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Kazalo
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN
OHRANJANJE KULTURNE DEDI[^INE V OB^INI KOMENDA ZA LETO 2008
SKLEP O DOLO^ITVI CEN ZA UPORABO [PORTNE DVORANE KOMENDA
RAZPIS ZA NADOME[^ANJE ZA^ASNO ODSOTNE JAVNE USLU@BENKE NA DELOVNEM MESTU ˝TAJNICA˝

Na podlagi 2. in 7. ~lena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, {t. 77/99, 124/00, 79/01, in 30/02), 16. ~lena statuta Ob~ine
Komenda (Uradni list RS, {t. 37/99, 83/99 in Uradne objave
Glasila ob~ine Komenda, {t. 01/01), v povezavi z 9. ~lenom
Zakona o varstvu kulturne dedi{~ine (Uradni list RS, {t. 7/99,
10/02), Zakonom o lokalni samoupravi- UPB2 (Uradni list RS, {t.
94/07) in Zakonom o uresni~evanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, {t. 96/02), in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dedi{~ine
(Uradne objave Glasila Ob~ine Komenda, {t. 01/05) Ob~ina Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJE
KULTURNE DEDI[^INE V OB^INI KOMENDA ZA
LETO 2008
1. PREDMET RAZPISA
je dodelitev sredstev iz ob~inskega prora~una za spodbujanje
obnove in ohranjanje kulturne dedi{~ine na obmo~ju ob~ine
Komenda (v nadaljevanju: spodbuda).
Razpisna sredstva so namenjena za:
a) spodbujanje obnove zunanj{~ine kulturne dedi{~ine zaradi
lep{e urejenosti kraja,
b) spodbujanje ohranjanja kulturne dedi{~ine:
• sanacija vlage,
• obnova ali nadome{~anje posameznih delov,
• ureditev funkcionalnosti objektov za njihovo uporabo v
dana{njem ~asu,
• ohranjanje izgleda stavbe in drugih objektov kulturne
dedi{~ine.
c) spodbujanje ohranjanja kulturnih spomenikov s prenovo
zunanj{~in in notranjih prostorov.
Spodbude se dodeljujejo za:
• nepremi~no kulturno dedi{~ino: (va{ka jedra, stavbe, njihove dele ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali
tehni~ne pri~evalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi
s pomembnimi osebami in dogodki kulturne, gospodarske ali
politi~ne zgodovine, objekti, povezani s kulturnim, duhovnim,
gospodarskim in politi~nim `ivljenjem, naselbinska obmo~ja,
arheolo{ka najdbi{~a in predmeti) in
• premi~no kulturno dedi{~ino: (arhivsko gradivo, knji`ni~no
gradivo, predmete ali skupine predmetov zgodovinskega,
umetnostnozgodovinskega, arheolo{kega, umetnostnega,
sociolo{kega, antropolo{kega, etnolo{kega ali naravoslovnega pomena, ki izpri~ujejo zgodovinska dogajanja in
le`ijo ali so bila najdena na obmo~ju Ob~ine Komenda).
Spodbude se lahko dodeljuje za vsako fazo obnove in ohranjanja,
vklju~no s pripravo projektov za obnovo kulturne dedi{~ine na
obmo~ju ob~ine Komenda.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje

Stran
15
16
16

pogoje:
• so lastniki ali solastniki kulturne dedi{~ine za katero se dodeljuje
sredstva ali
• so najemniki kulturne dedi{~ine in imajo z lastnikom sklenjeno
dolgoro~no najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta.
3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o dodeljevanju
sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dedi{~ine
(Uradne objave GOK, {t. 01/05). Pravilnik je sestavni del razpisne
dokumentacije.
4. VREDNOST RAZPISANIH SREDSTEV SPODBUD
zna{a za leto 2008 4.320,00 EUR.
5. ROK IZVEDBE PROGRAMOV
Dodeljena spodbuda mora biti porabljena v letu 2008 (do
30.11.2008) v skladu s predpisi, ki dolo~ajo izvr{evanje
prora~una.
6. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. 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.
7. 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, 26. september
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 - ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE DEDI[^INE
ZA LETO 2008 - NE ODPIRAJ”
in z navedbo podatkov prijavitelja na zadnji strani ovojnice.
8. IZID RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni pisno s sklepom.
Z izbranimi upravi~enci spodbud 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 Aleksandri Plevel, tel.{t. 01/72 47 409.
Datum:
24.7.2008
Toma` Drolec,
[tevilka: 620-0003/2008
`upan
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Glasilo Ob~ine Komenda

Na podlagi 5., 8. in 15. ~lena Pogodbe o upravljanju in vzdr`evanju [portne
dvorane Komenda ({tevilka 650001-0033/2001-3 z dne 31.10.2004) in 16.
~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t. 37/99, 83/99; Uradne
objave GOK, {t. 01/01, 10/05) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na svoji 18.
seji, dne 24. julija 2008, sprejel
SKLEP O DOLO^ITVI CEN ZA UPORABO
[PORTNE DVORANE KOMENDA
1. ~len
Cene za uporabo [portne dvorane Komenda so slede~e:
Vrsta uporabe

Povr{ina
^as uporabe
1/3 dvorane
od 16.00 do 18.30
od 18.30 do 20.00
od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje
Tekme, turnirji
2/3 dvorane
od 16.00 do 18.30
od 18.30 do 20.00
od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje
Tekme, turnirji
3/3 dvorane
od 16.00 do 18.30
od 18.30 do 20.00
od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje
Tekme, turnirji
1/3 dvorane
od 16.00 do 18.30
od 18.30 do 20.00
od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje
Tekme, turnirji
2/3 dvorane
od 16.00 do 18.30
od 18.30 do 20.00
od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje
Tekme, turnirji
3/3 dvorane
od 16.00 do 18.30
od 18.30 do 20.00
od 20.00 do 23.00
Sobote, nedelje
Tekme, turnirji

Rekreacija

Vadba

Komercialne prireditve
Glasb.zab. ans
Nar. zab ansambli
[p. Prir., sejmi, ipd

3/3 dvorane
3/3 dvorane
3/3 dvorane

UPORABNIKI
Doma~i Zunanji
cena v € cena v €
7,32
17,90
8,68
17,90
9,49
19,53
8,68
19,53
12,48
31,74
13,29
16,00
17,63
16,00
16,27

28,21
28,21
29,84
29,84
45,84

19,53
23,33
25,77
23,33
24,41

37,97
37,97
43,40
43,40
59,94

5,63
6,68
7,30
6,68
9,60

13,77
13,77
15,02
15,02
24,41

10,22
12,31
13,56
12,31
12,52

21,70
21,70
22,95
22,95
35,26

15,02
17,94
19,82
17,94
18,78

29,21
29,21
33,38
33,38
46,11

90,00
80,00
55,00

90,00
80,00
55,00

2. ~len
Cenik je za eno uro (60 min) uporabe dvorane. Davek na dodano
vrednost (DDV) je v ceniku upo{tevan.
3. ~len
Nove cene, dolo~ene s tem sklepom, veljajo od 01. septembra 2008
dalje.
4. ~len
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Ob~ine Komenda.
5. ~len
Z dnem za~etka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep {t. 650010004/2004 z dne 23.06.2004 (Uradne objave GOK, {t. 05/04).
[tevilka: 450-0003/2008
Toma` Drolec
Datum: 24.07.2008
@upan
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[tev. 06/2008, 31. julij 2008

Na podlagi 2. to~ke prvega odstavka 68. ~lena Zakona o javnih
uslu`bencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, {t. 63/2007, 65/08) OB^INA
KOMENDA, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, objavlja

RAZPIS ZA NADOME[^ANJE ZA^ASNO ODSOTNE
JAVNE USLU@BENKE NA DELOVNEM MESTU
»TAJNICA V - TAJNICA @UPANA, DIREKTORJA IN
OB^INSKE UPRAVE« ZA DOLO^EN ^AS
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, napisani v mo{ki slovni~ni obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za mo{ke in `enske.
Poleg splo{nih pogojev, ki jih mora kandidat izpolnjevati, se od kandidata pri~akuje tudi dobro poznavanje podro~ja, za katerega kandidira
(med drugim izku{nje s pisanjem raznih zapisnikov).
Delovno podro~je:
• izvajanje tajni{kih nalog za `upana, direktorja in ob~insko upravo
• vodenje evidenc
• priprava in organiziranje sestankov
• izvajanje nalog pisarni{kega poslovanja in drugih administrativno-tehni~nih
opravil
• pomo~ pri izvajanju protokolarnih zadev in skrb za reprezentanco
• sodelovanje pri izvajanju enostavnej{ih kadrovskih opravil
• sodelovanje pri materialnem in finan~nem poslovanju
• opravljanje organizacijsko-tehni~nih in administrativnih nalog za Nadzorni
odbor Ob~ine Komenda
• razmno`evanje in razpo{iljanje gradiv za seje Ob~inskega sveta Ob~ine
Komenda ter delovna telesa ob~inskega sveta
• sprejemanje in usmerjanje strank
• urejanje arhivsko dokumentarnega gradiva
• vodenje evidenc `upana in posredovanje sklepov in drugih aktov
• vodenje razporeda uporabe sejnih prostorov
• evidentiranje prisotnosti zaposlenih na delu in iz dela
• sprejem in odprema po{te
• opravljanje nalog v zvezi s postopki zdravstvenega zavarovanja brezposelnih
ob~anov
• evidentiranje dokumentov v ra~unalni{ki bazi podatkov
• druga dela po nalogu `upana in direktorja.

Prijava mora vsebovati naslednje:
• izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
• opis delovnih izku{enj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede
zahtevanih delovnih izku{enj (zahtevane delovne izku{nje: 1 leto),
• izjavo kandidata, da:
• je dr`avljan Republike Slovenije,
• da za namen tega nate~ajnega postopka dovoljuje Ob~ini Komenda
pridobitev podatkov iz predhodnih alinej iz uradnih evidenc.

Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek `ivljenjepis in navedbo o tem,
katera druga znanja in ve{~ine je kandidat poleg formalne izobrazbe
pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za dolo~en
~as, predvidoma 10 mesecev – nadome{~anje za~asno odsotne
javne uslu`benke na delovnem mestu »TAJNICA V«, - s polnim
delovnim ~asom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ob~ine
Komenda, glede na potrebo in naravo dela pa tudi izven navedenih
prostorov.
Formalno nepopolne in nepravo~asne prijave se ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidat naj vlo`i prijavo v pisni obliki, ki jo po{lje v zaprti ovojnici z ozna~bo: »prijava na razpis delovnega mesta - TAJNICA
V (nadome{~anje)« na naslov: Ob~ina Komenda, Zaj~eva cesta
23, 1218 Komenda, najkasneje do ~etrtka, 7. avgusta 2008.
Z izbranim kandidatom bo po zaklju~ku postopka izbire najbolj usposobljenega kandidata sklenjena pogodba o zaposlitvi za dolo~en
~as, neizbrani kandidati pa bodo o neizbiri pisno obve{~eni v roku 8
dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Informacije o izvedbi razpisa daje Majda Ravnikar (tel. 01/7247400 in 7247-401).
[tevilka: 100-0023/2008
Datum:
23. 7. 2008
Ob~ina Komenda

