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GLASILO OB^INE KOMENDA

URADNE  OBJAVE
{t. 03/2008, 31. marec 2008

1.  Odlok o zaklju~nem ra~unu prora~una ob~ine komenda za leto 2007 1

2. Odlok o turisti~ni taksi v Ob~ini Komenda   3

3.  Sklep o dolo~itvi cen programov  pred{olske vzgoje v vrtcu Mehur~ki Komenda 3

4.  Sklep o  uporabi pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem  3

5. Sklep o imenovanju va{kega odbora vasi Križ  3

6.  Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Zavoda osnovne {ole Komenda - Moste 4

7.  Sklep o za~etku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega (lokacijskega) na~rta obmo~ja MO 2 Moste 4

8. Pravilnik o dodeljevanju sredstev ob~inskega prora~una za pospe{evanje razvoja malega gospodarstva  v
Ob~ini  Komenda  5

9. Javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka ob~inskega  podrobnega prostorskega na~rta obmo~ja O3 - gramoznica 
in javni razgrnitvi okoljskega poro~ila in njegove revizije za to obmo~je 7

10. Razpis za sofinanciranje delovanja dru{tev na podro~ju kmetijstva v Ob~ini Komenda za leto 2008 7

11.  Javni razpis za sofinanciranje dru{tvenih projektov v Ob~ini Komenda za leto 2008 8

12.  Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2008 8

13.  Javni razpis za sofinanciranje programov na podro~ju kulture v Ob~ini Komenda za leto 2008 8

14.  Javni razpis za sofinanciranje programov {porta v Ob~ini Komenda za leto 2008 9

15. Objava prostih delovnih mest v ob~inski upravi Ob~ine Komenda – Režijski obrat 10

 Kazalo Stran

Na podlagi 98. ~lena Zakona o javnih financah (Ur.list RS, {t. 79/99 in dopolnitve)  in  29. ~lena Zakona  o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, 
Ur. list RS, {t. 94/07) in 16. ~lena Statuta ob~ine Komenda (Ur.l. RS, {t. 37/99, 83/99 in Uradne objave GOK {t. 01/01 in 10/05) je Ob~inski 
svet ob~ine Komenda na 15. seji dne 27. 3. 2008 na predlog `upana sprejel

ODLOK O ZAKLJU^NEM RA^UNU PRORA^UNA OB^INE KOMENDA ZA LETO 2007

1. ~len

Sprejme se zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Komenda za leto 2007. Sestavni del odloka o zaklju~nem ra~unu prora~una Ob~ine Komenda 
sta tudi splo{ni in posebni del zaklju~nega ra~una prora~una, kjer so podrobno prikazani podatki o na~rtovanih in realiziranih prihodkih in 
odhodkih prora~una Ob~ine Komenda za leto 2007.

2. ~len

Zaklju~ni ra~un prora~una ob~ine Komenda za leto 2007 izkazuje:

                                                                                                              
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v €)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.545.771
TEKO^I PRIHODKI (70 + 71) 3.625.392

70 DAV^NI PRIHODKI 2.814.258
   700 Davki na dohodek in dobi~ek 1.997.578
   703 Davki na premo`enje 631.839
   704 Doma~i davki na blago in storitve 184.841

71 NEDAV^NI PRIHODKI 811.134
   710 Udele`ba na dobi~ku in dohodki od premo`enja 46.337
   711 Takse in pristojbine 13.514
   712 Denarne kazni 647
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 171.408
   714 Drugi nedav~ni prihodki 579.228

72 KAPITALSKI PRIHODKI 890.218
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 2.500
   722 Prihodki od prodaje zemlji{~ 887.718
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73 PREJETE DONACIJE 5.000
   730 Prejete donacije iz doma~ih virov 5.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 25.161
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan~nih institucij 25.161
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.290.881

40 TEKO^I ODHODKI 965.811
   400 Pla~e in drugi izdatki zaposlenim 294.952
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 48.592
   402 Izdatki za blago in storitve 590.731
   403 Pla~ila doma~ih obresti 31.536

41 TEKO^I TRANSFERI 1.439.583
   410 Subvencije 41.086
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 663.240
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 156.908
   413 Drugi teko~i doma~i transferi 578.349

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.628.015
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.628.015

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 257.472
   431 Investicijski transferi pravnim in fizi~nim osebam, ki niso prora~unski uporabniki 44.221
   432 Investicijski transferi prora~unskim uporabnikom 213.251
III. PRORA^UNSKI PRIMANKLJAJ (I. – II.) - 1.715.464

B) RA^UN FINAN^NIH TERJATEV IN NALO@B

IV. PREJETA VRA^ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELE@EV (750+751+752)                 0
75 PREJETA VRA^ILA DANIH POSOJIL

   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) 0

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.) 0

C) RA^UN FINANCIRANJA

VII. ZADOL@EVANJE (500) 2.150.000
50 ZADOL@EVANJE 2.150.000

   500 Doma~e zadol`evanje 2.150.000
VIII. ODPLA^ILO DOLGA (550) 0

55 ODPLA^ILO DOLGA
   550 Odpla~ilo doma~ega dolga

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA^UNU  (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) 404.890
X. NETO ZADOL@EVANJE   (VII.-VIII.) 2.150.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.745.110
XII. STANJE SREDSTEV NA RA^UNIH NA DAN 31.12.2006 - 348.159

3. ~len

Prese`ek sredstev stalne prora~unske rezerve v vi{ini 64.845,33 € se za isti namen prenese v leto 2008.

4. ~len

Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila ob~ine Komenda.

[tevilka: 410-0001/2008
Datum: 27.3. 2008

TOMA@ DROLEC
@UPAN
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Na podlagi 26. ~lena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, {t. 2/04) 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 svoji 15. seji,  dne 27.3.2008 sprejel

ODLOK O TURISTI^NI TAKSI V OB^INI 
KOMENDA 

1. ~len

S tem odlokom se dolo~a vi{ina turisti~ne takse v Ob~ini Komenda 
in na~in poro~anja o obra~unani in pla~ani turisti~ni taksi.  

2. ~len

Vi{ina turisti~ne takse za obmo~je ob~ine Komenda zna{a 6 to~k. 
Znesek turisti~ne takse se izra~una tako, da se pomno`i {tevilo to~k 
z vrednostjo to~ke, ki jo dolo~a Vlada  Republike Slovenije.

3. ~len

Pravne in fizi~ne osebe, ki sprejemajo turiste na preno~evanje, so 
dol`ne odvajati turisti~no takso na poseben ra~un ob~ine najkasneje 
do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
Do tega roka, morajo ob~ini predlo`iti tudi poro~ilo o obra~unani 
in pla~ani turisti~ni taksi za navedeno obdobje. Poro~ilo morajo 
zavezanci oddati na obrazcu iz priloge 1 tega odloka. 
Poro~ilo so zavezanci dol`ni po{iljati vsak mesec, ne glede na to, 
ali so imeli goste na preno~evanju ali ne.

4. ~len

Za vpra{anja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon 
o spodbujanju razvoja turizma. ^e bi v primeru sprememb dolo~b 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma, postale posamezne dolo~be 
tega odloka neskladne z zakonom, se uporabljajo neposredno 
dolo~be Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

5. ~len

Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Glasila 
ob~ine Komenda. 
[tevilka: 007-0005/2008
Datum:  27.3.2008
* Priloga 1 je na koncu uradnih objav.

Toma` Drolec
@UPAN

Na podlagi 31. ~lena Zakona o vrtcih (UPB-2, Uradni list RS, {t. 
100/05), 3. in 20. ~lena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno slu`bo (Uradni list RS, 
{t. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. ~lena Statuta Ob~ine Komenda 
(Uradni list RS, {t. 37/99, 83/99 in Uradne objave GOK, {t. 01/01, 
10/05) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na svoji 15. seji, dne 27. 
marca 2008 obravnaval in sprejel

SKLEP O DOLO^ITVI CEN PROGRAMOV  
PRED[OLSKE VZGOJE V VRTCU 

MEHUR^KI KOMENDA

1. ~len

CENE PROGRAMOV:
Prva starostna skupina 402 €
Druga starostna skupina 321 €
Cicibanove urice  138,02 € na oddelek / mese~no
V cenah programov za prvo in drugo starostno skupino  zna{a 
prehrana 39,00 € mese~no.

2. ~len

NAJVI[JI MESE^NI PRISPEVEK STAR[EV  (80% cene programa) 
zna{a :

Na podlagi 197. ~lena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list 
RS, {t. 69/03), 16. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, 
{t. 37/99, 83/99, Uradne objave Glasila Ob~ine Komenda, {t. 01/01, 
10/05), 1. ~lena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 
najem (Uradni  list RS, {t. 14/04, 34/04 in 62/06) je Ob~inski svet 
Ob~ine Komenda na svoji 15. seji, dne 27. marca 2008 sprejel

SKLEP

o uporabi Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem 

1. ~len

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list 
RS, {t. 14/04 s spremembami) se uporablja kot ob~inski predpis.

2. ~len

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Pravilnik o 
dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Ob~ini Komenda (Uradne 
objave Glasila ob~ine Komenda, {t. 08/2002).

3. ~len

Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
Glasila Ob~ine KomendaGlasilu ob~ine Komenda.
[tevilka: 007-0006/2008
Datum: 27.03.2008

Toma` Drolec
@UPAN 

Na podlagi 31. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, 
{t. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, {t. 
01/2001 in 10/2005) in 4. ~lena Odloka o ustanovitvi va{kih odborov 
(Uradni list RS, {t. 65/99) je Ob~inski svet ob~ine Komenda na 15. 
redni seji dne 27.03.2008 sprejel

SKLEP O IMENOVANJU VA[KEGA 
ODBORA VASI KRI@

1. ~len

Va{ki odbor vasi Kri` {teje 7 (sedem) ~lanov.

Prva starostna skupina 321,60 €
Druga starostna skupina 256,80 €

3. ~len

Letni prispevek star{ev za Cicibanove urice 45,90 €

4. ~len

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o dolo~itvi 
cen programov  pred{olske vzgoje v vrtcu Mehur~ki Komenda, 
{tevilka 602-0025/2007 (Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, 
{t. 04/2007).

5. ~len

Nove cene programov, dolo~ene s tem sklepom, veljajo od 
01.04.2008 dalje.

6. ~len

Ta sklep se objavi v  Uradnih objavah Glasila Ob~ine Komenda.

[tevilka: 602-0025/2007-3
Datum: 27. marec 2008

Toma` Drolec
@upan
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2. ~len

Za ~lane Va{kega odbora vasi Nasov~e se imenujejo:
• GANTAR SA[O, Kri` 23 C, 1218 Komenda, rojen 26.02.1956, 
• CEBEK MIRAN, Kri` 44 A, 1218 Komenda, rojen 16.12.1972, 
• PETERLIN PETER, Kri` 41 A, 1218 Komenda, rojen 13.08.1938, 
• PETERLIN JANEZ, Kri` 71 A, 1218 Komenda, rojen 17.05.1951, 
• ZUPIN METOD, Kri` 75, 1218 Komenda, rojen 11.06.1967,
• POGA^AR JANEZ, Kri` 32, 1218 Komenda, rojen 25.06.1959,
• KOS MARTA, Kri` 51, 1218 Komenda, rojena 19.01.1958

3. ~len

Prvo sejo Va{kega odbora vasi Kri` skli~e `upan ob~ine Komenda 
v roku 20 dni po imenovanju ~lanov.

4. ~len

Ta sklep za~ne veljati 8 dni po objavi v Uradnih objavah Glasila 
ob~ine Komenda.

[tevilka: 032-0002/2008
Komenda, 27.03.2008

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 15. seji dne 27.3.2008 sprejel  

SKLEP O IMENOVANJU 
PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA 
V SVET ZAVODA OSNOVNE [OLE 

KOMENDA - MOSTE

1. ~len

Za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne {ole Komenda 
Moste se imenujejo:

Bojan [kof, Kranjska pot 15, 1218 Komenda, rojen 22.10.1965
Toma` Sodnik, Breg 14, 1218 Komenda, rojen 4.4.1973
Marjana Gro{elj, Klanec 47D, 1218 Komenda, rojena 27.9.1962

Mandatna doba predstavnikov ustanovitelja iz predhodne to~ke 
tega sklepa traja 4 ({tiri) leta.  

2. ~len

Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnih objavah Glasila 
ob~ine Komenda, uporablja se od 17.04.2008 dalje.
Z dnem veljavnosti tega sklepa prenehata veljati Sklep o imenovanju 
predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne {ole Komenda 
– Moste {tevilka 02202-0002/2004 z dne 18.03.2004 (Uradne ob-
jave Glasila ob~ine Komenda, {t. 03/2004) in Sklep o imenovanju 
nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne 
{ole Komenda – Moste {tevilka 609-0001/2007 z dne 22.02.2007 
(Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, {t. 02/2007).

[tevilka: 014-0002/2008  
Datum: 27.3.2008

Toma` Drolec
`upan

Na podlagi 57. ~lena in tretjega odstavka 97. ~lena Zakona o 
prostorskem na~rtovanju ( Uradni list RS {t. 33/07 ) in 31. ~lena 
Statuta Ob~ine Komenda ( Uradni list RS {t. 37/99, 83/99, Uradne 
objave Glasila Ob~ine Komenda, {t. 01/01, 10/05 ) je @upan Ob~ine 
Komenda dne 03. 03.  2008  sprejel

SKLEP
o za~etku priprave sprememb in 

dopolnitev ureditvenega ( lokacijskega ) 
na~rta obmo~ja MO 2 MOSTE

1. ~len

(ocena stanja in razlogi za pripravo
sprememb in dopolnitev)

Na podlagi planskih aktov in v skladu z urbanisti~no zasnovo 
Komenda – Moste ima Ob~ina Komenda za obmo~je z oznako MO 
2 Moste sprejet veljavni ureditveni na~rt s spremembami in dopol-
nitvami (Uradni list RS {t. 70/97, 83/99 in Uradne objave Glasila 
Ob~ine Komenda {t. 03/05, 02/07).
Priprava sprememb in dopolnitev (v nadaljevanju: spremembe UN) 
je namenjena izklju~no programu otro{kega varstva na zahodnem 
delu obmo~ja (predvidoma na parc. {t. 621/8, 619, 617/4, 614/1, 
631/2, 1440/1, vse k. o. Moste). 
S spremembami UN se meja obmo~ja ne spreminja.

2. ~len

(na~in pridobitve strokovnih re{itev)

Sprememba UN se predvidoma ne na~rtuje na podlagi variantnih 
re{itev. Na~rtovalec na podlagi analize stanja prostora, predlaganih 
sprememb in smernic nosilcev urejanja prostora utemelji predlagano 
prostorsko ureditev. 

3. ~len

(postopek in roki priprave posameznih faz)

Postopek priprave sprememb UN se vodi v skladu z Zakonom o 
prostorskem na~rtovanju ( Uradni list RS {t. 33/07 ). S tem sklepom 
se dolo~ijo naslednji okvirni roki priprave:
• objava sklepa o pripravi: marec 2008, 
• izdelava osnutka: april - maj 2008,  
• pridobitev smernic: junij - julij 2008, 
• izdelava dopolnjenega osnutka: julij - avgust 2008, 
• javna razgrnitev: september - oktober 2008, 
• prva obravnava odloka na ob~inskem svetu: med javno razgrnit-

vijo, 
• priprava predloga odloka: november 2008, 
• pridobivanje kon~nih mnenj: november - december 2008, 
• sprejem usklajenega odloka na Ob~inskem svetu: januar 2009. 
Sprememba UN se po uveljavitvi po{lje na MOP in UE Kamnik. ^e 
bo za spremembo UN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, 
se v skladu z zakonom roki ustrezno podalj{ajo. V tem primeru bo k 
dopolnjenemu osnutku potrebno izdelati okoljsko poro~ilo.

4. ~len

(nosilci urejanja prostora)

Pripravljavec sprememb UN je Ob~ina Komenda. Nosilci urejanja 
prostora, ki v postopku priprave  sodelujejo s posredovanjem smer-
nic, strokovnih podlag ter mnenj, so:
• Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58,

1516 Ljubljana
• Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omre`ja zahod, Stegne 

19, 1547 Ljubljana
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• Ob~ina Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda
• Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kam-

nik 
• Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Izpostava Lju-

bljana, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
• Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za za{~ito in re{evanje, Vo-

jkova 61, 1000 Ljubljana
• Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z 

vodami, Sektor za vodno obmo~je Donave, Oddelek obmo~ja 
srednje Save, Einspielerjeva 6, 1109 Ljubljana

• Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj, Tom{i~eva 
9, 4000 Kranj

• Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 
• Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 

48, 1000 Ljubljana
• Ministrstvo za promet, Direktorat Republike Slovenije za ceste, 

Tr`a{ka 19, 1000 Ljubljana
• Petrol Plin, d. o. o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana. 
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v tridesetih dneh od 
prejema vloge. V smernicah nosilci urejanja prostora za obmo~je 
obravnave konkretizirajo dolo~be predpisov s svojega delovnega 
podro~ja. Ministrstvo za okolje in prostor pa v istem roku pripravlja-
vcu tudi sporo~i ali je za navedeno spremembo UN  potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje. ^e nosilci urejanja prostora v 
predpisanem roku ne podajo smernic, se {teje da smernic nimajo, 
pri ~emer pa mora pripravljavec upo{tevati vse zahteve, ki jih za 
na~rtovanje prostorske ureditve dolo~ajo veljavni predpisi.
Nosilci urejanja prostora na poziv pripravljavca v tridesetih dneh 
od prejema vloge podajo mnenje, s katerim ugotovijo ali predlog 
sprememb UN upo{teva dane smernice. ^e bo za spremembo UN 
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna min-
istrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti njegovih vplivov 
na okolje. O sprejemljivosti vplivov sprememb UN na okolje odlo~i 
Ministrstvo za okolje in prostor.

5. ~len

(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Izdelavo sprememb UN financira Ob~ina Komenda. 

6. ~len

(objava sklepa)

Ta sklep se po{lje Ministrstvu za okolje in prostor, objavi se v Uradnih 
objavah Glasila Ob~ine Komenda ter na svetovnem spletu.

[tevilka: 3505-0002/2007
Komenda,     03. 03. 2008   

Toma` DROLEC, l. r.
@upan Ob~ine Komenda

Na podlagi Zakona o spremljanju dr`avnih pomo~i (Uradni list RS, 
{t. 37/04) 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 15. seji, dne 27.3. 2008,  sprejel

PRAVILNIK O DODELJEVANJU 
SREDSTEV OB^INSKEGA PRORA~UNA 
ZA POSPE{EVANJE RAZVOJA MALEGA 
GOSPODARSTVA  V OB^INI  KOMENDA

1. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len

S tem pravilnikom se dolo~ajo pogoji, namen in postopek za 
dodeljevanje finan~nih sredstev za pospe{evanje razvoja malega 
gospodarstva v ob~ini Komenda (v nadaljevanju: pomo~ za raz-
voj).

2. ~len

Sredstva za pospe{evanje razvoja malega gospodarstva se zagotav-
ljajo v prora~unu Ob~ine Komenda v vi{ini, ki je dolo~ena z odlokom 
o prora~unu Ob~ine Komenda za posamezno leto.

3. ~len

Pomo~ za razvoj malega gospodarstva se dodeljuje v obliki 
nepovratnih sredstev.

4. ~len

Pri dodelitvi pomo~i za razvoj se ne sme prese~i zgornja meja inten-
zivnosti ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva ob~inskega 
prora~una, dr`avnega prora~una ali sredstva Evropske unije) je 
pomo~ dodeljena.
Prejemnik pomo~i za razvoj je dol`an ob prijavi na javni razpis po-
dati izjavo, da za dolo~en namen projekt ni dobil dr`avne pomo~i 
oziroma ~e jo je, kolik{en dele` je `e dobil iz drugih virov.

2. OBLIKE POMO^I

5. ~len

Ukrepi za pospe{evanje razvoja malega gospodarstva oziroma 
oblike pomo~i so: subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje 
posojil, pospe{evanje izobra`evanja in svetovanja podjetnikom ter 
pospe{evanje udele`b na sejmih in razstavah.
2.1. Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil 

6. ~len

Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom 
in malim gospodarskim dru`bam, ki bodo tako pridobljena sredstva 
vlo`ili v razvoj, raz{iritev, posodobitev poslovanja oziroma oprav-
ljanja dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest , povezanih z 
investicijo v ob~ini, in sicer za naslednje upravi~ene stro{ke:
• nakup, urejanje in opremljanje zemlji{~ in pridobivanje projektne 

dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
• nakup, graditev in prenovo poslovnih prostorov (prenova po-

slovnih prostorov mora biti povezana z investicijo), 
• nakup nove in generalno obnovljene opreme. 
 Delovna mesta morajo biti ustvarjena v roku treh let po kon~anju 
investicije in ohranjena najmanj pet let. 

7. ~len

Za posojilo oziroma subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo 
samostojni podjetniki posamezniki,  male dru`be, ki izpolnjujejo 
pogoje za mala in srednje velika podjetja iz 6. ~lena »Uredbe o 
namenih za dodeljevanje dr`avnih pomo~i ter dolo~itvi pristojnih 
ministrstev za upravljanje posameznih shem dr`avnih pomo~i«.  
Sede` prosilca ter kraj investicije morata biti na obmo~ju ob~ine 
Komenda. V primeru vlaganj v deficitarno dejavnost je izjemoma 
lahko sede` prosilca v drugi ob~ini, investicija pa mora biti na 
obmo~ju ob~ine Komenda.

8. ~len

Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg ban~nih 
pogojev, izpolnjujejo ve~je {tevilo naslednjih kriterijev:
• z investicijskim programom oziroma poslovnim na~rtom 

doka`ejo ustrezno gospodarnost nalo`be oziroma poslovno 
u~inkovitost,

• pove~ujejo {tevilo delovnih mest,
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• vlagajo v deficitarne dejavnosti, s tem, da ima prednost prosilec 
s sede`em v ob~ini Komenda.

9. ~len

Sredstva se dodeljujejo z najdalj{o dobo vra~anja 5 let.

10. ~len

Prosilec mora sam zagotoviti 25 % upravi~enih stro{kov inves-
ticije. 
Vi{ina odobrenega posojila ne sme presegati 50 % predra~unske 
vrednosti nalo`be.
Do pomo~i niso upravi~ena podjetja v te`avah.
Maksimalen upravi~en dele` dr`avne pomo~i je 50 % upravi~enih 
stro{kov investicije. Zgornja meja pomo~i velja ne glede na to iz 
katerih virov so prejeta.
Vi{ina odobrenega posojila je odvisna tudi od:
• razpolo`ljivih sredstev,
• {tevila upravi~enih prosilcev,
• posojilne sposobnosti prosilcev.

11. ~len

Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa, ki ga razpi{e `upan 
ob~ine Komenda.
Razpis se javno objavi v Glasilu ob~ine Komenda.

12. ~len

Komisijo za dodeljevanje sredstev iz ob~inskega prora~una za 
pospe{evanje razvoja malega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: 
Komisija) imenuje `upan. Komisijo sestavljajo  predsednik in {tirje 
~lani, od katerih sta dva ~lana Ob~inskega sveta. 
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja ob~inska 
uprava.

13. ~len

Razpis iz 11. ~lena tega pravilnika mora vsebovati naslednje po-
datke:
• navedbo pravilnika, na podlagi katerega je objavljen razpis,
• namen za katerega se delijo sredstva,
• subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo,
• pogoje, ki jih morajo upravi~enci izpolnjevati,
• dobo vra~anja posojila,
• vi{ino obrestne mere,
• navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec prilo`iti k vlogi,
• mesto in na~in zbiranja vlog,
• rok za zbiranje vlog in potrdil,
• rok v katerem bodo dodeljena sredstva,
• drugo.

14. ~len

Ob~inska uprava sproti pregleduje prispele vloge, zlasti, ~e prosilci 
izpolnjujejo razpisne pogoje in ~e so vloge opremljene z zahteva-
nimi potrdili. 
Ob~inska uprava sprotno obvesti prosilca  o morebitni dopolnitvi 
nepopolnih vlog. Prosilec je dol`an nepopolno vlogo dopolniti v 5. 
dneh po obvestilu, druga~e  se te vloge ne obravnava.

15. ~len

Na podlagi prejetih vlog komisija dolo~i listo upravi~encev ter 
predlagane zneske posojila. 
Glede na uvrstitev upravi~encev in oceno komisije, izda ob~inska 
uprava ustrezne sklepe posameznemu upravi~encu. Prosilcem, ki 
niso upravi~eni do posojila, ob~inska uprava izda sklep o zavrnitvi 

vloge.

16. ~len

^e se posamezen upravi~enec ne strinja s sklepom ob~inske up-
rave, se lahko v roku 15 dni  po prejemu sklepa prito`i  `upanu. @
upan odlo~i o prito`bi najkasneje v 30 dneh. 

17 . ~len

^e posojilojemalec porabi sredstva nenamensko ali ~e je ob vlogi 
za dodelitev posojila navajal neresni~ne podatke oziroma predlo`il 
dokumente, na katerih so napa~ni podatki, mora sredstva v celoti 
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 

18. ~len

Ob~ina za sodelovanje pri postopkih subvencioniranja obrestne 
mere za dodeljevanje posojil na osnovi zbiranja in analize ponudb 
izbere najugodnej{o ban~no organizacijo, s katero sklene pogodbo, 
kjer so dolo~ene medsebojne pravice in obveznosti, vi{ina kredit-
nega potenciala ter vi{ina subvencije.

19. ~len

Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojilojemalcem 
v skladu s tem pravilnikom in pravnomo~nim sklepom ob~inske 
uprave, mora poleg ban~nih dolo~b vsebovati {e naslednje 
dolo~be: 
• obveznosti posojilojemalca, da posojilo porabi namensko, 
• obveznosti, da posojilojemalec v primeru, ~e ne izpolni kater-
ekoli obveznosti iz posojilne pogodbe oziroma, ~e je bila pogodba 
sklenjena na podlagi la`nih podatkov, takoj vrne posojilo ali se 
neodpla~an del posojila revalorizira in obrestuje v vi{ini zakonskih 
zamudnih obresti po stopnji, po kateri revalorizira posojila banka,
• rok, v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti delavce ter 
za kak{en ~as, ~e mu je bilo posojilo dodeljeno zaradi zagotavljanja 
novih delovnih mest.

20. ~len

Posojila se ne dodeljujejo prosilcem, ki so v obdobju zadnjih dveh 
let odklonili s strani Ob~ine  Komenda `e odobreno posojilo.
2.2. Pospe{evanje izobra`evanja in svetovanja podjetnikom 

21. ~len

Pomo~ se dodeli za opravljene storitve svetovanja in izobra`evanja, 
ki so izvedene s strani zunanjih izvajalcev, ter niso povezane z 
obi~ajnimi teko~imi stro{ki podjetja. 
Pomo~ za svetovalne storitve se lahko dodeli do 100 % upravi~enih 
stro{kov. Upravi~eni stro{ki svetovalnih storitev so stro{ki izvajalcev 
svetovalnih storitev.
Pomo~ za izobra`evalne storitve pa se lahko dodeli do 100 % 
upravi~enih stro{kov. Upravi~eni stro{ki izobra`evanja so stro{ki 
izvajalcev izobra`evalnih storitev.

22. ~len

Pogoji za pridobitev pomo~i:
• svetovanje oziroma izobra`evanje mora biti namenjeno stro-

kovnemu izpopolnjevanju in izobra`evanju, ki uvaja nova znanja 
povezana z razvojem malega gospodarstva;

• izvajalec svetovanj oziroma izobra`evanj vlo`i vlogo s prilo`enim 
ra~unom o izvedeni storitvi ter seznamom udele`encev.

2.3.  Pospe{evanje udele`be na sejmih in razstavah 

23. ~len

Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom 
in malim gospodarskim dru`bam, ki se udele`ijo sejma ali razstave. 
Sede` prosilca mora biti v ob~ini Komenda. 
Pomo~ se lahko dodeli v vi{ini 50 % upravi~enih stro{kov. 
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Upravi~eni stro{ki so stro{ki najetja, postavitve in delovanja raz-
stavnega prostora

24. ~len

Sredstva se delijo na podlagi razpisa, ki ga razpi{e `upan ob~ine 
Komenda.
Razpis se javno objavi v Glasilu ob~ine Komenda.

25. ~len

Razpis iz 24. ~lena tega pravilnika mora vsebovati naslednje po-
datke:
• navedbo pravilnika, na podlagi katerega je objavljen razpis,
• namen za katerega se delijo sredstva,
• subjekte, ki lahko zaprosijo za sredstva,
• pogoje, ki jih morajo upravi~enci izpolnjevati, 
• mesto in na~in zbiranja vlog,
• rok za zbiranje vlog in potrdil,
• navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec prilo`iti k zahtevku;
• rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi sredstev.

26. ~len 

O dokon~ni odobritvi odlo~a ob~inska uprava s sklepom, ki ga 
prosilcem  posreduje v osmih dneh po odlo~itvi. 

27. ~len

Prejemniki morajo sredstva s pripadajo~imi zakonskimi zamudnimi 
obrestmi vrniti, ~e ob~inska uprava in pristojni organi nadzora ugo-
tovijo, da sredstva niso bila namensko porabljena za upravi~ene 
stro{ke. 

3. KON^NE DOLO^BE

28. ~len

S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju 
sredstev ob~inskega prora~una za pospe{evanje razvoja obrti in 
podjetni{tva v ob~ini Komenda (Uradne objave Glasila ob~ine 
Komenda, {t. 08/2002).
29. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnih objavah 
Glasila ob~ine Komenda.

[tevilka: 41403-0002/02
Datum:  27.3.2008

TOMA@ DROLEC
@UPAN 

Na podlagi 60. oziroma 50. ~lena Zakona o prostorskem na~rtovanju 
( Uradni list RS {t. 33/07 ), 43. ~lena Zakona o varstvu okolja ( Uradni 
list RS {t. 39/06 )  in 31. ~lena Statuta Ob~ine Komenda ( Uradni list 
RS {t. 37/99, 83/99 in Uradne objave GOK {t. 01/01, 10/05 ) Ob~ina 
Komenda objavlja javno naznanilo o

JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA 
OSNUTKA OB^INSKEGA  PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NA^RTA OBMO^JA 
O3 - GRAMOZNICA 

IN

JAVNI RAZGRNITVI OKOLJSKEGA 
PORO^ILA IN NJEGOVE REVIZIJE ZA 

TO OBMO^JE  

1. ~len

Javna razgrnitev bo opravljena med 07. 04. 2008 in 06. 05. 2008 
v prostorih Ob~ine Komenda, Moste 8f, 1218 Komenda ( stara 
mlekarna v Mostah ). 

2. ~len

Pripombe v zvezi z javno razgrnjenima dokumentoma se v ~asu 
razgrnitve lahko vpisujejo v knjigo pripomb na istem naslovu. Pisne 
pripombe in predlogi se v tem roku lahko posredujejo tudi po po{ti 
na Ob~ino Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda, na elektronski 
naslov obcina.komenda�siol.net ali na faks {t. 01 834 12 23. 

3. ~len

Javna obravnava v sejni sobi na Glavarjevi cesti 104 v Komendi bo 
opravljena v ponedeljek, 05. 05. 2008 ob 15.00 uri. Na javni obravnavi 
se lahko ustno na zapisnik podajo pripombe in predlogi.  

4. ~len

To naznanilo se najmanj sedem dni pred za~etkom javne razgrnitve 
objavi v Uradnih objavah Glasila Ob~ine Komenda, na spletnih 
straneh Ob~ine Komenda, na lokalni TV+ in na ob~inski oglasni 
deski.

[ifra: 3505-0002/2003
Datum: 14. 03. 2008

@upan Ob~ine Komenda
Toma` Drolec, l. r.

Na podlagi 36. ~lena Zakona o kmetijstvu (Zkme-UPB1, UL RS, {t. 
51/06) in 20.  ~lena Pravilnika o dodeljevanju pomo~i za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in pode`elja v ob~ini Komenda za programsko 
obdobje 2007-2013 (Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, {t. 
07/2007) objavlja `upan Ob~ine Komenda,

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
DELOVANJA DRU[TEV NA PODRO^JU 
KMETIJSTVA V OB^INI KOMENDA ZA 

LETO 2008
1. Predmet:
Sofinanciranje delovanja razli~nih neprofitnih oblik sodelovanja 
kmetov in drugih neprofitnih zdru`enj, povezanih s kmetijstvom, 
gozdarstvom in razvojem pode`elja.
2. Upravi~enci: Dru{tva in njihova zdru`enja.
3. Splo{ni pogoji upravi~enosti:
• Dru{tva, registrirana za delovanje na obmo~ju ob~ine ali delujejo 

na obmo~ju ob~ine
• Sofinancirajo se izklju~no nepridobitne dejavnosti dru{tev
• Izvajanje izobra`evanj in usposabljanj, katerih upravi~enci so 
nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja
4. Specifi~ni pogoji upravi~enosti:
• Odlo~ba o vpisu v register dru{tev
• Seznam ~lanov dru{tva iz obmo~ja ob~ine
5. Upravi~eni stro{ki:
• Materialni stro{ki za delovanje dru{tev
6. Obseg razpolo`ljivih sredstev: 
• V prora~unu Ob~ine Komenda za leto 2008 je na prora~unski 

postavki »4280 – pomo~ dru{tvom s podro~ja kmetijstva« plani-
ranih  1.500 €.

7. Razpisna dokumentacija: 
• Dokumentacija je  dosegljiva na spletni strani Ob~ine Komenda 

www.komenda.si in v tajni{tvu Ob~ine Komenda, Zaj~eva cesta 
23, 1218 Komenda v ~asu uradnih ur, od dneva objave javnega 
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razpisa do izteka roka za oddajo prijav.
8. Rok za oddajo prijave na javni razpis:  je petek 25. april 
2008.
9. Prijave z izpolnjenimi obrazci po{ljite na naslov: Ob~ina 
Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti 
s pripisom »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE DRU[TEV NA 
PODRO^JU KMETIJSTVA ZA LETO 2008 – NE ODPIRAJ«.
10. Z izbranimi izvajalci  bo `upan sklenil pogodbe o sofinan-
ciranju dru{tvenih programov.
11. Dodatne informacije dobite pri Miri Grzin~i~ na tel.{t. 
01/72 47 405.

[tevilka: 430-0013/2008
Datum: 18. 3. 2008

Toma` Drolec
@UPAN

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dru{tvenih projektov v Ob~ini 
Komenda (Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, {t. 02/05), ̀ upan 
Ob~ine Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
DRU[TVENIH PROJEKTOV V OB^INI 

KOMENDA ZA LETO 2008
Predmet javnega razpisa so programi in projekti, ki zajemajo vse 
oblike ustvarjanja in delovanja in so v javnem interesu.
Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdr`evanje in 
investicije v prostore. 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo dru{tva in zveze, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:
• so registrirana za izvajanje dejavnosti in s svojim dosedanjim 

delom izkazujejo pri~akovano kakovost,
• dru{tva, ki nimajo za osnovno dejavnost kulturne, humanitarne, 

kmetijske, {portne, gasilske in podobne dejavnosti 
• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske 

pogoje za uresni~evanje aktivnosti,
• da imajo sede` na obmo~ju ob~ine Komenda, 
• da nimajo neporavnanih obveznosti do Ob~ine Komenda,
• da delujejo najmanj eno leto,
• da imajo urejeno evidenco o ~lanstvu (izpolnite in obvezno prilo`ite 

fotokopijo evidence o ~lanstvu),
• da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• so registrirani v skladu z Zakonom o dru{tvih,
• ob~inski upravi vsako leto redno predlo`ijo finan~no poro~ilo in 

poro~ilo o realizaciji programov ter na~rt aktivnosti za prihodnje 
leto. 

Prijava na razpis:
1. Obseg razpolo`ljivih sredstev: Ob~ina Komenda je za sofinan-
ciranje dru{tvenih projektov v letu 2008 namenila 10.700 €
2. Razpisna dokumentacija s prilo`enimi obrazci je dosegljiva 
na spletni strani Ob~ine Komenda www.komenda.si in v tajni{tvu 
Ob~ine Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda v ~asu urad-
nih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
prijav.
3. Rok za oddajo prijave na javni razpis je petek 25. april 2008.
4. Prijave z izpolnjenimi obrazci po{ljite na naslov: Ob~ina Ko-
menda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom 
»JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE DRU[TVENIH PROJEKTOV 
ZA LETO 2008 – NE ODPIRAJ«.

5. Z izbranimi izvajalci  bo ̀ upan sklenil pogodbe o sofinanciranju 
dru{tvenih projektov.
6. Dodatne informacije dobite pri Miri Grzin~i~ na tel.{t. 01/72 
47 405.
Merila in kriteriji, po katerih se bo posamezni projekt ocenjeval, so 
sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, ko je na razpis pri-
javljenih ve~ izvajalcev programov, kot je na razpolago prora~unskih 
sredstev, Ob~inska uprava Ob~ine Komenda  dolo~i prioriteto za 
vrednotenje programov v skladu s potrebami in interesi lokalne 
skupnosti.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za finan~na sredstva, se izlo~ijo.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obve{~eni v roku 30 dni 
po kon~anem razpisu.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2008.

[tevilka: 430-0012/2008
Datum: 18. 3. 2008

Toma` Drolec
@upan

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov 
v ob~ini Komenda (Uradne objave Glasila Ob~ine Komenda {t. 
08/2004) `upan ob~ine Komenda objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 

2008
1. Iz prora~unskih sredstev se bodo sofinancirali programi humani-
tarnih dru{tev, zdru`enj in organizacij.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo: izvajalci humanitarnih 
programov.
3. Obseg razpolo`ljivih sredstev: Ob~ina Komenda je za sofinan-
ciranje humanitarnih programov v letu 2008 namenila 9.260 EUR.
4. Razpisno dokumentacijo s prilo`enimi obrazci lahko dobite na 
spletni strani ob~ine Komenda www.komenda.si ali v tajni{tvu ob~ine 
Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda v ~asu uradnih ur, od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.
5. Rok za oddajo prijave na javni razpis je petek, 25. april 2007.
6. Z izbranimi izvajalci humanitarni programov bo `upan sklenil 
pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov.
7. Prijave z izpolnjenimi obrazci po{ljite na naslov: Ob~ina Komenda, 
Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI 
RAZPIS – SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA 
LETO 2008 – NE ODPIRAJ«.
8. Dodatne informacije dobite pri Mateji Drolc na tel.{t. 01/7247 
– 406.

[tevilka: 430-0010/2008
Datum: 14.3.2008

 Toma` Drolec
@UPAN

Na podlagi 8., 9. in 25. ~lena Zakona o uresni~evanju javnega in-
teresa za kulturo (Ur.l. RS, {t. 96/02) in Pravilnika o sofinanciranju 
programov na podro~ju kulture v Ob~ini Komenda (Uradne objave 
GOK, {t. 08/04), Ob~ina Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV NA PODRO^JU KULTURE 

V OB^INI KOMENDA ZA LETO 2008
1. PREDMET RAZPISA je sofinanciranje programov in projektov 
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s podro~ja kulture v Ob~ini Komenda za leto 2008.
Razpisna sredstva so namenjena sofinanciranju programov 
in projektov, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja 
in varovanja kulturnih dobrin na podro~ju glasbene, dramske, 
gledali{ke in lutkovne, literarne, likovne in fotografske, filmske in 
video dejavnosti.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdr`evanje in investicije v 
prostor in opremo (obleke, instrumenti) za kulturno dejavnost in 
spomeni{ko varstvene akcije.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU 
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
• so zasebniki na podro~ju kulture, ki so vpisani v razvid samostojnih 

ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo ali
• dru{tva, registrirana za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim 

dosedanjim delom izkazujejo pri~akovano kakovost ali
• zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti s podro~ja kulture.
Vsi prijavitelji pa morajo izpolnjevati {e:
• imeti sede` na obmo~ju ob~ine Komenda in so registrirani v skladu 

z Zakonom o dru{tvih (~e so registrirani kot dru{tvo ali zavod);
• imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizaci-

jske mo`nosti za uresni~itev na~rtovanih aktivnosti;
• imeti urejeno evidenco o ~lanstvu, pla~ani ~lanarini in ostalo 

dokumentacijo, kot to dolo~a Zakon o dru{tvih;
• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
3. RAZPISNA PODRO^JA
Izvajalcem se sofinancira programe za naslednje namene:
• redno dejavnost;
• projekte oz. programe;
• udele`bo na prireditvah, predstavitvah, tekmovanjih, festivalih in 

sre~anjih doma in v tujini.
4. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Merila so podrobneje opredeljena v prilogi Pravilnika o sofinan-
ciranju programov na podro~ju kulture v Ob~ini Komenda (Uradne 
objave GOK, {t. 08/04) in so sestavni del razpisne dokumentacije.
5. VI[INA RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje kulturnih 
programov za leto 2008 zna{a 10.000,00 EUR.
6. ROK IZVEDBE PROGRAMOV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 (do 31.12.2008) 
v skladu s predpisi, ki dolo~ajo izvr{evanje prora~una.
7. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja ve~ programov, 
mora za vsak posami~ni program izpolniti lo~en obrazec. Prijava 
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so 
navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave 
na razpisnem obrazcu sogla{ati s preverjanjem namenske porabe 
prora~unskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer 
s strani sofinancerja.
8. ROK ZA PREDLO@ITEV PRIJAV IN NA^IN PREDLO@ITVE
Razpisno dokumentacijo s prilo`enimi obrazci lahko dobite na 
spletni strani Ob~ine Komenda www.komenda.si ali v sprejemni 
pisarni Ob~ine Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda v ~asu 
uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za 
oddajo prijav.
Rok za oddajo prijave na javni razpis je petek, 25. april 2008.
Prijave z izpolnjenimi obrazci po{ljite na naslov:
Ob~ina Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti 
s pripisom: 

“ JAVNI RAZPIS - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 
ZA LETO 2008 - NE ODPIRAJ”.
9. IZID RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni pisno s skle-
pom.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in na~in kori{~enja 
prora~unskih sredstev.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na 
Ob~ini Komenda pri Mateji Drolc, tel.{t. 01/7247-406.

Datum:    14.03.2008
[tevilka:  430-0011/2008

Toma` Drolec
@UPAN

Na podlagi 7. in 10. ~lena Zakona o {portu (Uradni list RS, {t. 22/98, 
97/01, 27/02, 110/02, 15/03), 7. ~lena Pravilnika o vrednotenju {port-
nih programov v ob~ini Komenda (Uradne objave Glasila Ob~ine 
Komenda, {t. 01/2008) in dolo~il Letnega programa {porta v ob~ini 
Komenda za leto 2008 (Uradne objave Glasila Ob~ine Komenda, {t. 
02/2008) Ob~ina Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV [PORTA V OB^INI 

KOMENDA ZA LETO 2008
1. Naro~nik javnega razpisa: 
Ob~ina Komenda, Zaj~eva cesta 23, Komenda
2. Predmet javnega razpisa in vi{ina razpisanih sredstev:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja {portnih pro-
gramov v javnem interesu v ob~ini Komenda za leto 2008 in sicer:
a) [portna vzgoja otrok in mladine
• interesna {portna vzgoja pred{olskih otrok 
• interesna {portna vzgoja {oloobveznih otrok 
• {portna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski {port 
• interesna {portna vzgoja mladine 
• {portna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski 

{port 
b) [portno rekreativna dejavnost odraslih
• rekreativni programi za odrasle
c) Kakovostni {port
• {portni programi odraslih s tekmovalno vsebino
d) Vrhunski {port
• {portni programi kategoriziranih {portnikov mladinskega, 

dr`avnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega 
razreda

e) Razvojne in strokovne naloge v {portu
• delovanje dru{tev in zvez dru{tev na nivoju lokalne skupnosti
Sredstva prora~una so razporejena skladno s sprejetim Odlokom 
o prora~unu Ob~ine Komenda za leto 2008 in Letnim programom 
{porta v ob~ini Komenda za leto 2008 (Uradne objave Glasila Ob~ine 
Komenda, {t. 02/2008). Okvirna vi{ina razpisanih sredstev zna{a  
50.920,00 EUR.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
Na razpisu za sofinanciranje programov {porta lahko kandidirajo 
naslednji izvajalci {portnih dejavnosti:
• {portna dru{tva in klubi, registrirani po Zakonu o dru{tvih;
• zveze {portnih dru{tev, ki jih ustanovijo {portna dru{tva za posa-

mezna obmo~ja ali panoge;
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• zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na podlagi zakon-
skih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na podro~ju 
{porta;

• zavodi s podro~ja vzgoje in izobra`evanja.
[portna dru{tva in njihova zdru`enja imajo pod enakimi pogoji 
prednost pri izvajanju {portnih  programov v ob~ini Komenda. 
Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:
• da se pravo~asno prijavijo na javni razpis;
• da imajo sede` v ob~ini Komenda;
• da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na 

podro~ju {porta;
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresni~evanje na~rtovanih {portnih 
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 ~lanstvu in urejeno evidenco o 
registriranih tekmovalcih.

4. Rok za porabo sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti v celoti porabljena do konca leta 
2008.
5. Razpisni 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 .
6. Kontaktni osebi za dodatne informacije:  
Mateja Drolc in Majda Ravnikar.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji
Vloge za sofinanciranje programov {porta za leto 2008 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 petka 25. aprila 2008.
[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 2008 - 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!
8. 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. 

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST V 
OB^INSKI UPRAVI OB^INE KOMENDA 

– REŽIJSKI OBRAT

Ob~ina Komenda razpisuje prosto delovno mesto:

A)  »Upravljalec strojev, naprav in infrastrukturnih 
omre`ij«
Okvirne naloge:
• upravljanje naprav, strojev in infrastrukturnih omre`ij
• vodenje intervencije na infrastrukturnih omre`jih
• izvajanje nalog s podro~ja gospodarskih javnih slu`b
• izvajanje nalog s podro~ja komunalnih dejavnosti
• izvajanje strojnih in ro~nih zemeljskih del
• razni prevozi tovora.
Delovno mesto se razpisuje za nedolo~en in polni delovni 
~as.
Delo se opravlja na {ir{em obmo~ju ob~ine Komenda in 
ob~asno izven nje (terensko delo).
Poleg splo{nih pogojev se zahtevajo {e  naslednji posebni 
pogoji za zaposlitev:
• srednja strokovna izobrazba; srednja splo{na izobrazba (V. 

stopnja)
• najmanj eno leto delovnih izku{enj
• najmanj  vozni{ko dovoljenje B, C, F in G kategorije
• opravljen izpit za strojnika te`ke gradbene mehanizacije.
Prijavi je potrebno prilo`iti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

B) »Komunalni delavec«
Okvirne naloge:
• izvajanje nalog s podro~ja gospodarskih javnih slu`b
• vzdr`evanje komunalnih in drugih objektov v ob~ini
• izvajanje drugih nalog s podro~ja komunalnih dejavnosti
• izvajanje strojnih in ro~nih zemeljskih del
• razni prevozi tovora.
Delovno mesto se razpisuje za nedolo~en in polni delovni 
~as.
Delo se opravlja na {ir{em obmo~ju ob~ine Komenda in 
ob~asno izven nje (terensko delo).
Poleg splo{nih pogojev se zahtevajo {e  naslednji posebni 
pogoji za zaposlitev:
• srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja)
• najmanj {tiri mesece delovnih izku{enj
• najmanj  vozni{ko dovoljenje B, C, F in G kategorije
• opravljen izpit za strojnika te`ke gradbene mehanizacije.
Prijavi je potrebno prilo`iti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Prosimo vas, da svoje ponudbe skupaj z `ivljenjepisom in 
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev po{ljete na naslov: 
Ob~ina Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, najkas-
neje do petka, 11. aprila 2008.

Toma` Drolec
Župan Ob~ine Komenda

Sklep o izbranih {portnih programih izda direktor ob~inske up-
rave.
Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obve{~eni najkasneje v enem 
mesecu po odpiranju vlog. 
Z vsemi izbranimi izvajalci programov {porta bo podpisana po-
godba o sofinanciranju programov {porta v ob~ini Komenda za 
leto 2008.

[tevilka:  671-0002/2008
Datum:    14.03.2008

Toma` DROLEC
@upan



PORO�ILO O OBRA�UNANI IN PLA�ANI TURISTI�NI TAKSI 

ZA MESEC__________________ 

I. PODATKI O ZAVEZANCU 

______________________________________________________________________ (naziv 
pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, sobodajalca, kmeta,  društva)  

________________________________                    __________________________ 
                   (naslov)                                                                     (dav�na številka)

II.   PODATKI O NASTANITVENI ZMOGLJIVOSTI 

Število sob: __________   Število apartmajev:___________ Število vseh ležiš�__________ 

III.  PODATKI O GOSTIH IN PRENO�ITVAH

 TUJI   DOMA�I  SKUPAJ  
Število gostov    
Število no�itev     

IV. OBRA�UN PLA�ILA TURISTI�NE TAKSE  

Obra�un  Število no�itev Znesek v  € 

Turisti�na taksa (100 %) 

Turisti�na taksa (50 %) 

Oproš�eni pla�ila takse 

SKUPAJ 

Rok za oddajo poro�ila  in rok za nakazilo turisti�ne takse je do 25. v mesecu za pretekli mesec na 
naslov: Ob�ina Komenda, Zaj�eva cesta 23, Komenda  (fax: 01/834-13-23) 

Številka ra�una: 01364-5643206246, sklic:  19  dav�na številka zavezanca-07129. 

Kraj in datum; _______________________                            
                                                                                         Žig  

Odgovorna oseba: ____________________ 

Opomba: V skladu z 2. to�ko 30. �lena ZSRT je zavezanec dolžan en izvod obrazca 
posredovati tudi pristojnemu dav�nemu uradu.


