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Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur. l. RS, št. 33/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) in 16. člena Statuta
Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009)
ob upoštevanju Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
območja O3 Gramoznica je Občinski svet občine Komenda na svoji 21.
redni seji dne 21. 01. 2010 sprejel

ODLOK
O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA
OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA O3 - GRAMOZNICA

predvidena za izgradnjo oz. rekonstrukcijo. Upoštevana je naslednja
infrastruktura oz. posegi v infrastrukturo:
• prometna infrastruktura,
• plinovodno omrežje,
• vodovodno in hidrantno omrežje,
• fekalna kanalizacija,
• meteorna kanalizacija,
• javna razsvetljava,
• telekomunikacijsko in kabelsko komunikacijsko omrežje
• elektroenergetsko omrežje,
• zunanja ureditev javnih površin na območju.
S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo iz prejšnjega odstavka, se zavezancem prizna plačilo stroškov uporabe obstoječih infrastrukturnih omrežij.
PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje OPPN O3 – Gramoznica.
Program opremljanja iz 1. odstavka vsebuje:
a. Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b. Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c. Podlage za odmero komunalnega prispevka.
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega
prispevka na območju OPPN O3-Gramoznica, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na
podlagi tega odloka.
IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan
za območje, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu O3-Gramoznica.
Program obravnava enotno obračunsko območje, ki obsega celotno območje OPPN.
PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infrastruktura, ki je

4. člen
(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)
Vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije za izračun komunalnega prispevka je vsota predvidenih stroškov izgradnje komunalne
infrastrukture iz idejnih zasnov, stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroškov nadzora. Vrednost infrastrukture,
projektne dokumentacije in nadzora je po posameznih vrstah infrastrukture naslednja:

Infrastruktura
Ceste – vozišče 2x3 m z obojestranskim
pločnikom

Dolžina
/
Enota
površi- mere
na/ %

Znesek [€]

800

m

304.000,00

Zemljišča za javne površine (ceste)

5.936

m2

178.080,00

Vodovod s hidranti ter nov vodovod od
Križa do gramoznice

1.840

m

353.700,00

Fekalna kanalizacija s črpališčem,
odvajanje v Suhadole

2.040

m

458.800,00

Meteorna kanalizacija s ponikovalnico

850

m

210.500,00

Javna razsvetljava

650

m

67.200,00

Telekomunikacijska kanalizacija

650

m

65.000,00

1.650

m

245.000,00

650

m

107.250,00

Nadzor

1

kos

45.000,00

Prostorski akt

1

kos

35.000,00

Električni vodi (SN, NN) in transformatorska postaja
Plinovod

1

Projektna dokumentacija

1

kos

50.000,00

Program opremljanja

1

kos

3.000,00

Nadomestitveni stroški

-

-

SKUPAJ brez povračil
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426.320,00
2.548.850,00

OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno zemljišče znotraj
obravnavanega območja po izgradnji infrastrukture iz 3. člena tega odloka.

Povračilo investicije v telekomunikacijsko
omrežje

65.000,00

IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Povračilo investicije v električno omrežje
in TP

245.000,00

Povračilo investicije v plinovodno omrežje

107.250,00

SKUPAJ povračila

417.250,00

10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za vsako novo gradnjo
stavbe na območju OPPN, rekonstrukcijo ali gradnjo po rušenju obstoječega objekta.

SKUPAJ osnova za komunalni prispevek

2.131.600,00

V oceno vrednosti infrastrukture niso vključeni stroški morebitna rušitev
obstoječih objektov in morebitnih rekonstrukcij teh objektov na območju, kjer je načrtovana javna infrastruktura.
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto
tlorisno površino objektov)
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške
preračuna na merske enote, t. j. na površino stavbnega zemljišča in
parcele in na neto tlorisno površino objektov.
Površina obračunskega območja znaša 56.486 m2. Ocenjena skupna
neto tlorisna površina objektov znaša 14.947 m2.
Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek obračuna v celoti.
Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in
neto tlorisne površine objekta (Cti) je naslednja:
Cena na enoto

€/m2

Cpi [€/m2 stavbnih zemljišč]

37,74

Cti [€/m2 neto tloris. površ. objekta]

142,61

Za obračun komunalnega prispevka v skladu z 11. členom tega odloka
se uporabijo faktorji Cpi in Cti iz zgornje tabele, faktorja deleža parcele
in neto tlorisne površine pa sta Dpi = 0,7 in Dti = 0,3.
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1.1.2010.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Izgradnja vse načrtovane infrastrukture iz tega odloka je predvidena do
30.6.2012, kar je tudi rok do katerega najkasneje Občina omogoči zavezancem za plačilo komunalnega prispevka priključitev na infrastrukturna omrežja.
Posamezne faze izgradnje bodo predvidoma dokončane v naslednjih
rokih:
Faza
Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI)
Pridobitev pravice graditi (odkupi, služnosti)
Pridobitev gradbenega dovoljenja
Razpis in izbor izvajalca za izvedbo del
Izgradnja infrastrukture na območju
Uporabno dovoljenje za infrastrukturo

Rok
30.9.2010
30.10.2010
15.12.2010
30.4.2011
31.3.2012
30.6.2012

11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva kriterija:
• površino gradbene parcele zavezanca in
• neto tlorisno površino stavbe.
Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za
katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oz. načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO
9836.
Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP = (Dpi * Cpi * površina parcele + Dti * Cti * neto tlorisna površina *
Kdej) * i
pri čemer je:
KP komunalni prispevek
Cpi cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
Cti cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe
Dpi delež površine parcele pri izračunu
Dti delež neto tlorisne površine pri izračunu
Kdej faktor dejavnosti
i
povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Faktorji Cpi, Cti , Dpi in Dti so določeni v 5. členu tega odloka, Kdej pa v
12. členu tega odloka.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
(faktorji dejavnosti)
Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se uporabljajo naslednji
faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
Vr s t a
Dejavnost
objekta

Faktor
(Kdej)

122

Upravne in pisarniške stavbe

1,0

123

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

1,0

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij

1,0

125

Industrijske stavbe in skladišča

1,0

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

1,0

1274

Druge nestanovanjske stavbe

1,0

ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki bo na območju OPPN gradil objekte.
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13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plačuje za:
• gasilske domove in
• za stavbe, ki se gradijo za lastne potrebe Občine Komenda in se financirajo iz občinskega proračuna.
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14. člen
(izdaja odločbe)
Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na
zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži
projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali ko od
upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti
vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila.
Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka.
15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na
komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca
posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih
priključkov.
Občina investitorju proti plačilu komunalnega prispevka zagotavlja
možnost priključitve na vso komunalno infrastrukturo v rokih iz 7. člena
tega odloka.
16. člen
(zbrana sredstva)
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na
vpogled na Občini Komenda.
Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo
v skladu z dosedanjo ureditvijo.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Številka: 35005-0002/2003
Komenda
21. 01. 2010
Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC
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Na podlagi 57. člena ( v povezavi s 97. členom ) in 53. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju ( Ur. l. RS št. 33/07 ) ter 16. člena Statuta
Občine Komenda ( Ur. obj. Glasila Občine Komenda št. 02/09 ) je Župan
Občine Komenda dne 12. 01. 2010 sprejel

SKLEP
O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
OBČINE KOMENDA
( za območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč »K1«, »K2«
- skrajšani postopek )

I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
1. člen
S tem sklepom se podrobneje oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna
podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda ( v nadaljevanju: “spremembe PUPov” ), predmet in območje sprememb, nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, časovne roke ter obveznosti v zvezi s
financiranjem postopka. Pripravljavec sprememb PUP-ov je Občina
Komenda.
( 1.2.) Pravna podlaga je opredeljena v Zakonu o prostorskem načrtovanju ( Ur. l. RS št. 33/07 ), Odloku o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje
1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za
obdobje 1986 - 1990 – dopolnitev v letu
2003 za območje
Občine Komenda ( Ur. obj. Glasila Občine Komenda št. 12/03 ). Skrajšani postopek je možen skladno s 53. členom Zakona o prostorskem
načrtovanju, saj se s spremembami ne posega v namensko rabo prostora.

II. PREDMET IN OBMOČJE SPREMEMB PUP-OV
2. člen
S spremembami PUP-ov se bo opredelila dodatna obveza investitorjev
pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, po kateri bo pred izdajo
gradbenega dovoljenja za te objekte na najboljših in drugih kmetijskih
zemljiščih treba pridobiti soglasje pristojne občinske službe.
Predvidene spremembe PUP-ov bodo veljale na območjih najboljših in
drugih kmetisjkih površin »K1«, »K2«, kot so opredeljena v občinskih
planskih prostorskih dokumentih in v grafičnem delu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda. Območje se s spremembami
PUP-ov ne spreminja.

III. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
3. člen
(3.1.)
Strokovne rešitve izvede izbrani projektant v sodelovanju s
pristojno občinsko službo.

IV. OKVIRNI ROKI IZVEDBE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PUP-A
4. člen
(4.1.) Sklep o začetku postopka, obvestilo na MOP: 12. 01. 2010,
(4.2.)
Priprava osnutka sprememb, pridobivanje smernic s strani
pristojnih nosilcev urejanja prostora: 15. 01. 2010 – 15. 02. 1010,
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(4.3.)
Dopolnitve osnutka, javna razgrnitev sprememb: 01. 03. 2010
- 15. 03. 2010,
(4.4.) Javna obravnava: 10. 03. 2010,
(4.5.) Obravanavanje osnutka na OS v 1. obravnavi: 18. 03. 2010,
(4.6.) Pridobivanje končnih mnenj na dopolnjen osnutek: 20. 03. 2007
- 10. 04. 2010,
(4.7.) Priprava končnega predloga, sprejem sprememb PUP-ov na seji
OS v drugi obravnavi: 15. 04. 2010,
(4.8.) Uradna objava sprememb PUP-a: april 2010.

V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE
IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO V
POSTOPKU
5. člen
(5.1.)
V pripravo sprememb PUP-ov so vključeni nosilci urejanja
prostora, ki dajejo smernice k spremembam, po pripavi končnega predloga pa še končna mnenja.
(5.2.)
Po sprejemu tega sklepa bo pripravljalec pozval nosilce
urejanja prostora, da v skladu s 53. členom Zakona o prostorskem
načrtovanju podajo smernice za načrtovanje; hkrati s pozivom bo
nosilcem urejanja prostora posredovan tudi ta sklep Pristojni nosilci
urejanja prostora so:
(5.2.1.) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
cesta 58, 1000 Ljubljana,

VII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
6. člen
(7.1.)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP-ov ter plačnik
nastalih stroškov je Občina Komenda.

VIII. DOLOČITEV OBJAVE
7. člen
(8.1.)
Sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda
in na občinskih spletnih straneh.
Šifra:
3505-0001/2010
Komenda 12. 01. 2010
Župan Občine Komenda:
Tomaž DROLEC, l. r.

Če bi se med postopkom utemeljeno ugotovilo, da je potrebno v postopek vključiti dodatne nosilce urejanja prostora, pripravljavec oziroma
naročnik pozove tudi njih. Če nosilec urejanja prostora ne odgovori v
petnajstih dneh po prejemu vloge, se šteje, da nima smernic, ki bi jih
bilo treba upoštevati. Pri pripravi sprememb PUP-ov so dovoljena tudi
odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in
osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.
( 5.3.)
Na podlagi pridobljenih smernic bo načrtovalec za javno razgrnitev pripravil predlog sprememb PUP-ov, ki ga bo župan posredoval
v javno razgrnitev in javno obravnavo.
( 5.4.)
Po javni razgrnitvi in javni obravnavi bo pripravljalec dopolnil spremembe PUP-ov s stališči do pripomb in predlogov, danih v času
javne razgrnitve in javne obravnave ter pozval prej navedene nosilce
urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu. V mnenjih nosilci urejanja prostora ugotovijo, če je pripravljalec pri pripravi
upošteval njihove smernice. V mnenjih nosilci urejanja prostora ne
morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev od tistih, ki so jih podali
v smernicah. Če nosilec urejanja prostora ne odgovori v petnajstih dneh
od prejema vloge, se šteje, da na predvidene spremembe PUP-ov nima
pripomb.
Če nosilec urejanja prostora ugotovi, da predlagana sprememba ni
skladna z njegovimi smernicami in odreče pozitivno mnenje, mora
svojo odločitev utemeljiti z navedbo konkretnega neskladja v načrtovani prostorski ureditvi z zahtevami iz smernic. Če nosilec urejanja prostora svoje odločitve ne utemelji, pripravljalec njegovo odločitve ni
doložan upoštevati.

VI. STROKOVNE PODLAGE
5. člen
( 6.1.) Za spremembe PUP-ov niso potrebne nove strokovne podlage.
( 6.2.)
Če bi se med postokom ugotovilo, da je utemeljeno potrebno
izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.

Na podlagi 60. oz. 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (
Uradni list RS št. 33/07 ) in 31. člena Statuta Občine Komenda ( Uradne
objave Glasila Občine Komenda št. 42/07, 126/07 ) objavljam naznanilo o

JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE KOMENDA
( za območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč K1 in K2 )

Javna razgrnitev bo opravljena med 05. 03. 2010 in 19. 03. 2010 na
Občini Komenda, Zajčeva 23, Komenda. Pripombe v zvezi z javno
razgrnjenim predlogom se v času uradnih ur lahko vpisujejo v knjigo
pripomb v tajništvu Občine Komenda. Pisne pripombe in predlogi se v
tem roku lahko posredujejo na Občino Komenda, Zajčeva 23, 1218
Komenda. Javna obravnava bo v sejni sobi na Glavarjevi cesti 104 v
Komendi opravljena v sredo, 10. 03. 2010 ob 16.00 uri.

Šifra: 3505-0001/2010
Datum: 02. 02. 2010
Župan Občine Komenda:
Tomaž Drolec, l. r.
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OBČINA KOMENDA, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda objavlja

JAV N I RAZ PI S
ZA OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2010
V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 07/2000 in 09/2005) POZIVAMO posameznike, skupine, podjetja, zavode, politične in druge organizacije in
skupnosti, društva ter organe lokalnih skupnosti, da predlagajo kandidate za občinska priznanja Občine Komenda.
Priznanja Občine Komenda so:
• naziv častni občan Občine Komenda;
• zlato priznanje Občine Komenda;
• srebrno priznanje Občine Komenda;
• bronasto priznanje Občine Komenda;
V letu 2010 bo Občina Komenda podelila največ eno Zlato priznanje
Občine Komenda, dve Srebrni priznanji Občine Komenda in tri Bronasta priznanja Občine Komenda.
ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom,
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki
so pomembni za razvoj in ugled Občine Komenda.
SREBRNO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter
društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter
društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za
nadaljnje ustvarjalno delo.

Pisne predloge sprejema Občina Komenda, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,
do vključno 31. MARCA 2010 do 12:00 ure in morajo vsebovati:
• naslov in ime predlagatelja;
• ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne
osebne podatke (datum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča,
zaposlitev) ali naziv in sedež organizacije, skupnosti, zavoda …;
• obrazložitev pobude in navedba za katero priznanje se predlaga ter
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi (V primeru, da se
v obrazložitvi navajajo imena drugih društev, klubov, organizacij, ustanov, skupnosti, …, je potrebno obvezno priložiti pisno
potrdilo navedenega društva, kluba, organizacije, ustanove,
skupnosti, …).
Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti označeno
»KMVI PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2010 – NE ODPIRAJ«.
Nepopolne ali pomanjkljive predloge Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ne bo obravnavala.
Priznanja občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta občine Komenda ob občinskem prazniku.
Številka: 094-0001/2010
Komenda, 16. februar 2010
Občina Komenda
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Štev. 1/2010, 26. februar 2010

Na podlagi 6. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj v športu (Uradne
objave Glasila Občine Komenda, št. 02/2007) objavlja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda,

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V
OBČINI KOMENDA ZA LETO 2009

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Priznanja na področju športa v občini Komenda za leto 2009 lahko
prejmejo športniki s stalnim bivališčem na območju občine Komenda.
Izjemoma se priznanje lahko podeli tudi športniku, ki je član društva s
sedežem na območju občine Komenda, vendar nima stalnega bivališča
v občini Komenda.
Podeli se največ eno priznanje v vsaki skupini:
najboljša moška in najboljša ženska ekipa v članski in mladinski konkurenci;
najboljša športnica in najboljši športnik v članski in mladinski konkurenci;
najboljša moška in najboljša ženska ekipa do 15. leta starosti;
najperspektivnejša športnica in najperspektivnejši športnik do 15. leta
starosti.

II. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ:
Kandidati za priznanja v članski ali mladinski konkurenci morajo izpolnjevati enega od
naslednjih kriterijev:
uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo;
uvrstitev do petnajstega mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem ali
evropskem pokalu;
uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so sodelovali športniki najmanj desetih držav;
uvrstitev do tretjega mesta na državnem prvenstvu;
nastop v državni reprezentanci;
izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu.
Kandidati za posamezna ali ekipna priznanja do 15. leta starosti morajo
izpolnjevati
naslednje kriterije:
uvrstitev na prvo mesto na regijskem (področnem) prvenstvu;
uvrstitev do petega mesta na državnem tekmovanju;
uvrstitev do petega mesta na mednarodnem tekmovanju;
nastop v državni reprezentanci;
drug pomemben športni dosežek.

III. PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA
Kandidate za priznanja lahko predlagajo športna društva in klubi, druge
športne organizacije, družbe, javni zavodi in občani občine Komenda.
Pisni predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, podrobno utemeljitev in dokumentacijo o doseženih športnih rezultatih.

IV. PREDLOGE S POTREBNIMI DOKAZILI POŠLJITE
NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 31.03.2010.
Predloge pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Komenda, Zajčeva
23, 1218 Komenda, s pripisom: »Ne odpiraj! Razpis za podelitev
priznanj na področju športa«.
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Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v zahtevanem
roku. Po preteku roka za posredovanje predlogov se nepravočasno posredovani predlogi vrnejo pošiljatelju!

Štev. 1/2010, 26. februar 2010

ROK ZA ODDAJO PREDLOGA: 31. MAREC 2010
na naslov
OBČINA KOMENDA, Zajčeva c.23, Komenda

V. Dodatna pojasnila lahko dobite v času uradnih ur pri Majdi Ravnikar
ali Janji Hudej (tel. 72 47 400; 72 47 401).
Številka: 430-0007/2010
Datum: 11.02.2010
Občina Komenda

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI
KOMENDA ZA LETO 2009

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

(ime in priimek predlaganega kandidata za priznanje)

(rojstni podatki)

(točen naslov predlaganega kandidata)
Predlaga se za podelitev naslednjega priznanja (ustrezno obkroži):
• najboljša moška ekipa v članski - mladinski konkurenci;
• najboljša ženska ekipa v članski - mladinski konkurenci;
• najboljša športnica v članski - mladinski konkurenci;
• najboljši športnik v članski - mladinski konkurenci;
• najboljša moška ekipa do 15. leta starosti;
• najboljša ženska ekipa do 15. leta starosti;
• najperspektivnejša športnica do 15. leta starosti.
• najperspektivnejši športnik do 15. leta starosti.

UTEMELJITEV PREDLOGA:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Žig in podpis odgovorne osebe:
DOKAZILA (PRILOGA):
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
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