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GLASILO OB^INE KOMENDA

URADNE  OBJAVE
{t. 04/2008, 29. april 2008

Na podlagi 20. ~lena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, 
{t. 100/05 in ZVrt-D, Uradni list RS, {t. 25/08), Zakona o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-UPB1, Uradni list RS, {t. 3/07), 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra`evalnega zavoda 
Osnovna {ola Komenda Moste (Uradne objave GOK, {t. 06/07) je 
Ob~inski svet Ob~ine Komenda, na predlog Sveta O[ Komenda 
Moste, na svoji 16. seji, dne 24. aprila sprejel

PRAVILNIK 
O SPREJEMU OTROK V VRTEC 
MEHUR^KI PRI OSNOVNI [OLI 

KOMENDA MOSTE

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len

Ta pravilnik dolo~a kriterije, na~in in postopek sprejemanja otrok 
v Vrtec Mehur~ki pri javnem vzgojno-izobra`evalnem zavodu Os-
novna {ola Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda 
(v nadaljevanju: zavod).

2. ~len

(oddelki)
Zavod sprejema otroke v oddelke Vrtca Mehur~ki, Glavarjeva cesta 
35, 1218 Komenda (v nadaljevanju: vrtec).
Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci prvega starostnega ob-
dobja so razporejeni v oddelke prvega starostnega obdobja, otroci 
drugega starostnega obdobja so razporejeni v oddelke drugega 
starostnega  obdobja. 
V kombinirani oddelek so vklju~eni otroci prvega in drugega sta-
rostnega obdobja.

3. ~len

({tevilo otrok v oddelku)
[tevilo otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme pre-
segati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa 
dvaindvajset otrok.

Pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice  vrtca lahko glede 
na razmere in polo`aj dejavnosti pred{olske vzgoje v lokalni skup-
nosti odlo~i, da {tevilo otrok v oddelku presega {tevilo, ki ga dolo~a 
prvi odstavek tega ~lena, za najve~ dva otroka v oddelku.
Pri dolo~anju {tevila otrok se upo{tevajo dolo~ila, ki jih dolo~i 
minister, pristojen za pred{olsko vzgojo. 

II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC

1. Vpis in sprejem otrok

4. ~len

(vpis in sprejem otrok)
Javni vrtec vpisuje in sprejema pred{olske otroke v svoje programe 
za naslednje {olsko leto na podlagi prijav in prostih mest skozi celo 
leto, do konca meseca aprila. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je 
dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj 
enajst mesecev.

2. Postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec

5. ~len

(objava javnega vpisa novincev)
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje 
{olsko leto, ki ga uskladi z ob~ino ustanoviteljico. 

6. ~len

(prijava za sprejem otroka v vrtec)
Prijavo za sprejem otroka v vrtec, ki mora vsebovati podatke o otroku 
in star{ih oz. zakonitih zastopnikih, star{i oziroma zakoniti zastopniki 
(v nadaljevanju: star{i) dobijo v tajni{tvu zavoda, v vrtcu ali na spletni 
strani Osnovne {ole Komenda Moste, Vrtec Mehur~ki.
V primeru, da obstaja dvom o verodostojnosti dejstev, navedenih v 
prijavi, ima komisija za sprejem otrok pravico preveriti posamezna 
dejstva.
Prijavo za sprejem otroka v vrtec vlo`ijo star{i osebno v tajni{tvu 
zavoda ali jo po{ljejo po po{ti s priporo~eno po{iljko na naslov 
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Osnovna {ola Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, 
s pripisom »pro{nja za sprejem otroka v vrtec«.
Vrtec star{e pisno obvesti o datumu vklju~itve otroka v vrtec in o 
drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Vrtec o vpisu in vklju~itvi 
otroka obvesti tudi ob~ino ustanoviteljico in ob~ino zavezanko za 
pla~ilo.

7. ~len

(vpis otrok z manj izrazitimi posebnimi potrebami)
V oddelke vrtca so lahko vklju~eni otroci z manj izrazitimi poseb-
nimi potrebami, in sicer na podlagi odlo~be o usmeritvi, ki jo izda 
strokovna komisija.

8. ~len

(sprejem otroka zaradi izjemnih okoli{~in)
Zavod vklju~uje otroke v vrtec tudi med {olskim letom po vrstnem 
redu vpisa, razen v primeru nastopa izjemnih okoli{~in, nastalih 
v dru`ini otroka, zaradi katerih se bistveno poslab{ajo pogoji za 
otrokov normalni razvoj (kot so smrt star{a oziroma zakonitega 
zastopnika, bolezen v dru`ini otroka in druge okoli{~ine, za katere 
pristojni center za socialno delo ali pristojna zdravstvena orga-
nizacija meni, da bistveno vplivajo na razvoj otroka).
V primeru sprejema otroka v izjemnih okoli{~inah iz prej{njega 
odstavka  tega ~lena, se mora komisija sestati najpozneje v roku 
8-ih dni od dneva, ko se za tako izjemno okoli{~ino izve.
3.  Komisija za sprejem otrok v vrtec

9. ~len

^e je v vrtec vpisanih ve~ otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odlo~a 
o sprejemu komisija za sprejem otrok. 

10. ~len

(sestava komisije)
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok 
v vrtec dolo~i ob~ina ustanoviteljica na predlog na predlog sveta 
zavoda.
Komisijo sestavlja sedem ~lanov, in sicer:
2 (dva) predstavnika Osnovne {ole Komenda Moste,
2 (dva) predstavnika Vrtca Mehur~ki,
2 (dva) predstavnika ustanovitelja,
1 (en) predstavnik Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik 
(pediater, patrona`ni delavec, psiholog,…).
Delo komisije vodi predsednik, ki je praviloma predstavnik  delavcev 
Vrtca Mehur~ki.
^lani komisije za sprejem otrok v vrtec so imenovani za dobo {tirih 
(4) let.

11. ~len

(postopek odlo~anja komisije)
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z dolo~ili zakona, ki 
ureja splo{ni upravni postopek, z uporabo skraj{anega ugotovit-
venega postopka.
Komisija odlo~a o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu 
s predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih in enotah 
vrtca in v skladu s podatki iz vloge.
^e je pro{enj za sprejem otrok v vrtec ve~, kot je v vrtcu prostih 
mest, komisija prednostno obravnava pro{nje za otroke, ki imajo 
skupaj z enim od star{ev (skrbnikov) stalno prebivali{~e na obmo~ju 
ob~ine Komenda.
Komisija za sprejem otrok se mora sestati v roku 15-ih dni po izteku 
roka za prijavo vpisa otrok, vendar ne pozneje kot do 25. maja.
Komisija za sprejem otrok obravnava vse prijave za vpis otrok v 
vrtec, ki so vlo`ene do vklju~no 30. aprila teko~ega {olskega leta 

za naslednje {olsko leto.
Delo komisije poteka na sejah, na katerih so lahko prisotni ravnatelj/
ica, pomo~nik/ica ravnatelja/ice , predsednik/ica Sveta star{ev vrtca 
oz. namestnik/ica predsednika/ice Sveta star{ev vrtca, vendar brez 
pravice odlo~anja.
Prvo konstitutivno sejo komisije skli~e ravnatelj/ica zavoda. Na prvi 
seji komisija izmed ~lanov izvoli predsednika/ico in podpredsed-
nika/ico komisije. Kandidata za predsednika/ico  lahko predlaga 
vsak ~lan komisije, kandidata za podpredsednika/ico komisije pa 
predsednik.
Delo komisije vodi predsednik/ica komisije, v primeru njegove/njene 
odsotnosti pa podpredsednik/ica komisije.
Postopek pred komisijo je javen.
Komisija lahko izklju~i javnost v primeru, kadar obravnava prijave 
skupaj z mnenjem strokovnih slu`b in bi le-to lahko {kodovalo 
ugledu dru`ine ali kadar obravnava podatke, ki v skladu z veljavnimi 
predpisi sodijo pod varstvo osebnih podatkov ali pod zaupne.
Komisija sprejema odlo~itve z ve~ino glasov vseh svojih ~lanov.
Komisija po prou~itvi prijav:
ugotovi, da otrok izpolnjuje kriterije, s katerimi pridobi zahtevano {te-
vilo prednostnih to~k ter odlo~i, da zavod sprejme otroka v vrtec, 
sejo prelo`i v primeru, da morajo star{i predlo`iti zahtevano do-
kumentacijo,
zavrne sprejem otroka v vrtec, ~e v obravnavanem primeru niso 
izpolnjeni kriteriji za sprejem otroka v vrtec.
Na seji komisije se pi{e zapisnik, ki vsebuje navedbo:
prisotnih ~lanov komisije ter vabljenih oseb,
{tevilo prijavljenih otrok,
spisek otrok, ki so bili sprejeti v vrtec,
{tevilo zavrnjenih prijav,
opis okoli{~in, ki so bistveno vplivale na sprejem otrok,
dolo~itev prednostnega vrstnega reda otrok, ki so zavrnjeni za 
sprejem v vrtec.
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji zavoda najmanj v ob-
dobju {olskega leta, v katerem je bilo odlo~eno o sprejemu otrok 
v vrtec.  
Iz zapisnika komisije se spisek sprejetih otrok, kot izvle~ek, objavi 
na oglasnih deskah vrtca.

12. ~len

(odlo~itve komisije)
Komisija odlo~i o tem, kateri otroci so na podlagi kriterijev sprejeti 
v vrtec, otroke, ki niso sprejeti v vrtec, pa uvrsti na ~akalno listo po 
prednostnem vrstnem redu.
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem star{em izda 
odlo~bo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odlo~ba dolo~a datum vklju~itve 
otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem 
in star{i.
Zoper odlo~itev komisije lahko star{i v petnajstih dneh po vro~itvi 
vlo`ijo prito`bo na svet zavoda. Svet zavoda mora o prito`bi odlo~ati 
v tridesetih dneh po prejemu prito`be. Svet zavoda, kot organ druge 
stopnje, lahko ugovor zavrne in potrdi odlo~bo komisije, ugovoru  
ugodi in odlo~bo komisije razveljavi ter vrne prvostopenjskemu 
organu v ponovno odlo~anje ali odlo~bo sam spremeni. Odlo~itev 
zavoda je dokon~na.
Vrtec mora star{em na njihovo zahtevo omogo~iti vpogled v zapisnik 
komisije, ki je odlo~ala o sprejemu otrok v vrtec.
4. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec



13. ~len

(sprejem otrok s posebnimi potrebami ter otrok, ogro`enih zaradi 
socialnega polo`aja dru`ine)
V skladu z odlo~bo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v 
vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima 
tudi otrok, za katerega star{i predlo`ijo mnenje centra za socialno 
delo o ogro`enosti zaradi socialnega polo`aja dru`ine. 

PREDNOSTNI KRITERIJ [T. TO^K OBRAZLO@ITEV

otroci obeh zaposlenih star{ev oziroma zaposlene matere samo-
hranilke ali o~eta samohranilca 15 potrdilo o zaposlitvi

otroci s posebnimi potrebami 15 odlo~ba o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami 

otrok, ki je uvr{~en na prednostni vrstni red iz preteklega leta 15 oblikovani prednostni vrstni red iz preteklega leta

otroci, ki jim je odlo`en vpis v osnovno {olo 10 potrdilo o odlo`enem vpisu v osnovno {olo

Otroci dijakov ali {tudentov 8 upo{teva se status na podlagi potrdila o REDNEM 
{olanju star{ev

Potrdila pristojnih institucij, da gre za otroka z disharmoni~nim 
razvojem 5 pristojni in{tituciji: psiholog, logoped

otroci iz socialno, vzgojno in materialno ogro`enih dru`in:
otroci obeh nezaposlenih star{ev oziroma nezaposlene matere 
samohranilke  ali nezaposlenega o~eta samohranilca

5 potrdilo  Urada za delo o statusu iskalca zaposlitve

otroci razvezanih star{ev, ki `ivijo sami 5 otroci, ki `ivijo pri starih star{ih, rejnikih, ostalih so-
rodnikih

bolezen v dru`ini 5 potrdilo zdravnika specialista

otroci, vklju~eni v drug vrtec izven kraja stalnega prebivali{~a 
zaradi prepolnega mati~nega vrtca 3 razvidno iz vloge za sprejem otroka v vrtec

Pri prou~evanju kriterijev iz prej{njega odstavka tega ~lena upo{teva 
komisija se{tevek to~k po vseh kriterijih. V vrtec se sprejme tiste 
otroke, ki dose`ejo najve~je {tevilo to~k.
Komisija upo{teva kriterije na podlagi dokumentiranih podatkov, ki 
jih po pozivu komisije posredujejo star{i, ki `elijo vpisati otroka v 
oddelek vrtca, kjer je prijav ve~, kot je prostih mest.

DODATNI KRITERIJI [T. TO^K OBRAZLO@ITEV

otroci star{ev, ki imajo v Vrtcu Mehur~ki `e vklju~enega otroka 3 evidenca otrok, vklju~enih v vrtec 

dru`ina z otroki do vklju~no 10. leta njihove starosti 2 to~kuje se vsak otrok do vklju~no 10. leta starosti 

5. Trajanje sprejema in izpis otrok
16. ~len

(domneva umika vloge za vpis otroka v vrtec)
^e star{i ne podpi{ejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga dolo~i 
vrtec, se {teje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem 
primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.

17. ~len

(izpis otroka)
Zavod v primeru izpisa otroka na izpraznjeno mesto sprejme dru-
gega otroka, ki je prvi po prednostnem vrstnem redu. 
O izpraznjenem mestu v oddelku vrtca je zavod dol`an pisno obves-
titi star{e prvega otroka iz prednostnega vrstnega reda. V primeru, 
da se star{i ne odlo~ijo za vklju~itev otroka v vrtec zavod obvesti 
star{e drugega otroka po prednostnem vrstnem redu.
^e so med letom vsi otroci s prednostnega  vrstnega reda sprejeti 
v vrtec, mora komisija izmed na novo prijavljenih otrok izdelati novo 
prednostno listo.

18. ~len

(za~asni izpis – delno pla~ilo rezervacije mesta v vrtcu v poletnih 
mesecih in finan~na olaj{ava za otroke, odsotne zaradi dalj ~asa 

trajajo~e bolezni)
Za~asni izpis otrok star{i uveljavljajo skladno z dolo~ili Sklepa o 
delnem pla~ilu rezervacije mesta v vrtcu (Uradne objave GOK, {t. 
03/06).
Ob~ina Komenda omogo~a mo`nost pla~ila dela rezervacije mesta v 
javnem vrtcu ali vrtcu s koncesijo za otroke s stalnim prebivali{~em 
v Ob~ini Komenda v poletnih mesecih julij in avgust. Pravico do 
pla~ila dela rezervacije pridobijo star{i otrok, ki v ~asu od  vklju~no 
1. julija do vklju~no 31. avgusta, zagotovijo polno enomese~no 
odsotnost otroka in jo upravi vrtca najavijo najmanj 15 dni pred 
predvideno odsotnostjo. 
Star{i, ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo, to pravico 
lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar le enkrat letno 
za polno enomese~no odsotnost otroka, in jo morajo upravi vrtca 
prav tako najaviti najmanj 15 dni pred predvideno odsotnostjo.

14. ~len

(kriteriji za sprejem otrok)
Komisija za sprejem otrok mora pri izbiri, sprejemu ter razporejanju 
otrok v vrtec upo{tevati to~kovno ovrednotene kriterije, in sicer po 
naslednjem vrstnem redu:

15. ~len

(dodatni kriteriji za sprejem otrok)
V primeru, da na podlagi kriterijev iz 14. ~lena tega pravilnika ve~ 
vlog dobi enako {tevilo to~k, Komisija za sprejem otrok upo{teva 
to~kovno ovrednotene dodatne kriterije po naslednjem vrstnem 
redu:
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Ob~ina Komenda  star{em priznava tudi  finan~no olaj{avo za 
otroke, ki so zaradi dalj ~asa trajajo~e bolezni, neprekinjeno odsotni 
najmanj en poln mesec. Finan~no olaj{avo star{i lahko uveljavljajo 
enkrat letno. 
Pravico do uveljavljanja olaj{ave zaradi dalj ~asa trajajo~e bolezni 
pridobijo star{i, ki odsotnost otroka javijo prvi dan odsotnosti; po 
zaklju~eni odsotnosti pa so upravi vrtca dol`ni predlo`iti pisno 
zdravni{ko potrdilo za ~as odsotnosti.
(4) Ob~ina Komenda v primeru upravi~enega uveljavljanja rezervacij 
ter odsotnosti zaradi dalj ~asa trajajo~e bolezni  pla~a 50 % od 
dele`a cene programa, ki ga po odlo~bi o zni`anem pla~ilu vrtca 
pla~ajo star{i, zmanj{anega za ustrezni dele` (%) vrednosti `ivil.

19. ~len

(trajni izpis otroka)
Otroka se trajno izpi{e iz vrtca ob vstopu v osnovno {olo.
Star{i lahko otroka kadarkoli trajno izpi{ejo iz vrtca. Izpisani otrok 
nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.
Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo star{i izpolniti v roku 30-ih dni 
pred `elenim datumom izpisa. Odpovedni rok za~ne te~i z dnem 
oddaje pisne odpovedi v upravi zavoda.

IV. KON^NE DOLO^BE

20. ~len

(objava informacij)
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o {tevilu 
mest, ki jih zagotavlja za pred{olske otroke, o {tevilu prostih mest, 
ki so star{em na voljo in podatek o predvideni ~akalni dobi, ki pred-
stavlja ~as od vpisa otroka v vrtec do mo`nosti njegove vklju~itve 
v program vrtca.

21. ~len

(evidenca razpolo`ljivih kapacitet)
Ob~ina lahko zahteva, da ji vrtec posreduje podatke iz 20.~ ~lena 
tega zakona za namen vzpostavitve javno dostopne evidence up-
orabnikom o stanju kapacitet v vrtcih na njenem obmo~ju.
Vrtec podatke iz prej{njega odstavka redno oziroma najmanj enkrat 
mese~no posreduje tudi ministrstvu, pristojnemu za pred{olsko 
vzgojo, ki je dol`no oblikovati informacijsko
to~ko, namenjeno uporabnikom, o stanju kapacitet v vrtcih na celot-
nem obmo~ju dr`ave na enem mestu. Na~in in obliko posredovanja 
podatkov predpi{e minister, pristojen za pred{olsko vzgojo.

22. ~len

(veljavnost pravilnika)
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Mehur~ki pri Osnovni {oli Ko-
menda Moste za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
Glasila Ob~ne Komenda.
Pravilnik se objavi tudi na spletni strani O[ Komenda Moste, Vrtec 
Mehur~ki.
Z dnem za~etka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o sprejemu otrok v vrtec, {tevilka 602-0026/2007, sprejet na 7. 
izredni seji Sveta zavoda O[ Komenda Moste dne 25.4.2007, po 
predhodnem soglasju Ob~inskega sveta ob~ine Komenda (6. seja 
dne 19.4.2007).

23. ~len

(obveznost seznanitve star{ev z dolo~ili pravilnika)
Z dolo~bami tega pravilnika je zavod dol`an seznaniti star{e ob 
vpisu otroka v vrtec.

24. ~len

(postopek za sprejem sprememb in dopolnitev pravilika)

Ta pravilnik se lahko spremeni in dopolni po enakem postopku, kot 
velja za njegov sprejem.
[tevilka: 602-0026/2007-2
Datum: 24.04.2008

Toma` Drolec
@upan

Ta pravilnik je na svoji 8. izredni seji, dne 14.04.2008, predhodno 
obravnaval in potrdil Svet zavoda O[ Komenda Moste.

Na podlagi 21. ~lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, {t. 
110/02) in 16. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t. 
37/99, 89/99 in Uradne objave glasila ob~ine Komenda {t.01/2001in 
10/2005) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na  16. seji dne 24.4.2008 
sprejel

SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA  
DOBRA NA ZEMLJI[^U

PARC.[T. 126/1  K.O. KRI@

1. ~len

S tem sklepom se ustanovi javno dobro na :
ZEMLJI[^U PARCELNA [TEVILKA 126/1,  K.O. KRI@, V IZMERI 
923 m2, 

2. ~len

Nepremi~nina  iz 1. ~lena tega sklepa ima zna~aj javnega dobra. 
~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnih objavah Glasila 
Ob~ine Komenda. 

[tevilka:  478-0020/2008
Komenda: 24.4.2008

Toma` Drolec
@upan

Na podlagi 21. ~lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, {t. 
110/02) in 16. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t. 
37/99, 89/99 in Uradne objave glasila ob~ine Komenda {t.01/2001in 
10/2005) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na  16. seji dne 24.4.2008 
sprejel

SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA  
DOBRA NA ZEMLJI[^U

 PARC.[T. 30/4, 86/9 IN 86/13 VSE K.O. 
KAPLJA VAS

1. ~len

S tem sklepom se ustanovi javno dobro na :
ZEMLJI[^U PARCELNA [TEVILKA 30/4,  K.O. KAPLJA VAS, POT 
V IZMERI 105 m2, 
ZEMLJI[^U PARCELNA [TEVILKA 86/9,  K.O. KAPLJA VAS, POT 
V IZMERI 560 m2,
ZEMLJI[^U PARCELNA [TEVILKA 86/13,  K.O. KAPLJA VAS, 
TRAVNIK V IZMERI 150 m2.

2. ~len

Nepremi~nine  iz 1. ~lena tega sklepa ima zna~aj javnega dobra. 

3. ~len

Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnih objavah Glasila 
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Ob~ine Komenda. 
[tevilka:  478-0034/2008
Komenda: 24.4.2008

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), na podlagi 4. ~lena Odloka o priznanjih Ob~ine 
Komenda (Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, {t. 07/2000 in 
09/2005) na predlog Komisije za mandatna vpra{anja, volitve in 
imenovanja in sklepa z 16. seje Ob~inskega sveta ob~ine Komenda 
z dne 24.04.2008, izdajam naslednji 

SKLEP O PODELITVI OB^INSKIH 
PRIZNANJ ZA LETO 2008

1. ~len

Ob~ina Komenda podeli v letu 2008 naslednja ob~inska priznan-
ja:
eno Zlato priznanje Ob~ine Komenda
dve Srebrni priznanji Ob~ine Komenda
tri Bronasta priznanja Ob~ine Komenda

2. ~len

Zlato priznanje Ob~ine Komenda prejme
MARIJA [PEHONJA, rojena 14.09.1944, stanujo~a @eje pri Komendi 
1 A, 1218 Komenda

3. ~len

Srebrno priznanje Ob~ine Komenda prejmeta
DRU[TVO UMETNIH KULTURNIKOV »KAJ TI MAR«, Kulturno 
dru{tvo Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda
FRANC POGLAJEN, rojen 10.07.1958, stanujo~ Glavarjeva cesta 
55 A, 1218 Komenda

4. ~len

Bronasta priznanja Ob~ine Komenda prejmejo
KOLESARSKI KLUB »BEXEL« KOMENDA, Klanec 48 A, 1218 Ko-
menda
PETER KERN, rojen 17.02.1942, stanujo~ Klanec 44 A, 1218 Ko-
menda
MLADINA PGD KOMENDA, Glavarjeva cesta 65, 1218 Komenda

5. ~len

Priznanja Ob~ine Komenda se podelijo na slavnostni seji Ob~inskega 
sveta ob~ine Komenda 15. maja 2008.  
[tevilka: 094-0001/2008 
Datum: 24. april 2008

Toma` Drolec

`upan

OBVESTILO O SPREJETEM PLANU
Na osnovi 1. odstavka 47. ~lena Zakona o varstvu okolja ( ZVO - 1, 
Uradni list RS {t. 41/02 ) posredujemo obvestilo, da je bil v Uradnem 
glasilu Ob~ine Komenda {t. 02/08 dne 28. 02. 2008 objavljen Odlok 
o lokacijskem na~rtu obmo~ja O2/1 poslovno proizvodne cone 
Komenda - Ozka dela, II. faza. Skladno z 2. odstavkom 47. ~lena 
ZVO - 1 podajamo naslednja pojasnila:

1. OPIS  VKLJU^ENOSTI  OKOLJEVARSTVE-NIH  
ZAHTEV  V  PLAN

V postopku celovite presoje vplivov na okolje so potekala usk-
lajevanja med pristojnimi nosilci urejanja prostora in javnih poo-
blastil glede na razli~ne predloge umestitve predlaganega obmo~ja 
urejanja v prostor. Osnova za tovrstna usklajevanja in kon~ne 
ureditve obmo~ja plana so bile {tudije Analiza srednjega letnega 
odtoka pred in po izvedbi proizvodno poslovne cone Ozka dela v 
Komendi, II. faza, In`eniring za vode, d. o. o., 2006, Hidrogeolo{ka 
{tudija; Vpliv poslovno proizvodne cone Ozka dela pri Komendi na 
vodni re`im obmo~ja Nature 2000, Geologija, d. o. o. Idrija, 2006 in 
Strokovne podlage: Inventarizacija dvo`ivk, flore in habitatnih tipov 
za obmo~ja OLN Ozka dela - II . faza, Center za kartografijo favne 
in flore, d. o. o., 2006. V okviru okoljskega poro~ila je bil izdelan 
tudi posebni zvezek v skladu z Zakonom o ohranjanju narave ( ZON 
- UPB2, Uradni list RS {t.  96/04 ), ki obravnava vplive na posebno 
varstveno obmo~je ( Presoja sprejemljivosti izvedbe Ob~inskega 
lokacijskega na~rta obmo~ja 02/1 Poslovno - proizvodne cone Ozka 
dela – II. faza na Obmo~je Natura 2000 Zadnje struge pri Suhadolah 
( SI3000011 ), Center za kartografijo favne in flore,  d. o. o., 2006 ). 
Na podlagi ugotovitev omenjenih {tudij  so bile sprejete in v plan 
vklju~ene okoljevarstvene zahteve, ki obravnavajo zagotavljanje 
ustreznega vodnega re`ima za napajanje obmo~ja Natura 2000 
Zadnje struge pri Suhadolah. V ta namen se v jugovzhodnem delu 
iz obmo~ja pozidave izvzame  4.65 ha, kjer se ohrani obstoje~e 
stanje. Vzpostavi se zadr`evalnik padavinske vode z razlivno cono, 
kjer bo voda iztekala iz zadr`evalnika, katerega funkcija je zbiranje 
padavinske vode z obmo~ja cone ter njeno po~asno odtekanje iz 
zadr`evalnika. Skupna povr{ina zadr`evalnika in razlivne cone ob-
sega 1.13 ha. Poleg tega se znotraj omenjenega obmo~ja ohranja 
prehodno barje, ki je bilo v strokovnih podlagah pri invenatrizaciji 
habitatnih tipov opredeljeno kot naravovarstveno visoko vredno. S 
tem se ohranjajo tudi rastlinske in `ivalske vrste na obmo~ju, ki so 
skladno z Uredbo o zavarovanih prosto `ive~ih rastlinskih vrstah ( 
Uradni list RS {t. 46/04, 110/04, 115/07 ) in Uredbo o zavarovanih 
prosto `ive~ih `ivalskih vrstah ( Uradni list RS {t. 46/04, 109/04, 
84/05, 115/07 ) v Sloveniji zavarovane.

2. UPO[TEVANJE  MNENJ  IN  PRIPOMB  IZ  
POSTOPKA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV IZVEDBE 
PLANA NA OKOLJE 

Z zgoraj navedenimi {tudijami ter ukrepi so bila upo{tevana 
mnenja naravovarstvene stroke in druge strokovne javnosti, ki je bila 
vklju~ena v postopek celovite presoje vplivov na okolje. V skladu s 
1. odstavkom 43. ~lena Zakona o varstvu okolja je javna razgrnitev 
okoljskega poro~ila potekala v zakonsko predpisanem roku v ob-
dobju med 31. 08. 2007 in 30. 09. 2007. V tem ~asu je lahko vsak 
predstavnik zainteresirane javnosti podal svoje mnenje in pripombe 
na vsebino okoljskega poro~ila. Prav tako je lahko zainteresirana 
javnost podala svoja mnenja na javni obravnavi okoljskega poro~ila, 
ki je potekala 18. 09. 2007. Na vse pripombe, ki so bile podane v 
~asu javne razgrnitve ter javne obravnave okoljskega poro~ila, je 
pripravljalec plana pripravil stali{~a. Pripombe in stali{~a so bile s 
korekcijami okoljskega poro~ila in plana posredovane Ministrstvu 
za okolje in prostor , ki je 28. 11. 2007 s sklepom {t. 35409-103/2005 
v postopku celovite presoje vplivov na okolje potrdilo plan - lo-
kacijski na~rt obmo~ja O2/1, poslovno proizvodna cona Komenda 
- Ozka dela, II. faza. Iz sklepa izhaja, da je pripravljavec plana v 
delu upo{teval mnenja pristojne organizacije za varstvo narave, pri 
nekaterih opozorilih in pripombah pa je podal ustrezne obrazlo`itve 
in pojasnila.  

3. RAZLOGI  ZA  SPREJETE  ODLO^ITVE  GLEDE  NA  
MO@NE  ALTERNATIVE

Glede na potek postopka celovite presoje vplivov na okolje, opisan 
pod to~ko 1., so bile predlagane tudi ustrezne alternativne re{itve 
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umestitve obmo~ja cone Ozka dela - II. faza v prostor. Tako so 
bile obravnavane tri alternativne mo`nosti, in sicer varianta maksi-
malne pozidave obmo~ja, mo`nost minimalnega obsega posega in 
uravnote`ena varianta, ki upo{teva varstvene in razvojne cilje. Glede 
na opravljene {tudije, v skladu s katerimi se zagotavlja ohranjanje 
vodnega re`ima z namenom napajanja Natura 2000 obmo~ja Zadnje 
struge ter ohranjanje rastlinskih in ̀ ivalskih vrst ter njihovih habita-
tov, je bila kot kon~na mo`nost sprejeta uravnote`ena varianta, ki 
omogo~a izpolnjevanje okoljskih ciljev.

4. OPIS  NA^INA  SPREMLJANJA  VPLIVOV  NA  
OKOLJE  PRI  IZVAJANJU  PLANA

V sklopu postopka celovite presoje vplivov plana je okoljsko poro~ilo 
predlagalo na~ine spremljanja stanja za posamezne sestavine okol-
ja, ki so bili predmet obravnave in kjer so bili predlagani posamezni 
omilitveni ukrepi za zmanj{anje vpliva posega na posamezne ses-
tavine okolja. Omenjeni na~ini spremljanja stanja so upo{tevani in 
navedeni tudi v sprejetem in veljavnem Odloku o lokacijskem na~rtu 
obmo~ja 02/1 poslovno proizvodne cone Komenda,  Ozka dela – II. 
faza ( Uradne objave Glasila Ob~ine Komenda {t. 02/08 ).
Datum: 10. 04. 2008 
[t.: 3500-0001/2005

@upan Ob~ine Komenda 
Toma` Drolec 

Na podlagi drugega odstavka 32. ~lena Zakona o prostorskem 
na~rtovanju (Uradni list RS, {t. 33/07) in 43. ~lena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, {t. 39/06 – uradno pre~i{~eno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – Odlo~ba US in 33/07 – ZPNa~rt) Ministrstvo za 
okolje in prostor, Direktorat za prostor s tem 

JAVNIM NAZNANILOM
obve{~a javnost o javni razgrnitvi

dopolnjenega osnutka dr`avnega prostorskega na~rta 
za prenosni plinovod M2/1 Trojane - Vodice

in okoljskega poro~ila

I. ~len

Ministrstvo za okolje in prostor naznanja javno razgrnitev: 
dopolnjenega osnutka dr`avnega prostorskega na~rta za prenosni 
plinovod Trojane - 
Vodice, ki ga je pod {tevilko projekta 5628 aprila 2008 izdelal LUZ 
d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: dopolnjen osnutek dr`avnega 
prostorskega na~rta);
povzetka za javnost; 
okoljskega poro~ila za celovito presojo vplivov na okolje, ki ga je pod 
{tevilko 5778 v oktobru 2005 izdelal Ljubljanski urbanisti~ni zavod 
d.d., Ljubljana, v sodelovanju z   IBE d.d., Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: okoljsko poro~ilo), 
utemeljitev predlagane trase in
strokovnih podlag, na katerih temeljijo re{itve dopolnjenega osnutka 
dr`avnega prostorskega na~rta.

II. ~len

Gradivo iz prej{nje to~ke bo od 12. maja do 12. junija 2008 javno 
razgrnjeno: 
na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 
cesta 21, Ljubljana, 
v prostorih Ob~ine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica,
v prostorih Oddelka za prostor in varstvo okolja Ob~ine Dom`ale, 
Savska 2, Dom`ale,
v prostorih Ob~ine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik,

v prostorih Ob~ine Menge{, Slovenska cesta 30, Menge{,
v prostorih Ob~ine Komenda, Zaj~eva 23, Komenda,
v prostorih Ob~ine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice.

III. ~len

Javne obravnave bodo potekale: 
22. 5. 2008 s pri~etkom ob 18.00 v Kulturnem domu Janka Kersnika 
v Lukovici, Stari trg, 1, Lukovica,
2. 6. 2008 s pri~etkom ob 16.30 v Modri sobi, Dom`alskega doma, 
Ljubljanska 58, Dom`ale,
3. 6. 2008 s pri~etkom ob 16.30 prostorih Ob~ine Menge{, Slovenska 
cesta 30, Menge{,
3. 6. 2008 s pri~etkom ob 18.00 v sejni sobi Ob~ine Kamnik, Glavni 
trg 24, Kamnik,
5. 6. 2008 s pri~etkom ob 16.30 v sejni sobi Ob~ine Komenda, 
Glavarjeva 104, Komenda,
5. 6. 2008 s pri~etkom ob 17.30 v sejni sobi Ob~ine Vodice, Kopi-
tarjev trg 1, Vodice. 

IV. ~len

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek dr`avnega prostorskega na~rta in 
okoljsko poro~ilo. Pripombe in predlogi se lahko do 12. junija 2008 
dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov, lahko se po{ljejo na naslov Ministrstvo za okolje in pros-
tor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mop@
gov.si, pri ~emer se v rubriki »zadeva« navedejo klju~ne besede 
»DPN za prenosni plinovod M2/1 Trojane - Vodice«.
Ministrstvo za okolje in prostor bo preu~ilo pripombe in predloge 
javnosti in v roku 30 dni po kon~ani javni razgrnitvi do njih zavzelo 
stali{~e, ki ga bo objavilo na spletni strani Ministrstva za okolje in 
prostor: http://www.mop.gov.si in posredovalo ob~inam Lukovica, 
Dom`ale, Menge{, Kamnik, Komenda in Vodice.

Metka ^ERNEL^

GENERALNA DIREKTORICA

DIREKTORATA ZA PROSTOR

Na podlagi 9. ~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) Ob~ina Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE 
PRORA^UNSKIH SREDSTEV ZA 

OHRANJANJE  IN RAZVOJ KMETIJSTVA 
IN PODE@ELJA V OB^INI KOMENDA V 

LETU 2008

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz 
prora~una ob~ine Komenda v skupni vi{ini 32.000 € za namene, 
ki prispevajo k zagotovitvi ve~je konkuren~nosti,  k spodbuditvi 
u~inkovitosti in strokovnosti kmetijstva, k izbolj{anju uspe{nosti 
kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi zavarovanja posevkov, 
plodov in `ivali. 

II. SPLO[NA DOLO^ILA – POGOJI ZA UPRAVI^ENCE

Pomo~ se lahko dodeli samo upravi~encem, ki so opredeljeni v 
okviru posameznega ukrepa.
Upravi~enec predlo`i izjavo, da za namen, za katerega vlaga 
zahtevek za sofinanciranje, {e ni prejel sredstev iz dr`avnega ali 
ob~inskega prora~una oziroma mednarodnih virov, ~e pa je, vi{ino 
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`e dodeljenih sredstev pridobi ob~ina od dajalca pomo~i,  oziroma, 
jo doka`e vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
Pomo~ se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o 
upravi~encu/izvajalcu, podatke o nalo`bi/storitvi, ~asovni potek in 
predvidene stro{ke. 
Odobrene nalo`be oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim raz-
pisom, morajo biti zaklju~ene pred zadnjim izpla~ilom zahtevka.
Prejemnik sredstev ne sme uporabljati nalo`be v nasprotju z na-
menom dodelitve sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem 
pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajo~imi 
zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vra~ila.
Za ostala dolo~ila (upravi~enci, splo{ni in specifi~ni pogoji 
upravi~enosti in ostalo) se upo{tevajo dolo~ila Pravilnika o 
dodeljevanju pomo~i za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode`elja 
v ob~ini Komenda za programsko obdobje 2007 – 2013. 

III. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVI^ENCI, 
UPRAVI^ENI STRO[KI, VI[INA POMO^I TER VI[INA 
SREDSTEV 

UKREP 1: UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJI[^ IN PA[NIKOV 
Upravi~enci:
Pravne in fizi~ne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, 
imajo stalno bivali{~e oziroma sede` v ob~ini, so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska 
zemlji{~a, ki le`ijo na obmo~ju ob~ine Komenda.
Urejanje kmetijskih zemlji{~
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena izvedbi manj{ih zemeljskih del, ki ne po-
menijo posega v prostor, z namenom izbolj{anja rodovitnosti tal 
oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemlji{~.
Upravi~eni stro{ki:
stro{ki izdelave na~rta za ureditev zemlji{~a,
stro{ki odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemlji{~a, nasipanja: 
stro{ki strojnih storitev,
stro{ki urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stro{ki strojnih 
storitev in porabljenega materiala,
stro{ki nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih 
sistemov pod pogojem, da nalo`ba vodi k zmanj{anju prej{nje 
uporabe vode za najmanj 25%.
Urejanje pa{nikov
Namen ukrepa: 
Sredstva so namenjena urejanju pa{nih povr{in in podpori pa{nemu 
in kosnemu izkori{~anju travne ru{e. Sredstva se dodelijo za no-
vogradnjo pa{nika (zemlji{~e, na katerem se ureja pa{nik, ne sme 
biti manj{e od 1 ha), za raz{iritev obstoje~ega pa{nika (zemlji{~e 
ne sme biti manj{e od 0,5 ha) ali za obnovo pa{nika, starej{ega 
od 10 let.
Upravi~eni stro{ki:
stro{ki za nakup opreme za ograditev pa{nikov z elektri~no ograjo 
in pregraditev pa{nika na pa{ne ~rednike, stro{ki nakupa opreme 
za ureditev napajali{~ za `ivino, stro{ki lastne udele`be,
stro{ki odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemlji{~a, nasipanja: 
stro{ki strojnih storitev,
stro{ki urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stro{ki strojnih 
storitev in materiala,
splo{ni stro{ki (honorarji strokovnjakov in svetovalcev, stro{ki za 
{tudije izvedljivosti, nakup patentov in licenc).
Finan~ne dolo~be za ukrep 1.1. in 1.2.:
bruto intenzivnost pomo~i ne sme presegati 40 % upravi~enih 

stro{kov,
najmanj{i znesek dodeljene pomo~i je 200 €, najve~ji znesek pa 
10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,
Upravi~enci za ukrep 1.1. in 1.2. predlo`ijo naslednjo dokument-
acijo:
- prijavni obrazec 1 z zahtevanimi prilogami:
1. Mnenje kmetijsko svetovalne slu`be o upravi~enosti nalo`be
2. Ra~uni, predra~un(i) oz. ponudbe
Okvirna vi{ina sredstev: 4.400 €

UKREP 2: POMO^ ZA PLA^ILO ZAVAROVALNIH PREMIJ 
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s pove~anjem obsega zavarovanj zmanj{ati po-
sledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni 
vremenski pojavi, ki jih lahko izena~imo z naravnimi nesre~ami 
kot so spomladanska pozeba, to~a, po`ar, udar strele, vihar in 
poplave ter zmanj{ati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni 
doma~ih `ivali.
Predmet podpore:
Pla~ilo ali dopla~ilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov 
in `ivali.
Upravi~enci:
Pravne in fizi~ne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, 
imajo stalno bivali{~e oziroma sede` v ob~ini, so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska 
zemlji{~a, ki le`ijo na obmo~ju ob~ine Komenda.
Finan~ne dolo~be:
podpora ob~ine, z upo{tevanjem uredbe o sofinanciranju zava-
rovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za teko~e 
leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, zna{a razlika pomo~i 
do 50% upravi~enih stro{kov obra~unane zavarovalne premije za 
zavarovanje posevkov in plodov ter `ivali zaradi bolezni.
Upravi~eni stro{ki:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih 
povzro~ijo vremenske razmere in izgub, ki jih povzro~ijo bolezni 
`ivali ali napad {kodljivcev.
Upravi~enci morajo izpolnjevati specifi~ne pogoje dolo~ene v ure-
dbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih 
proizvodov za teko~e leto.
Upravi~enci predlo`ijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 2 z zahtevanimi prilogami:
1. Kopija sklenjene zavarovalne police za leto 2007 za zavarovanje 
posevkov in plodov oz. bolezni `ivali
2. Kopija potrdila o pla~ilu zavarovalne premije
Okvirna vi{ina sredstev: 7.300 €

UKREP 3: POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 
Namen ukrepa:
Sredstva se dodelijo za nalo`be v `ivinorejsko in rastlinsko proiz-
vodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem 
konj, perutnine in kuncev. 
Med nalo`be sodijo: 
nalo`be v hleve s pripadajo~o opremo (oprema za krmljenje, mol`o 
in izlo~ke) za prirejo mleka jajc in mesa, 
nalo`be v skladi{~ne prostore (gnojne jame, gnoji{~a, silosi, seniki 
…), 
nakup kmetijske mehanizacije in opreme, 
prva postavitev oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov, 
nakup kmetijskih zemlji{~, v vrednosti do 10 % celotne nalo`be, ~e 
je nakup kmetijskega zemlji{~a sestavni del celotne  investicije, 



8

Glasilo Ob~ine Komenda URADNE OBJAVE [tev. 04/2008, 29. april 2008

nakup in postavitev rastlinjakov vklju~no s pripadajo~o opremo, 
nakup in postavitev mre` proti to~i, idr.
Upravi~eni stro{ki:
stro{ki za pripravo na~rtov za novogradnjo in adaptacijo hlevov 
zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelje~ih na 
zakonodaji ES ter drugi splo{ni stro{ki,
stro{ki za novogradnjo ali adaptacijo hlevov in ureditev izpustov,
stro{ki za nakup in monta`o nove in rabljene tehnolo{ke opreme 
za krmljenje, mol`o in izlo~ke,
nakup materiala, opreme in stro{ki novogradnje pomo`nih ̀ ivinore-
jskih objektov (gnojne jame, gnoji{~a, seniki, silosi …); sofinan-
ciranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnoji{~ zaradi 
izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogo~e,
nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,
stro{ki prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoje~ih inten-
zivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov,
v okviru celotne investicije je  nakup zemlji{~ v zvezi s postavitvijo 
trajnih nasadov mo`en, vendar najve~ do vi{ine 10 % celotne in-
vesticije,
stro{ki nakupa in postavitve rastlinjakov s pripadajo~o opremo,
stro{ki nakupa in postavitve mre` proti to~i,
subvencija obrestne mere kreditov za namene oziroma stro{ke, 
navedene od 2. do 10. alineje tega odstavka (doba vra~anja najve~ 
do 5 let).
Finan~ne dolo~be:
bruto intenzivnost pomo~i ne sme presegati 40 % upravi~enih 
stro{kov,
pomo~ se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso pod-
jetja v te`avah,
pomo~ se ne dodeli za `e izvedene investicije oziroma aktivnosti 
razen za sofinanciranje projektne dokumentacije,
obresti se sofinancirajo za kredite,  z upo{tevanjem, da bruto inten-
zivnost pomo~i ne presega 40 % upravi~enih stro{kov nalo`be,
najmanj{i znesek dodeljene pomo~i je 200 €, najve~ji znesek pa 
10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,
v okviru upravi~enih stro{kov tega ukrepa se storitve in material 
sofinancirata najve~ do vi{ine 40 % vrednosti nalo`be oziroma 
investicije, splo{ni stro{ki (honorarji arhitektov, in`enirjev, svetov-
alcev, {tudije izvedljivosti, poslovni na~rti, patenti in licence, idr.) pa 
najve~ do vi{ine 10 % vrednosti celotne investicije, ob upo{tevanju, 
da dodeljeni znesek na kmetijsko gospodarstvo na leto za ta ukrep 
ne sme presegati najvi{jega zneska dodeljene pomo~i v skladu s 
prej{njo alinejo finan~nih dolo~b,
Upravi~enci predlo`ijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 3 z zahtevanimi prilogami:
1. Finan~na konstrukcija investicije s planom izvedbe in dokon~anje 

le-te
2. Ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, 

gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno 
3. Mnenje kmetijsko svetovalne slu`be o upravi~enosti nalo`be
4. Ra~uni, predra~un(i) oz. ponudbe
Okvirna vi{ina sredstev: 10.000 € 

UKREP 4: ZAGOTAVLJANJE TEHNI^NE PODPORE 
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati tehni~no pomo~ za primarne kmetijske 
pridelovalce in bolj{o u~inkovitost in strokovnost kmetijstva ter 
prispevati k njegovi dolgoro~ni sposobnosti pre`ivetja.
Predmet podpore:
Sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehni~ne pod-

pore, in sicer:
izobra`evanju in usposabljanju kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu ter izvajanju razli~nih aktivnosti v okviru dru{tvene 
dejavnosti (programi dru{tev na podro~ju kmetijstva),
svetovanju kmetov in ~lanov njihovih dru`in,
organizaciji forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tek-
movanj, razstav, sejmov ter sodelovanju na njih ter
promociji (publikacije, katalogi, spleti{~a ...)
Upravi~enci: so izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti 
iz predmetov te podpore 
Finan~ne dolo~be:
bruto intenzivnost pomo~i: 
Pomo~ se lahko krije do 100 % upravi~enih stro{kov,
pomo~ se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme 
vklju~evati neposrednih pla~il v denarju proizvajalcem,
kadar je tehni~na pomo~ namenjena upravi~encem za dejavnost 
predelave in tr`enja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se 
upo{teva dolo~ila pravil »de minimis« za gospodarstvo
najve~ji upravi~eni stro{ki:
za dru{tva do 1.000 €/program letno
za organizacije do 5.000 €/program letno
Upravi~eni stro{ki:
Na podro~ju izobra`evanja in usposabljanja kmetov in delavcev na 
kmetijskem gospodarstvu:
- stro{ki organiziranja programov za usposabljanje.
Na podro~ju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se 
sredstva dodelijo za:
- honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali ob~asne de-
javnosti niti niso v zvezi z obi~ajnimi operativnimi stro{ki podjetja, 
na primer rutinsko dav~no svetovanje, redne pravne storitve ali 
ogla{evanje.
Na podro~ju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gos-
podarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, se 
sredstva dodelijo za:
- stro{ke udele`be,
- potne stro{ke,
- stro{ke izdaje publikacij,
- najemnine razstavnih prostorov,
- simboli~ne nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 
EUR na nagrado in 
- zmagovalca
Stro{ki publikacij, katalogov, spleti{~, ki predstavljajo dejanske 
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proiz-
voda, ~e so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni 
proizvajalci enake mo`nosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje 
stro{kov priprave in tiska katalogov, kritje stro{kov vzpostavitve 
internetne strani).
Upravi~enci predlo`ijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 4 z zahtevanimi prilogami:
1. Dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet 
podpore
2. Kopija(e) predra~una(ov) oz. ponudb(e)
Okvirna vi{ina sredstev: 10.300 € 

IV. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave javnega razpisa 
do izteka prijavnega roka, in sicer v tajni{tvu  Ob~ine Komenda, 
dostopna pa je tudi na spletni strani Ob~ine Komenda:  www.
komenda.si.
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Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri ga. Miri 
Grzin~i~, telefon: 72-47-405.

V. ROKI IN NA^IN ODDAJE VLOG

Roki za prijavo na javni razpis so: 
Za UKREP 1, UKREP 2 IN UKREP 3: do 30. 10. 2008
Za UKREP 4: do 30. 5. 2008
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vse-
bovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora 
biti na ustreznih mestih podpisana in `igosana.
Vloge se oddajo osebno v tajni{tvu ob~ine ali po{ljejo na naslov: 
Ob~ina Komenda, Zaj~eva cesta 23, Komenda,  do zgoraj navedenih 
rokov, oziroma morajo biti najpozneje ta dan oddane na po{ti kot 
priporo~ena po{iljka.
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti ter ustrezno 
ozna~ena. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – OHRANJANJE IN 
RAZVOJ KMETIJSTVA 2008, ukrep {t. ________!«.
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: 
ime in priimek ter naslov (~e gre za fizi~no osebo) oz. naziv in naslov 
(~e gre za pravno osebo).
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega 
razpisa.

VI. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 

O upravi~enosti vlog odlo~a za podro~je kmetijstva pristojni or-
gan ob~inske uprave v upravnem postopku. O dodelitvi sredstev 
upravi~encem po tem pravilniku se izda sklep o vi{ini odobrenih 
sredstev za posamezen ukrep.

VII. OBVE[^ANJE O IZIDU

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obve{~eni najkasneje v 30 
dneh po izteku razpisnega roka.
[tevilka: 331-0001/2008
Datum: 21. 4. 2008

Toma` Drolec
@upan 

Na podlagi 11. in 24.  ~lena Pravilnika o dodeljevanju sredstev 
ob~inskega prora~una za pospe{evanje razvoja malega gospo-
darstva v ob~ini Komenda (Uradne objave GOK {t. 03/2008) ̀ upan 
ob~ine Komenda  objavlja

RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
ZA POSPE[EVANJE RAZVOJA MALEGA 
GOSPODARSTVA V OB^INI KOMENDA V 

LETU 2008

SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE 
ZA DODELJEVANJE POSOJIL 

Nameni in upravi~eni stro{ki: 

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 poslovnih 
prostorov mora biti povezana z investicijo), 

nakup nove in generalno obnovljene opreme (sofinanciranje ni 
dovoljeno podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju za 
nabavo vozil za cestni prevoz tovora).
Delovna mesta morajo biti ustvarjena v roku treh let po kon~anju 
investicije in ohranjena najmanj pet let. 

Upravi~enci: 

Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:
samostojni podjetniki posamezniki,
male gospodarske dru`be z do 50 zaposlenimi.
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. Kot deficitarno dejavnost se opredeli 
dejavnost, ki v ob~ini Komenda ni prisotna oziroma ni prisotna v 
potrebnem obsegu. Posojila se ne dodeljuje prosilcem, ki so v 
obdobju zadnjih dveh let odklonili, s strani Ob~ine Komenda `e 
odobreno posojilo.

Kriteriji:
Posojila 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,
vlagajo v deficitarne dejavnosti, s tem, da ima prednost prosilec s 
sede`em v ob~ini Komenda.

Pogoji: 
Posojila se odobrijo za dobo 5 let po obrestni meri 3 M EURIBOR + 
0,5 %. Vi{ina posojila ne sme presegati 50 % predra~unske vrednosti 
investicije. Do pomo~i niso upravi~ena podjetja v te`avah. Zgornja 
meja pomo~i velja ne glede na to iz katerih virov so prejeta. 
Vse stro{ke sklenitve pogodbe in  zavarovanja, ki nastanejo v post-
opku zastave nepremi~nin, oziroma stro{ke povezane z drugimi 
oblikami zavarovanja, pla~a kreditojemalec.  Kreditojemalec se 
zavezuje sredstva posojila porabiti namensko, v skladu z investici-
jskim programom. 

Razpisna dokumentacija: 
Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dobijo v tajni{tvu  Ob~ine 
Komenda, Zaj~eva 23, Komenda, v ~asu uradnih ur. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi na spletni strani Ob~ine Komenda: www.
komenda.si.  Predlo`ena dokumentacija se prosilcem ne vra~a.

Roki:
Razpis velja do 31.12.2008 oziroma do porabe sredstev.
Komisija, ki jo imenuje `upan Ob~ine Komenda, prou~i pro{nje, 
pregleda dokumentacijo in pripravi predlog za odobritev. Posojila 
odobrava ob~inska uprava po predhodnem pozitivnem mnenju 
banke, s katero bo Ob~ina Komenda sodelovala pri razdelitvi 
posojil. 
O rezultatih razpisa bodo prosilci obve{~eni najkasneje v roku 8 
dni po odlo~itvi.
Posojilojemalec sklene z banko posojilno pogodbo najkasneje v 
roku 30 dni od sprejema sklepa o odobritvi. 
Rok za kori{~enje sredstev je 31.12.2008. 

2. POSPE[EVANJE UDELE@BE NA SEJMIH IN 
RAZSTAVAH

Namen: 
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom in malim gospo-
darskim dru`bam, ki se udele`ijo sejma ali razstave.
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Upravi~enci: 
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci:
samostojni podjetniki posamezniki,
male gospodarske dru`be z do 50 zaposlenimi.
Sede` prosilca mora biti v ob~ini Komenda.
Upravi~eni stro{ki so stro{ki najetja, postavitve in delovanja 
razstavnega prostora.
Pomo~ se lahko dodeli v vi{ini 50 % upravi~enih stro{kov. 

Razpisna dokumentacija: 
Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dobijo v tajni{tvu  Ob~ine 
Komenda, Zaj~eva 23, Komenda, v ~asu uradnih ur. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi na spletni strani Ob~ine Komenda: www.
komenda.si.  Predlo`ena dokumentacija se prosilcem ne vra~a.
Roki: 
Razpis velja do 31.12.2008 oziroma do porabe sredstev.
O dokon~ni odobritvi odlo~a ob~inska uprava s sklepom, ki ga 
prosilcem posreduje v osmih dneh po odlo~itvi. 
Podrobnej{e informacije v zvezi z razpisom: tel. 72-47-405 (ga. 
Mira Grzin~i~).
[tevilka: 471-0002/2008
Datum: 21. 4. 2008

Toma` Drolec
@UPAN

Na podlagi 9. ~lena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil 
in subvencioniranju obresti  pri posojilih mladim dru`inam v ob~ini 
Komenda (Uradne objave Glasila ob~ine Komenda {t. 03/00,  02/01 
in 07/04) `upan ob~ine Komenda objavlja
RAZPIS 

ZA DODELITEV STANOVANJSKIH 
POSOJIL MLADIM DRU@INAM V OB^INI 

KOMENDA V LETU 2008

I. ~len

Posojila so namenjena mladim dru`inam za:
nakup stanovanj,
stanovanjsko gradnjo,
prenovo, sanacijo ali obse`nej{a vzdr`evalna dela stanovanj ali 
stanovanjskih hi{.
Do posojila so upravi~ene mlade dru`ine, katerih ~lani so dr`avljani 
Republike Slovenije, ki svoje stanovanjsko vpra{anje re{ujejo na 
obmo~ju ob~ine Komenda. 
Za mlado dru`ino se {teje dru`ina z vsaj enim otrokom, v kateri 
nobeden od star{ev ni starej{i od 41 let ali dru`ina, v kateri starost 
najstarej{ega otroka ne presega 7 let.

II. ~len

Upravi~enci do posojila morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih 
pogojev:
da  si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja ali stanovanjske 
hi{e prvi~ re{ujejo svoje stanovanjsko vpra{anje;
da jim je zaradi spremenjenih dru`inskih, zdravstvenih in socialnih 
razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno;
da si svoje stanovanjske razmere izbolj{ujejo ali razre{ujejo z vla-
ganjem sredstev v prenovo in  sanacijo stanovanj ali stanovanjskih 
hi{;
Pri obravnavi vlog prosilcev se bodo upo{tevala slede~a merila:
stanovanjske razmere;

socialni polo`aj;
ekonomski polo`aj;
zdravstvene razmere;
- dol`ina bivanja v ob~ini Komenda.

III. ~len 

Doba vra~anja posojila je 10 let. Kreditojemalec lahko za odobreni 
kredit izbere fiksno obrestno mero v vi{ini 4,7 % ali spremenljivo 
obrestno mero 3 M EURIBOR + 0 %.
Vi{ina posojila je odvisna od posojilne sposobnosti kreditoje-
malca, predra~unske vrednosti investicije in {tevila upravi~enih 
prosilcev. 
Vi{ina odobrenega posojila ne sme presegati 50 % predra~unske 
vrednosti. Najni`ji znesek posojila je 10.000,00  EUR. 
Stro{ki zavarovanja in sklenitve pogodbe bremenijo kreditojemalca. 
Kreditojemalec se zavezuje sredstva posojila porabiti namensko.  

IV. ~len

Razpis velja do 31.12.2008 oziroma do porabe sredstev.
Komisija, ki jo imenuje `upan Ob~ine Komenda, prou~i pro{nje, 
pregleda dokumentacijo in pripravi predlog za odobritev. Posojila 
odobrava ob~inska uprava po predhodnem pozitivnem mnenju 
banke, s katero bo Ob~ina Komenda sodelovala pri razdelitvi 
posojil. 
O rezultatih razpisa bodo prosilci obve{~eni najkasneje v roku 8 
dni po odlo~itvi.
Posojilojemalec sklene z banko posojilno pogodbo najkasneje v 
roku 30 dni od sprejema sklepa o odobritvi. 
Rok za kori{~enje sredstev je 31.12.2008. 

V. ~len

Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajni{tvu  Ob~ine 
Komenda, Zaj~eva 23, Komenda, v ~asu uradnih ur. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi na spletni strani Ob~ine Komenda: www.
komenda.si.  Predlo`ena dokumentacija se prosilcem ne vra~a.
Mlade dru`ine, ki `elijo pridobiti posojilo in izpolnjujejo pogoje 
tega razpisa, morajo oddati razpisno dokumentacijo z zahtevanimi 
prilogami v tajni{tvu Ob~ine Komenda, ali po po{ti na naslov: Ob~ina 
Komenda, Zaj~eva cesta 23, Komenda. 
Podrobnej{e informacije lahko dobite na tel. 72-47-405 (ga. Mira 
Grzin~i~).
[tevilka: 471-0002/2008-S
Datum: 21. 4. 2008

Toma` Drolec
@UPAN 



ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V OB�INI KOMENDA – POMLAD 2008 

Bliža se spomladanska akcija zbiranja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, ki bo potekala po 
priloženem razporedu. Ob�ane Komende naprošamo, da pripravijo odpadni kosovni 
material pred svojimi zgradbami le 2 dni pred napovedanim terminom odvoza, na dan 
odvoza pa do 6. ure zjutraj. V primeru odlaganja izven organiziranega termina bomo 
povzro�iteljem zaradi dodatnega �iš�enja izstavili ra�un! 
Med kosovne odpadke, ki so nastali v gospodinjstvu, sodijo: bela tehnika, pohištvo, 
žimnice, pe�i, kolesa, kopalniška oprema – školjke, umivalniki, kadi, ipd. V okviru akcije 
bomo zbirali tudi odslužene avtomobilske gume. Odlagajte sortirano! Odpadkov, ki ne sodijo 
med kosovne odpadke, kot so: avtomobilski deli, gradbeni material, izolacijski materiali in 
tekstil, podjetje v okviru akcije zbiranja kosovnih odpadkov ne bo odpeljalo!  
Zbrane kosovne odpadke bomo v najve�ji možni meri presortirali in s tem omogo�ili, da bodo 
le-ti koristno uporabljeni kot sekundarne surovine in tako ne bodo obremenjevali odlagališ�a in 
okolja.

Datum Naselje oz. krajevna skupnost
pon. 19.5. Komenda – center, Breg, Gmajnica, Gora, Klanec, Nasov�e,

Mlaka, Podboršt, Potok, Komendska dobrava 
�et.  22.5. Moste, Križ, Suhadole, Žeje 

Izven organiziranega odvoza lahko kosovne odpadke pripeljete v Zbirni center Suhadole.
Delovni �as:
od 01. oktobra do 30. aprila  od 6.00 do 16.00 
od 01. maja do 30. septembra od 6.00 do 18.00 

V zbirnem centru Suhadole je mogo�e oddati naslednje vrste lo�eno zbranih frakcij: 
− papir in karton vseh vrst in velikosti, vklju�no z odpadno embalažo iz papirja in 

kartona, 
− steklo vseh velikosti in oblik, vklju�no z odpadno embalažo iz stekla, 
− plastiko, vklju�no z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov, 
− kovine, vklju�no z odpadno embalažo iz kovin, 
− les, vklju�no z odpadno embalažo iz lesa,  
− tekstilije, 
− zavrženo elektri�no in elektronsko opremo (TV, radio, ra�unalniki, mali in veliki 

gospodinjski aparati…), 
− opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike (hladilniki, zamrzovalniki…), 
− baterije in akumulatorje, 
− izrabljene avtomobilske gume, 
− gradbene in izolacijske materiale, ki vsebujejo azbest, 
− kosovne odpadke. 

Oddaja odpadkov je za ob�ane, ki so vklju�eni v redni odvoz komunalnih odpadkov iz 
gospodinjstev, brezpla�na, le za prevzem izrabljenih avtomobilskih gum in materialov, ki 
vsebujejo azbest, zara�unavamo simbolno ceno, s katero pokrivamo manipulativne stroške.  

Za dodatne informacije lahko pokli�ete v OC Kamnik na tel. 01/723-82-42 ali pa obiš�ete 
našo spletno stran www.publicus.si.  


