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Na podlagi 10. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – UPB4 (Uradni list RS, št. 98/2005 s spremembami in dopolnitvami), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami in
dopolnitvami in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK ,
št. 02/2009) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 25. seji, dne
18.06.2009 sprejel
ODLOK
o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje
koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev
koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in zakonom je Občina Komenda, ki
podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske
vzgoje in varstva.
Koncesionar je zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za
izvajanje javno veljavnih programov.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske
vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE

– bo dejavnost opravljal za ceno programa, kot jo določa Občinski svet;
– predloži bančno garancijo za resnost ponudbe do podpisa koncesijske pogodbe.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. ocena objekta, prostora in opreme
30 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje, imisije …), dostop in parkirna mesta.
2. nadstandardni program
20 točk
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in/ali kvalitetnejši, kot ga določa
predpis, ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni
program.
3. število oddelkov v posameznem okolišu
15 točk
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma
število otrok v posameznem razpisanem območju.
4. predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji
10 točk
Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
5. lokacija vrtca oziroma oddelka
10 točk
Večje število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega območja.

4. člen
Javno službo izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja
več koncesionarjev, vendar v posameznem območju, ki ga določi koncedent
v javnem razpisu, le po en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno
izobraževanje o ustreznosti programa;
– ima na območju določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo v
skladu s predpisi;
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– ima večletni poslovni načrt in letni delovni načrt;
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe
pretežnega dela uporabnikov;

6. rok pričetka izvajanja javne službe
10 točk
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen:
za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj.
7. pisne pozitivne reference ponudnika
5 točk
Šteje se, da ima ponudnik reference, če že kvalitetno opravlja enako dejavnost. Referenco lahko da koncedent ali najmanj 10 staršev v zasebnem vrtcu
(reference staršev enega vrtca se štejejo kot ena referenca).
Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali navede podatka, na
podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna,
oceni pa se z 0 točk.
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V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja podeljevanje koncesij.
V javnem razpisu se navede naslednje:
– dejavnost, ki bo predmet koncesije;
– območje, na katerem naj bi se opravljala dejavnost;
– pogoje za opravljanje dejavnosti;
– čas, za katerega se dodeljuje koncesija;
– rok, do katerega se sprejemajo prijave;
– merila za izbiro;
– čas odpiranja ponudb;
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri;
– navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja;
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o
izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od predpisanega v
zakonu, ki ureja oddajo koncesij.
8. člen
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v
razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
9. člen
Komisija, ki vodi javno odpiranje ponudb, pregleda prispele ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev potencialnih koncesionarjev.
Ponudbe se obravnavajo v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
10. člen
Koncedent za ocenjevanje ponudb imenuje najmanj tričlansko strokovno
komisijo, v kateri je en član delavec občinske uprave, en član občinski svetnik, ki je član Odbora za družbene dejavnosti in en član zunanji strokovni
delavec.
Predsednik komisije mora imeti opravljen strokovni izpit iz splošnega
upravnega postopka.
11. člen
Tričlanska strokovna komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb, ponudbe,
ki izpolnjujejo pogoje, na podlagi postavljenih meril oceni. Komisija o
ocenjevanju izdela poročilo ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika
ali ponudnike za posamezno območje, ki se je na temelju primerjalne analize izkazal kot najugodnejši in najprimernejši ponudnik.
Po končanem postopku izda občinska uprava na predlog tričlanske strokovne komisije odločbo o izbiri koncesionarja.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O
pritožbi odloča župan.
12. člen
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, lahko
koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel in razpis ponovi.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE
TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani
koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se lahko
začne izvajati po podpisu pogodbe, vendar najkasneje v začetku šolskega
leta, ki sledi podpisu pogodbe oziroma v roku, ki ga je koncesionar ponudil.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, vendar za dobo največ 10
let.
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S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
– predmet koncesije;
– cena programa;
– obseg izvajanja dejavnosti;
– začetek izvajanja koncesije;
– rok za odpoved koncesije;
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent;
– odvzem koncesije.
15. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije;
– na podlagi odpovedi z najmanj enoletnim odpovednim rokom;
– z odvzemom koncesije po poteku roka za odpravo pomanjkljivosti, če
koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter pogodbo o koncesiji.
16. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncedenta.
17. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja delavec občinske uprave Občine
Komenda, ki ga določi župan.
VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Glasilu Občine Komenda.
Komenda, dne 18. Junij 2009
Župan Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.list RS, št. 94/07 –
UPB2 in 21/06 – Odl. US), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS,
št. 39/06 – UPB in Skl.US: U-I-51/06-5, 49/06-ZmetD, 66/06 Odl. US: U-I51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I- 40/06-10, 33/07-ZPNačrt), 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. In 17.
člena Zakona o prekrških (Ur. List RS, št. 3-07 UPB in 139/06 Odl.US:
U-I- 69/06-16, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl.US:U-I-34/05-9) in
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, UPB1, št. 02/09)
je Občinski svet Občine Komenda na svoji 25. seji dne 18.06.2009 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE IN
PADAVINSKE VODE
1. člen
1. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
“S tem odlokom se ureja obveznost čiščenja ter način obračunavanja in
plačevanja storitve čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki
se zbirajo na čistilni napravi Študa.
Vsakdo, ki ima na območju občine vir onesnaževanja odpadne vode, je
dolžan odpadno vodo očistiti na čistilni napravi, razen če parametri onesnaženosti odpadne vode dosegajo vse kriterije za neposredni izpust v okolje.
Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode se izvaja kot gospodarska
javna služba v Javnem podjetju Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o., Študljanska 91, Domžale na podlagi 15. člena Družbene pogodbe Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik z dne
13.07.2006.
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Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan v čiščenje prevzeti komunalno
odpadno in padavinsko vodo ter odpadne vode in gošče iz pretočnih in nepretočnih greznic, ki so po vsebnosti enake komunalni odpadni vodi.”

Neposredni način meritve količin komunalnih odpadnih voda je možen, če
ima uporabnik nameščeno merilno napravo za merjenje količine odpadne
vode oziroma v primeru dovoza odpadne voda na čistilno napravo.”

2. člen
2. člen odloka se dopolni z naslednjim besedilom:

Doda se nov 68. člen

“20. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali
odpravlja njeno onesnaženost.
21. Kanalizacija so javni objekti in naprave za zbiranje in odvajanje odpadne
vode do čistilne naprave.
Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen v
predpisih, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz
virov onesnaževanja ter predpisih, ki urejajo obratovalni monitoring odpadnih vod.”

7. člen
“Stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda se izračunajo po naslednji
formuli:
Sk = Vk × Ck
Sk stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda (EUR)
Vk volumen komunalnih odpadnih voda (m3)
Ck cena čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki so odvedene v javno kanalizacijsko omrežje(EUR/m3)”
8. člen
Doda se nov 69. člen

3. člen
Doda se nov 64. člen
“XII. ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PODAVINSKIH VODA
Uporabniki storitev čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter
zavezanci za plačilo storitev gospodarske javne službe so:
gospodinjstva in skupnosti etažnih lastnikov v več stanovanjskih in poslovnih objektih na območju občin, ki so priključeni oziroma imajo možnost
priključitve na javno kanalizacijo; pravne osebe in gospodarski ter negospodarski subjekti, ki pri opravljanju svoje dejavnosti proizvajajo komunalno
odpadno ali padavinsko vodo;
subjekti iz točk a ter b tega člena, ki dovažajo komunalne odpadne vode
neposredno izvajalcu.”
4. člen

“Stroški čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic se izračunajo po naslednji formuli:
Sgp = Vgp × Cgp
Sgp stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda (EUR)
Vgp volumen komunalnih odpadnih voda (m3)
Cgp cena čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic (EUR/m3)”
9. člen
Doda se nov 70. člen
“Stroški čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih greznic se izračunajo po
naslednji formuli:
Sgn = Vgn × Cgn
Sgn stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda (EUR)
Vgn volumen komunalnih odpadnih voda (m3)
Cgn cena čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih greznic (EUR/m3)”

Doda se nov 65. člen
10. člen
“Obveznosti uporabnika so:
odvajanje komunalnih odpadnih voda v sistem čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
skrb za vse interne merilne naprave in kanalizacijske objekte do vstopa v
javno kanalizacijo;
izvajanje vseh potrebnih ukrepov za preprečitev škode;
da ne uporablja substanc, ki so kvarne za proces čiščenja ali povzročajo toksičnost blata ali zaviranje biološkega procesa.
Uporabnik ne sme spuščati odpadne vode v sistem čiščenja brez vednosti
upravljavcev kanalizacije, mimo merilnih mest ali nepooblaščeno posegati
v merilne naprave.”
5. člen
Doda se nov 66. člen
“Obveznosti izvajalca gospodarske javne službe so:
• sprejemanje komunalne odpadne in padavinske vode v čiščenje;
• čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode do predpisane kvalitete za izpust v vodotok za tiste parametre, za katere je čistilna naprava
projektirana in tehnološko opremljena;
• občasno preverjanje in kontroliranje kvalitete odpadnih voda, izvajanje
kontrole vzdrževanja merilnih mest;
• neprekinjeno delovanje oz. obratovanje;
• izvajanje razvojnega programa gospodarske javne službe;
• skrb za pravilnost in ažurnost evidenc uporabnikov;
• obveščanje pristojnih organov o poslovanju čistilne naprave ter komuniciranje z okoljsko javnostjo v smislu dobrih sosedskih odnosov in
varstva okolja;
• zaračunavanje storitev uporabnikom v skladu z veljavnim cenikom.”
6. člen
Doda se nov 67. člen
“Meritve količin komunalnih odpadnih voda se opravljajo neposredno ali
posredno in so ena izmed osnov za obračun storitve.
Posredno se merijo količine komunalnih odpadnih voda na osnovi meritev porabljene pitne vode iz javnih vodovodov ali meritve porabe vode iz lastnih zajetij.

Doda se nov 71. člen
“Ceno čiščenja odpadnih voda ter ostalih storitev povezanih z izvajanjem
obvezne gospodarske javne službe določa skupščina Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o.
Cenik izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda se objavi v uradnem glasilu občine in na spletni strani izvajalca gospodarske javne službe.”
11. člen
Doda se nov 72. člen
“Uporabniki, priključeni na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno
napravo, plačujejo stroške čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda v skladu s tem odlokom.
Uporabniku, ki spušča odpadno vodo v sistem čiščenja brez vednosti upravljavca kanalizacije, zaračuna izvajalec gospodarske javne službe čiščenje
komunalne odpadne in padavinske vode za zadnjih 12 mesecev.
Količina komunalne odpadne in padavinske vode je enaka količini porabljene pitne vode, če tega podatka ni, pa povprečna letna poraba pitne vode v
občini na gospodinjstvo.”
12. člen
Doda se nov 73. člen
“Uporabniki plačujejo čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Uporabnik mora plačati račun
najkasneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi.
V primeru, da uporabnik ne poravna računa za čiščenje odpadnih voda v
roku 15 dni od izstavitve računa, ga je izvajalec dolžan opomniti. V opominu
mu mora določiti dodaten 15 dnevni rok plačila in opozoriti uporabnika na
posledice, če ga ne poravna.
Če uporabnik tudi po dodatnem roku za plačilo računa ne poravna, se mu
prekine odvod odpadne vode.
Prekinitev odvoda odpadne vode izvede upravljavec kanalizacije na obrazloženo pisno zahtevo izvajalca gospodarske javne službe.”
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13. člen
Doda se nov 74. člen

“Uporabnik, ki mu je bil izstavljen račun, lahko v 15 dneh po prejemu računa vloži pisni ugovor izvajalcu, če meni, da mu stroški čiščenja odpadnih
voda niso pravilno izračunani.
Izvajalec je dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v 15 dneh.
Ugovor ne zadrži plačila računa. V kolikor je ugovor utemeljen, je izvajalec
gospodarske javne službe, za presežek plačila dolžan uporabniku znižati
račun ob naslednjem obračunu.”

Štev. 05/2009, 30. junij 2009

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/2005 - Uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009) je Občinski svet
občine Komenda na 25. seji, dne 18. junija 2009 sprejel
SKLEP
O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA
ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN
VARSTVO OKOLJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

14. člen
Doda se nov 75. člen
“Imetniki virov onesnaženja z industrijsko odpadno vodo morajo z izvajalcem skleniti posebno pogodbo. Upravljavec javnega kanalizacijskega
omrežja lahko izvede priklop vira onesnaženja z industrijsko odpadno vodo
le na podlagi izrecnega naročila izvajalca gospodarske javne službe.
Imetniku vira onesnaženja z industrijsko odpadno vodo brez sklenjene pogodbe se prekine dobava vode ali pa se ga izključi iz sistema odvajanja odpadnih voda.”
15. člen
Doda se nov 76. člen
“Izvajalec gospodarske javne službe izvaja nadzor uporabnikov s kontrolnimi meritvami vsebnosti odpadne vode, ki jo imetnik vira onesnaženja odvaja v čiščenje ter z odčitavanjem količine odpadne vode na merilcu pretoka.
Izvajalec gospodarske javne službe ni dolžan predhodno obvestiti uporabnika o nameravanem nadzoru oziroma odvzemu vzorca ter odčitavanju stanja
merilca pretoka.”

1.
Na lastno željo se kot člana Odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in
varstvo okolja Občinskega sveta Občine Komenda razreši:
ROBERT ŠPENDL rojen 22.09.1971, Moste 23, 1218 Komenda
2.
Za nadomestna člana Odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja Občinskega sveta Občine Komenda se imenuje:
SREČO KORBAR, rojen 17.01.1964, Breg pri Komendi 14 A, 1218 Komenda
3.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine
Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Številka: 032-0004/2006-41
Datum: 19. June 2009
Tomaž Drolec
Župan

16. člen
Doda se nov 77. člen
“Izvajalec gospodarske javne službe lahko zbira in obdeluje osebne podatke,
ki jih potrebuje za obračun in izterjavo čiščenja odpadne vode.
Evidenca obračuna in izterjave stroškov čiščenja odpadne vode vsebuje:
• ime in priimek oziroma firmo uporabnika,
• naslov uporabnika,
• davčno številko,
• datum priklopa na čistilno napravo,
• datum odklopa iz čistilne naprave,
• razlog odklopa,
• datum ponovnega priklopa,
• količino porabljene pitne vode oziroma odčitek merilca pretoka,
• stanje terjatev.
Upravljavec kanalizacijskega omrežja mora izvajalcu gospodarske javne
službe najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka posredovati seznam uporabnikov in druge podatke, ki so pomembni za nemoteno ter strokovno izvajanje storitev čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Upravljavec kanalizacijskega omrežja mora takoj obvestiti izvajalca gospodarske javne službe o priklopu novih uporabnikov in drugih spremembah,
pomembnih za izvajanje čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Upravljavec kanalizacijskega omrežja mora najmanj enkrat leto obvestiti
izvajalca gospodarske javne službe o količini porabljene pitne vode posameznega uporabnika.
Odčitke porabe vode izvajajo upravljavci vodovodov.”
17. člen
Členi od 64. do 67. se preštevilčijo v člene od 78. do 81, poglavje XII. Pa v
poglavje XIII.
18. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila
občine Komenda.
Številka: 354-0019/2007
Datum: 18. junij 2009
TOMAŽ DROLEC
ŽUPAN
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št.
02/09-UPB1) in določil Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju Športne
dvorane Komenda, Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, objavlja
RAZPIS
ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA ZA ŠOLSKO LETO 2009/2010
1. Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za šolsko
leto 2009/2010 (september 2009 – junij 2010), so naslednji:
• za športne klube in društva v občini Komenda, rekreativne skupine in
ostale zainteresirane: od ponedeljka do petka, od 16.00 do 23.00 ure;
• za tekme, turnirje, različna tekmovanja in po potrebi za prireditve (kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.
2. Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem športne površine v
Športni dvorani Komenda imajo:
• športni klubi in društva občine Komenda;
• domači uporabniki športne dvorane, ki so dvorano koristili v šolskem
letu 2008/2009;
• uporabniki, ki so imeli sklenjeno pogodbo o najemu za celotno lansko
obdobje brez predčasne prekinitve najemne pogodbe;
• uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem razpisanem
obdobju;
• uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti za sezono 2008/2009.
3. Prijave za proste termine se oddajo na naslov: Športna dvorana Komenda, Glavarjeva c. 37, Komenda.
Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste termine v
Športni dvorani Komenda«. Obrazce dobite na Občini Komenda ali v
Športni dvorani Komenda, na voljo pa so vam tudi na spletnem naslovu
Občine Komenda (http://www:komenda.si) pod rubriko »obrazci« .
4. Zadnji rok za oddajo prijav: 31. 07. 2009
5. O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje do 20.
avgusta 2009.
Številka: 671-0005/2009
Občina Komenda

