki ga ob~inski svet sprejme v sklopu ob~inskega prora~una.
5. Po sprejemu Letnega programa {porta v ob~ini Komenda za
leto 2007 bo ob~inska uprava, skladno z dolo~ili Pravilnika o
vrednotenju {portnih programov v ob~ini Komenda in Navodila

Glasilo Ob~ine Komenda

p.p.

leto 2006 (sit)

%

leto 2007 (evro)

%

8125

11.000.000

82,3

8127

566.000

4,2

2.379

4,2

8130

600.000

4,5

2.575

4,5

8132

46.000

0,35

8134

600.000

4,5

2.504

8140

550.000

4,15

2.358 4,15

13.362.000

100

p.p.
8136
8144
8150
8157
8158
8160

leto 2006 (sit)
1.000.000
6.500.000
430.000
5.000.000
8.000.000
2.200.000
23.130.000

%
4,3
28,1
1,9
21,6
34,6
9,5
100

p.p.
1305

leto 2006 (sit)
54.000,00

%

46.866 82,4

209 0,35

56.891

4,4

100

leto 2007 (evro) %
4.173 2,0
152.312 71,6
1.878 0,9
20.865 9,8
33.383 15,7
0
0
212.611 100

leto 2007 (evro)
225

%

o oddaji javnih naro~il male vrednosti, izvedla postopek izbire
izvajalca za opravljanje strokovno operativnih in tehni~no administrativnih del. Z najugodnej{im ponudnikom bo sklenjena
ustrezna pogodba.
6. Iz sredstev lokalne skupnosti se na podlagi Pravilnika o
podeljevanju {portnih priznanj v ob~ini Komenda zagotavljajo
sredstva za priznanja in stro{ke prireditve.
7. Sredstva za sofinanciranje akcij na podro~ju {porta se razdelijo
skladno z odobritvijo `upana.
8. Na osnovi sprejetega Letnega programa {porta v ob~ini
Komenda za leto 2007 bo ob~inska uprava v Uradnih objavah
Glasila Ob~ine Komenda in na spletni strani Ob~ine Komenda
objavila javnih razpis za sofinanciranje programov {porta v ob~ini
Komenda za leto 2007.
9. Letni program {porta v ob~ini Komenda za leto 2007 za~ne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Ob~ine
Komenda.
[tevilka: 671-0001/2007
Datum: 22.02.2007
Toma` Drolec
@UPAN
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[tev. 02/2007, 28. februar 2007

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih slu`bah (Uradni list
RS, {t. 32/93), 5. ~lena Odloka o ravnanju z inertnimi odpadki na
obmo~ju ob~ine Komenda (Uradne objave Glasila ob~ine Komenda,
{t. 04/2006) in 16. ~lena Statuta Ob~ine (Uradni list RS, {t. 37/99
in 83/99 ter Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, {t. 01/2001
in 10/2005) je Ob~inski svet ob~ine Komenda na 5. seji dne 22.
02.2007 sprejel

Na podlagi 23. in 24. ~len Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premo`enjem dr`ave in ob~in (Uradni list
RS, {t. 12/03), 21. ~len Zakona o Graditvi objektov (Uradni list RS
{t. 110/02) in 16. ~len Statuta ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t.
37/99 in 83/99
ter Uradne objave Glasila ob~ine Komenda,
{t.
1/2001 in 10/2005) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na
svoji 05. seji dne 22.02.2007 sprejel

SKLEP O DOLO^ITVI CEN RAVNANJA
Z INERTNIMI ODPADKI

SKLEP O ODKUPU ZEMLJI[^ PERCELNE
[TEVILKE 851/2 IN 412/2 OBE K.O. KRIŽ

1. ~len

1. ~len

Cena za odlaganje inertnih odpadkov na odlagali{~u inertnih odpadkov v Suhadolah zna{a 26,80 EUR/tono.
V cenah iz predhodnega odstavka niso upo{tevane zakonsko
predpisane dajatve.

Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Glasilu ob~ine Komenda.

Ob~inski svet Ob~ine Komenda sogla{a, da Ob~ina Komenda
odkupi
• zemlji{~i parc. {t. 851/2 in parc. {t. 412/2, k.o. Kri`, v skupni
velikosti 82 m2.
Predmetni zemlji{~i parc. {t. 851/2 in 412/2, obe k.o. Kri`, se
izpi{eta iz dosedanjega zemlji{koknji`nega vlo`ka in vpi{e v nov
zemlji{koknji`ni vlo`ek, kjer se vknji`i lastninska pravica v korist
kupca - Ob~ina Komenda.

3. ~len

2. ~len

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o dolo~itvi cen
ravnanja z inertnimi odpadki {tevilka: 35206-0003/04-001 z dne 24.
april 2001 (Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, {t. 02/2001).

O odkupu zemlji{~a morajo Ob~ina Komenda in solastniki zemlji{~a
skleniti ustrezno kupoprodajno pogodbo.
Vse stro{ke prepisa nosi Ob~ina Komenda, prav tako pla~ilo davka
na promet nepremi~nin in notarske stro{ke.

2. ~len

[tevilka: 354-0007/2007-2
Komenda: 22. Februar 207

3. ~len
Toma` Drolec
@upan

Na podlagi in 16. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS,
{t. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, {t.
1/2001 in 10/2005), 3. odstavka 48. ~lena Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobra`evalnega zavoda Osnovna {ola Komenda
Moste (Uradni list RS, {t. 48/99) je Ob~inski svet ob~ine Komenda
na 05. seji dne 22.02.2007 sprejel

SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNEGA
PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET
ZAVODA OSNOVNE [OLE KOMENDA - MOSTE
1. ~len
Kot predstavnico ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne {ole Komenda Moste se razre{i:
MIRJAM ERCE, Moste 59, 1218 Komenda, rojena 26.05.1969
2. ~len
Za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne {ole Komenda Moste se imenujejo:
GRKMAN NIKICA, Suhadole 38 E, 1218 Komenda, rojena
20.06.1961

Mandatna doba predstavnika iz 2. to~ke tega sklepa je do izteka
mandata ~lanom Sveta zavoda, to je do 17.04.2008.
4. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnih objavah Glasila
ob~ine Komenda.
609-0001/2007
22. februar 2007
Toma` Drolec
@upan
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Na podlagi 23. in 24. ~len Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premo`enjem dr`ave in ob~in (Uradni list
RS, {t. 12/03), 21. ~len Zakona o Graditvi objektov (Uradni list RS
{t. 110/02) in 16. ~len Statuta ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t.
37/99 in 83/99
ter Uradne objave Glasila ob~ine Komenda,
{t.
1/2001 in 10/2005) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na
svoji 05. seji dne 22.02.2007 sprejel

SKLEP O PRODAJI DELA ZEMLJI[^A
PARCELNE [TEVILKE 126/1 K.O. KRIŽ
1. ~len
Ob~inski svet Ob~ine Komenda sogla{a, da se del zemlji{~a parc.
{t. 126/1, k.o. Kri`, pa{nik v velikosti pribli`no 60 m2 proda.
Predmetno zemlji{~e parc.{t. 126/1, k.o. Kri` se izpi{e iz dosedanjega ZKV in vpi{e v nov zemlji{koknji`ni vlo`ek, kjer se vknji`i
lastninska pravica v korist kupca.
2. ~len

3.~len

[tevilka:
Datum:

Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Glasila ob~ine Komenda.
[tevilka: 478-0045/2006
Komenda: 22. februar 2007
Toma` Drolec
Župan

O prodaji zemlji{~a morata Ob~ina Komenda in kupca skleniti
ustrezno kupoprodajno pogodbo.
Vse stro{ke sklenitve pogodbe, notarske storitve in dajatve pla~a
kupec.
3. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Glasila ob~ine Komenda.
[tevilka: 478-0003/2007
Komenda: 22. Februar 2007
Toma` Drolec
Župan

[tev. 02/2007, 28. februar 2007

URADNE OBJAVE

Glasilo Ob~ine Komenda

Na podlagi 21. ~lena Zakona o Graditvi objektov (Uradni list RS {t.
120/2006) in 16. ~len Statuta ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t.
37/99 in 83/99
ter Uradne objave Glasila ob~ine Komenda,
{t.1/2001 in 10/2005) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na svoji 5.
seji dne 22. Februarja 2007 sprejel

Na podlagi 23. ~lena Zakona o graditvi objektov (ZGO-UPB Uradni
list RS, {t. 120/2006) in 16. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni
list RS, {t. 37/99, 89/99 in Uradne objave glasila ob~ine Komenda
{t.01/2001 in 10/2005) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na 05. seji
dne 22.02.2007 sprejel

SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA
NA ZEMLJI[^IH PARCELNIH [TEVILK 427/4,
428/10, 428/11, 428/12, 440/3, 440/4, 441/2,
449/4, 450/2, 452/3 IN 507/13 K.O. KAPLJA VAS

SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA
ZEMLJI[^IH PARCELNIH [TEVILK 831/3, 831/4
IN 831/5 VSE K.O. NASOV^E

1. ~len

S tem sklepom se kot javno dobro ukinejo nepremi~nine parcelnih
{tevilk 831/3, 831/4 in 831/5 k.o. Nasov~e, v skupni izmeri 160
m2.

Ob~inski svet Ob~ine Komenda sogla{a, da Ob~ina Komenda
ustanovi status javnega dobra na
• zemlji{~ih parc. {t. 427/4, 428/10, 428/11, 428/12, 440/3, 440/4,
441/2, 449/4, 450/2, 452/3 in 507/13, k.o. kaplja vas
Predmetna zemlji{~a parc. {t. 427/4, 428/10, 428/11, 428/12,
440/3, 440/4, 441/2, 449/4, 450/2, 452/3 IN 507/13, k.o. kaplja vas,
se izpi{ejo iz dosedanjih ZKV in vpi{ejo v nov zemlji{koknji`ni
vlo`ek, kjer se ustanovi javno dobro in se ga kot takega vpi{e v
zemlji{ko knjigo.
2. ~len
Vpis v zemlji{ko knjigo se izvr{i skladno z Zakonom o graditvi
objektov.
3. ~len

1. ~len

2. ~len
Nepremi~nine iz 1. ~lena tega sklepa prenehajo imeti zna~aj javnega
dobra in postanejo lastnina Ob~ine Komenda.
3. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Glasila ob~ine Komenda.
[tevilka: 478-0006/2007
Komenda: 22. februar 2007
Toma` Drolec
@upan

Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Glasila Ob~ine Komenda.
[tevilka: 46510-0004/2004
Komenda: 22. Februar 2007
Toma` Drolec
Župan
Na podlagi 23. ~lena Zakona o graditvi objektov (ZGO-UPB Uradni
list RS, {t. 120/2006) in 16. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni
list RS, {t. 37/99, 89/99 in Uradne objave glasila ob~ine Komenda
{t.01/2001 in 10/2005) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na 05. seji
dne 22. februarja 2007 sprejel

SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA
ZEMLJI[^U PARCELNE [TEVILKE
585/6 K.O. KAPLJA VAS
1. ~len
S tem sklepom se kot javno dobro ukine:
• zemlji{~e parcelna {tevilka 585/6 k.o. kaplja vas, sadovnjak v
velikosti 80 m2, vpisan v zemlji{koknji`ni vlo`ek 694.
2. ~len
Nepremi~na iz 1. ~lena tega sklepa preneha imeti zna~aj javnega
dobra in postane lastnina Ob~ine Komenda.
3. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Glasila ob~ine Komenda.
[ifra:
478-0002/2007
Komenda: 22. februar 2007
Toma` Drolec
Župan

Na podlagi 7. in 10. ~lena Zakona o {portu (Uradni list RS, {t. 22/98,
72/02, 110/02, 15/03), 7. ~lena Pravilnika o sofinanciranju {portnih
programov v ob~ini Komenda (Uradne objave GOK, {t. 03/06) in
dolo~il Letnega programa {porta v ob~ini Komenda za leto 2007
(Uradne objave GOK, {t. 02/07) Ob~ina Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV [PORTA V OB^INI KOMENDA
ZA LETO 2007
1. Predmet javnega razpisa in vi{ina
razpisanih sredstev:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja {portnih
programov v javnem interesu v ob~ini Komenda za leto 2007 in
sicer:
a) [portna vzgoja otrok in mladine v zavodih s podro~ja
vzgoje in izobra`evanja:
• Interesna {portna vzgoja pred{olskih otrok
• Interesna {portna vzgoja {oloobveznih otrok
b) [port v {portnih dru{tvih:
• Interesna {portna vzgoja otrok in mladine
• [portna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski {port
• [portno rekreativna dejavnost odraslih
• Kakovostni {port
• Vrhunski {port
c) Razvojne in strokovne naloge v {portu:
• Delovanje dru{tev in zvez dru{tev na nivoju lokalne skupnosti
• Izobra`evanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v {portu
• Mednarodne, dr`avne, medob~inske in ob~inske {portne
prireditve
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Sredstva prora~una so razporejena skladno s sprejetim Odlokom
o prora~unu Ob~ine Komenda za leto 2007 in Letnim programom
{porta v ob~ini Komenda za leto 2007 (Uradne objave GOK, {t.
02/07). Okvirna vi{ina razpisanih sredstev zna{a 51.945 EUR.
2. Pogoji, merila in normativi:
Pogoji, merila in normativi, na podlagi katerih bodo izbrani izvajalci letnega programa {porta v ob~ini Komenda za leto 2007, so
dolo~eni s Pravilnikom o vrednotenju {portnih programov v ob~ini
Komenda (Uradne objave GOK, {t. 03/06).
3. Dodeljena sredstva morajo biti v celoti porabljena
do konca leta 2007.
4. Rok in na~in prijave:
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
tajni{tvu Ob~ine Komenda, Zaj~eva cesta 23, Komenda, v
~asu uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani Ob~ine Komenda: www.komenda.si
Kontaktni osebi za dodatne informacije: Renata
Jam{ek in Majda Ravnikar.
Vloge za sofinanciranje programov {porta za leto 2007 morajo biti
oddane na obrazcih iz razpisne dokumentacije in morajo vsebovati
vsa potrebna dokazila.
Kandidati morajo vloge za sofinanciranje programov {porta poslati
ali oddati osebno na naslov Ob~ine Komenda, Zaj~eva cesta 23,
najkasneje do ponedeljka, 19. marca 2007.
[teje se, da je vloga prispela pravo~asno, ~e je bila osebno oddana v tajni{tvu Ob~ine Komenda zadnji dan roka do 12. ure. ^e
je vloga poslana priporo~eno po po{ti se {teje, da je pravo~asna
v primeru, ~e je oddana na po{to zadnji dan roka.
Vloga mora biti skupaj z zahtevano dokumentacijo
predlo`ena v zaprti ovojnici, ki mora biti pravilno
ozna~ena in sicer:
• polni naslov po{iljatelja
• pripis »JAVNI RAZPIS – [PORT 2007 - NE ODPIRAJ«
• polni naslov prejemnika (OB^INA KOMENDA, Zaj~eva
cesta 23, 1218 KOMENDA.).
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih in/ali ne bodo
pravilno ozna~ene, bodo izlo~ene iz nadaljnjega postopka.
Upo{tevane bodo samo prijave, ki bodo poslane
v zahtevanem roku. Po preteku roka za prijavo se
nepravo~asno posredovane prijave vrnejo po{iljatelju!
5. Rok, v katerem bodo kandidati obve{~eni o izidu
javnega razpisa:
Prispele vloge bo strokovna slu`ba obdelala skladno z veljavnim
Pravilnikom o vrednotenju {portnih programov v ob~ini Komenda
ter Pogoji, merili in normativi za vrednotenje {portnih programov
v ob~ini Komenda in pripravila izbor programov in predlog delitve
sredstev. O izbranih {portnih programih, po predhodnem mnenju
[portne zveze Komenda, odlo~i `upan Ob~ine Komenda, ob~inska
uprava pa izda ustrezne sklepe. Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa
obve{~eni najkasneje v enem mesecu po odpiranju vlog.
Z vsemi izbranimi izvajalci programov {porta bo podpisana pogodba o sofinanciranju programov {porta v ob~ini Komenda za
leto 2007.
[tevilka: 671-0004/2007
Toma` DROLEC
Župan

[tev. 02/2007, 28. februar 2007

Na podlagi 6. ~lena Pravilnika o podeljevanju priznanj v {portu
(Uradne objave Glasila Ob~ine Komenda, {t. 2/07) objavlja Ob~ina
Komenda, Zaj~eva cesta 23, Komenda,

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ NA
PODRO^JU [PORTA V OB^INI KOMENDA ZA
LETO 2006
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Priznanja na podro~ju {porta v ob~ini Komenda za leto 2006
lahko prejmejo {portniki s stalnim bivali{~em na obmo~ju ob~ine
Komenda. Izjemoma se priznanje lahko podeli tudi {portniku, ki je
~lan dru{tva s sede`em na obmo~ju ob~ine Komenda, vendar nima
stalnega bivali{~a v ob~ini Komenda.
Podeli se najve~ eno priznanje v vsaki skupini:
• najbolj{a mo{ka in najbolj{a `enska ekipa v ~lanski in mladinski konkurenci;
• najbolj{a {portnica in najbolj{i {portnik v ~lanski in mladinski
konkurenci;
• najbolj{a mo{ka in najbolj{a `enska ekipa do 15. leta starosti;
• najperspektivnej{a {portnica in najperspektivnej{i {portnik do
15. leta starosti.
II. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ:
1) Kandidati za priznanja v ~lanski 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 {portniki najmanj desetih dr`av;
• uvrstitev do tretjega mesta na dr`avnem prvenstvu;
• nastop v dr`avni reprezentanci;
• izjemen dose`ek v mednarodnem ali dr`avnem merilu.
2) Kandidati za posamezna ali ekipna priznanja do 15.
leta starosti morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
• uvrstitev na prvo mesto na regijskem (podro~nem) prvenstvu;
• uvrstitev do petega mesta na dr`avnem tekmovanju;
• uvrstitev do petega mesta na mednarodnem tekmovanju;
• nastop v dr`avni reprezentanci;
• drug pomemben {portni dose`ek.
III. PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA
Kandidate za priznanja lahko predlagajo {portna dru{tva in klubi,
druge {portne organizacije, dru`be, javni zavodi in ob~ani ob~ine
Komenda. Pisni predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o
kandidatu, podrobno utemeljitev in dokumentacijo o dose`enih
{portnih rezultatih.
IV. PREDLOGE S POTREBNIMI DOKAZILI PO[LJITE
NAJKASNEJE DO VKLJU^NO 31.03.2007.
Predloge po{ljite v zaprti kuverti na naslov: Ob~ina Komenda,
Zaj~eva 23, 1218 Komenda, s pripisom: “Ne odpiraj! Razpis za
podelitev priznanj na podro~ju {porta”.
Opozorilo: Upo{tevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v
zahtevanem roku. Po preteku roka za posredovanje predlogov se
nepravo~asno posredovani predlogi vrnejo po{iljatelju!
V. Dodatna pojasnila lahko dobite v ~asu uradnih ur pri ge. Majdi
Ravnikar ali ge. Renati Jam{ek (tel. 72 47 400; 72 47 401).
[tevilka: 671-0003/2007
Ob~ina Komenda
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ROK ZA ODDAJO PREDLOGA: 31. MAREC 2007
na naslov
OBýINA KOMENDA, Zajþeva c.23, Komenda
PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROýJU ŠPORTA V OBýINI KOMENDA ZA LETO
2006

(ime, priimek, naslov športnega društva, kluba, druge športne organizacije, družbe, javnega zavoda ali
obþana obþine Komenda)

(ime in priimek predlaganega kandidata za priznanje)

(rojstni podatki)

(toþen naslov predlaganega kandidata)
Predlaga se za podelitev naslednjega priznanja (ustrezno obkroži):









najboljša moška ekipa v þlanski - mladinski konkurenci;
najboljša ženska ekipa v þlanski - mladinski konkurenci;
najboljša športnica v þlanski - mladinski konkurenci;
najboljši športnik v þlanski - 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):
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
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OB^INA KOMENDA, Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in
imenovanja, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda na podlagi sklepa
s 4. seje Komisije z dne 22.02.2007 objavlja

JAVNI RAZPIS ZA OB^INSKA
PRIZNANJA ZA LETO 2007
V skladu z Odlokom o priznanjih Ob~ine Komenda (Uradne objave
Glasila ob~ine Komenda, {t. 07/2000 in 09/2005) POZIVAMO
posameznike, skupine, podjetja, zavode, politi~ne in druge
organizacije in skupnosti, dru{tva ter organe lokalnih skupnosti,
da predlagajo kandidate za ob~inska priznanja Ob~ine
Komenda.
Priznanja Ob~ine Komenda so:
• naziv ~astni ob~an Ob~ine Komenda;
• zlato priznanje Ob~ine Komenda;
• srebrno priznanje Ob~ine Komenda;
• bronasto priznanje Ob~ine Komenda;
Za letu 2007 bo Ob~ina Komenda podelila najve~ eno Zlato
priznanje Ob~ine Komenda, dve Srebrni priznanji Ob~ine
Komenda in tri Bronasta priznanja Ob~ine Komenda.

ZLATO PRIZNANJE Ob~ine Komenda se podeljuje
posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam
in skupnostim ter dru{tvom za izredno `ivljenjsko delo ali za
vrhunske uspehe ali dose`ke, ki so pomembni za razvoj in ugled
Ob~ine Komenda.
SREBRNO PRIZNANJE Ob~ine Komenda se podeljuje
posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in
skupnostim ter dru{tvom za zelo pomembne dose`ke v zadnjem
obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

BRONASTO PRIZNANJE Ob~ine Komenda se podeljuje
posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in
skupnostim ter dru{tvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju
in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Pisne predloge sprejema Ob~ina Komenda, Komisija za
mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, Zaj~eva cesta
23, 1218 Komenda, do vklju~no 30. MARCA 2007 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
prebivali{~a, zaposlitev) ali naziv in sede` organizacije,
skupnosti, zavoda …;
• obrazlo`itev pobude in navedba za katero priznanje se predlaga ter;
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazlo`itvi.
Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora
biti ozna~eno »KMVI PREDLOGI ZA OB^INSKA PRIZNANJA
2007 – NE ODPIRAJ«.
Priznanja ob~ine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji
Ob~inskega sveta ob~ine Komenda ob ob~inskem prazniku.

POJASNILO IMENOVANJE ^LANOV
VA[KIH ODBOROV
Na seji zbora ob~anov oz. va{~anov vasi Moste, Suhadole in Kri`,
na katerem je bila predstavljena izvedba projekta »Regijski center
za mehansko biolo{ko obdelavo komunalnih odpadkov – MBO«,
je bil ob~ini s strani g. Vinka Ovija~a med drugim navr`en o~itek
»…da bi ob~ina `e zdavnaj morala imenovati va{ki odbor za Moste,
pa tega namenoma ni storila…«.
Verjamem, da trditev g. Ovija~a ni bila zlonamerna, pa~ pa izvira iz
nepoznavanja veljavnih ob~inskih predpisov, zato v nadaljevanju
kratko povzemam predpise, ki zadevajo ustanavljanje va{kih
odborov.
29. ~len veljavnega Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t.
37/99, 83/99 in UO GOK, {t. 01/01) dolo~a, da ob~inski svet lahko
kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi va{ke odbore.
^lane va{kih odborov imenuje in razre{uje ob~inski svet. Ob~inski
svet imenuje va{ke odbore izmed prebivalcev posameznih vasi na
predlog zbora va{~anov.
Sklic zbora ob~anov oz. va{~anov opredeljuje 60. ~len prej
navedenega Statuta. Ta pravi, da mora `upan sklicati zbor ob~anov
za vso ob~ino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v ob~ini,
zbor va{~anov pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v
vasi. Zahteva za sklic zbora ob~anov/va{~anov mora vsebovati
pisno obrazlo`en predlog zadeve (npr. predlog imenovanja ~lanov
Va{kega odbora vasi Moste), ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je
treba prilo`iti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora
vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega
prebivali{~a ter njihove podpise. V primeru, da je zahteva pravilno
vlo`ena in jo podpre zadostno {tevilo volivcev, `upan v 30 dneh
skli~e zbor ob~anov/va{~anov..
Naloge, sestavo in sklicevanje sej va{kih odborov natan~neje
dolo~a Odlok o ustanovitvi va{kih odborov (Uradni list RS, {t.
65/99).
Veljavne ob~inske predpise si lahko ogledate na spletni strani
Ob~ine Komenda http://www.komenda.si v rubriki »ob~inski
predpisi«.
Majda Ravnikar, spec.jav.upr.
Direktorica ob~inske uprave

DVIG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Upravna enota Kamnik poziva stranke - lastnike individualnih
stanovanjskih hi{ oziroma njihove pravne naslednike, ki so svoje
objekte gradili v ~asu od leta 1965 do vklju~no leta 1989, da v arhivu
upravne enote v Komendi dvignejo projektno dokumentacijo.
Na podlagi Enotnega na~rta klasifikacijskih znakov z roki hrambe
za upravne enote v Republiki Sloveniji je predpisan rok hrambe za
projektno dokumentacijo 10 (deset) let, zato smo se zaradi prostorske stiske in glede na navedeno odlo~ili za prevzem oziroma
oddajo dokumentacije.
Rok za dvig dokumentacije je 30. 6. 2007. Po tem roku bodo
projekti oddani v uni~enje.
Stranke dvignejo projekte v ~asu uradnih ur v arhivu Upravne
enote Kamnik v Komendi, Glavarjeva cesta 104.
Za`eleno je predhodno naro~ilo na telefonsko {tevilko:
(01) 8345-410 (ga. Globo~nik)

[tevilka: 094-0001/2007
Komenda, 22.02.2007
Ob~ina Komenda
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OBVESTILO O UGODNOSTIH, KI JIH OB^INA
KOMENDA NUDI SVOJIM OB^ANKAM /
OB^ANOM

Vi{ina denarne nagrade zlatim maturantom po pravilniku zna{a
418 EUR.

V skrbi za dobro obve{~enost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Ob~ina Komenda (na podro~ju dru`benih dejavnosti)
nudi svojim ob~anom:

Ob~ina Komenda od leta 1999 dalje svojim ob~ankam v okviru
spec. mamografske ambulante financira klini~ne preglede dojk.
Ob~ina ima sklenjeno pogodbo z Zdravstvenim domom Dom`ale
(telefon. centrala 724-51-00), v sklopu katerega deluje Specialisti~na
ambulanta za mamografijo.

Enkratni denarni prispevek za novorojence v Ob~ini
Komenda
Enkratni denarni prispevek za novorojenca je enkratna denarna
pomo~ novorojenemu otroku, s katerim se dru`ini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stro{kov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Prispevek uveljavlja eden od star{ev oziroma zakoniti zastopnik
pod pogojem, da imata oba z novorojencem stalno prebivali{~e
v ob~ini Komenda. V primeru, da star{a `ivita lo~eno, uveljavlja
pravico do prispevka tisti od star{ev, pri katerem novorojenec `ivi,
pod pogojem, da imata oba z novorojencem stalno prebivali{~e
v Ob~ini Komenda. Rok za vlo`itev vloge je najkasneje eno leto
po rojstvu otroka. Po preteku tega roka pravice do prispevka ni
mogo~e ve~ uveljaviti.
Do prispevka ni upravi~en vlagatelj, ki ima stalno prebivali{~e v
Ob~ini Komenda in je po predpisih ob~ine, v kateri je imel stalno
prebivali{~e ob rojstvu novorojenca, `e prejel prispevek za podobne
namene. V tak{nih primerih se vloga s sklepom zavrne.
Vi{ina denarnega prispevka za novorojenca zna{a 208,65 EUR.
Ve~ o uveljavljanju enkratnega denarnega prispevka za novorojence
si lahko preberete v Pravilniku o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence v Ob~ini Komenda, ki vam je, skupaj z vlogo za
uveljavljanje prispevka, na voljo na spletni strani ob~ine Komenda
(http://www.komenda.si).
Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vklju~eni v
programe vrtca
Do subvencioniranja so upravi~eni star{i otrok, ki skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec v zahtevanem roku vlo`ijo pro{njo
za sprejem otroka v vrtec, pa jim je vpis zaradi prezasedenosti
kapacitet vrtca v ob~ini Komenda odklonjen in otroci niso vklju~eni
v drug vrtec. Pravico do subvencije uveljavlja eden od star{ev oziroma zakoniti zastopnik pod pogojem, da imata oba star{a skupaj z
otrokom stalno prebivali{~e v Ob~ini Komenda in je otrok dopolnil
eno leto starosti. Vi{ina subvencije za posameznega upravi~enca
zna{a 50 % povpre~nega zneska, ki ga Ob~ina Komenda sofinancira
mese~no na otroka v doma~em vrtcu (trenutno 94 EUR neto/mesec).
Ve~ o uveljavljanju subvencije si lahko preberete v Pravilniku o
subvencioniranju varstva otrok, ki niso vklju~eni v programe
vrtca, ki vam je, skupaj z vlogo za uveljavljanje subvencije, na voljo
na spletni strani ob~ine Komenda (http://www.komenda.si).

Sofinanciranje klini~nih pregledov dojk

Enkratne denarne pomo~i (ob~inski del)
Upravi~ence, kriterije za dolo~itev vi{ine enkratne denarne pomo~i
in postopek dodeljevanja ter izpla~evanja denarne pomo~i v ob~ini
Komenda opredeljuje Odlok o enkratni denarni pomo~i v Ob~ini
Komenda (odlok in vlogo za uveljavljanje pomo~i najdete na spletni
strani Ob~ine Komenda).
Upravi~enci do pomo~i so ob~ani s stalnim prebivali{~em v ob~ini
Komenda, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za pre`ivljanje,
izkoristili pa so `e vse zakonske mo`nosti za re{itev socialne stiske
in so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoli{~in (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v dru`ini, brezposelnost ipd.),
zna{li v tak{nem polo`aju, da ne morejo poravnati najnujnej{ih
obveznosti.
Pomo~ je namenjena za nakup {olskih potreb{~in, ozimnico ali
kurjavo, kritje drugih stro{kov in izdatkov za premostitev trenutne
materialne ogro`enosti.
Pomo~ prejmejo upravi~enci enkrat letno v enkratnem znesku za
enega izmed prej navedenih namenov.
Kriterij za dolo~itev vi{ine pomo~i je minimalni dohodek posameznika oziroma dru`ine, katerega vi{ina se dolo~i po merilih
Zakona o socialnem varstvu.
Vi{ina pomo~i zna{a najve~ toliko kot zna{a denarna socialna
pomo~ po merilih zakona o socialnem varstvu (trenutno 200,56
EUR).
Majda Ravnikar
Direktorica ob~inske uprave

Nagrade “zlatim maturantom”
Pogoje, upravi~ence, vi{ino nagrade ter na~in uveljavljanja denarnih
nagrad zlatim maturantom v Ob~ini Komenda dolo~a Pravilnik o
denarnih nagradah zlatim maturantom (pravilnik in vlogo za
uveljavljanje nagrade najdete na spletni strani Ob~ine Komenda).
Upravi~enec do denarne nagrade je dijak, ki je na maturi dosegel
tak{no {tevilo to~k, ki ga uvr{~a v naziv “zlati maturant”, in ima
stalno prebivali{~e v Ob~ini Komenda. “Zlati maturant” je dijak, ki
je dosegel slede~e {tevilo to~k pri opravljanju mature:
• SPLO[NA IN MEDNARODNA MATURA: 30, 31, 32, 33 ali 34
to~k;
• POKLICNA MATURA: 22 in 23 to~k.
Rok za vlo`itev vloge je najkasneje tri mesece po opravljeni maturi.
Po preteku tega roka pravice do denarne nagrade ni mogo~e ve~
uveljaviti.
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