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Na podlagi 40. člena Zakona o javnih fi nancah (Ur.list RS, št. 79/99, 
124/00,79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 
14/07-ZSPDPO, 109/08 IN 49/09)  in 16. člena Statuta občine Komenda 
(Uradne objave GOK, št. 02/09-UPB1) je Občinski svet Občine Ko-
menda na 32. seji, dne 17. junija 2010  sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 
O PRORAČUNU OBČINE KOMENDA ZA LETO 2010

1. člen
V Odloku o proračunu občine Komenda za leto 2010 (Uradne objave 
Glasila občine Komenda,  št. 02/2010) – v nadaljevanju Odlok, se 2. 
člen spremeni tako,  da glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih 
zneskih :

 (v EUR)
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.917.700
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 5.310.200

70 DAVČNI PRIHODKI 3.135.100
   700 Davki na dohodek in dobiček 2.675.200
   703 Davki na premoženje 361.200
   704 Domači davki na blago in storitve 98.700

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.175.100
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 173.400
   711 Upravne takse in pristojbine 1.000
   712 Globe in druge denarne kazni 1.200
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 347.100
   714 Drugi nedavčni prihodki 1.652.400

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.122.700
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč 2.122.700

73 PREJETE DONACIJE 0
    730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 484.800
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofi nančnih insti-

tucij
484.800

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.017.000
40 TEKOČI ODHODKI 1.991.845

   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 417.780

   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 66.015
   402 Izdatki za blago in storitve 1.403.050
   403 Plačila domačih obresti 75.000
   409 Rezerve 30.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.439.575
   410 Subvencije 54.200
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.161.960
    412 Transferi neprofi tnim organizacijam in ustanovam 195.758
   413 Drugi tekoči domači transferi 1.027.657

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.638.100
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.638.100

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 947.480
    431 Investicijski transferi pravnim in fi zičnim osebam, 

ki niso proračunski uporabniki 233.000
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 714.480
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) - 1.099.300

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0
C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.400.000
50 ZADOLŽEVANJE 1.400.000

   500 Domače zadolževanje 1.400.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 340.000

55 ODPLAČILO DOLGA 340.000
   550 Odplačilo domačega dolga 340.000
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČU-
NU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) - 39.300
X. NETO ZADOLŽEVANJE   (VII.-VIII.) 1.060.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.099.300
Stanje sredstev na računih dne 31.12.2009 105.200

Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje programske dele: prora-
čunske uporabnike, področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifi kacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in  načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni 
strani Občine Komenda.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

2. člen
10. člen Odloka se spremeni tako, da glasi: 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in 
odhodkov, ter odplačila dolgov v računu fi nanciranja se občina za pro-
račun leta 2010 lahko zadolži do višine 1.400.000 €.

3. člen
V petem poglavju se doda nov 11. člen, ki glasi:

» 11. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega prora-
čuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do vi-
šine 1.382.150 €.«

4. člen
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasi-
la Občine Komenda. 

Številka: 410-0002/2010
Datum:  17.6.2010

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

Na podlagi 30. in 37..a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 100/2005 – UPB1), v skladu s 30. členom Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 22/2006-UPB2, 70/2006-odločba US), na 
podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila ob-
čine Komenda, št. 02/2009) je Občinski svet občine Komenda na svoji 
32. redni seji dne 17. junija 2010 sprejel naslednji 

SKLEP 
O POTRDITVI MANDATA 

ČLANICI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

1.člen
Občinski svet občine Komenda potrjuje mandat za preostanek mandatne 
dobe članici Občinskega sveta občine Komenda 

 JOŽICI URŠIČ, rojeni: 1.11.1957, stanujoči Mlaka 41,
1218 Komenda.

2. člen
Članico Občinskega sveta občine Komenda se imenuje za 

Predsednico Odbora za družbene dejavnosti Občinskega • 
sveta Občine Komenda
Članico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imeno-• 
vanja.

3. člen
Ta sklep prične veljati s sprejetjem na seji Občinskega sveta občine 
Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

Številka:  041-0014/2006 - 10
Komenda: 17.6.2010

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV – UPB2, Ura-
dni list RS, št. 3/07), Pravilnika o standardih in normativih socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 
28/99-popr., 127/03, 125/05, 120/05-odl.US, 2/06-popr., 140/06 – neu-
radno prečiščeno besedilo), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/06, 127/06, 8/07), 
Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev 
(Uradne objave GOK, št. 09/07) in 16. člena Statuta Občine Komenda 
(Uradne objave GOK, št. 02/09) je Občinski svet Občine Komenda na 
svoji 32. seji, dne 17. junija 2010 obravnaval in sprejel

SKLEP  
O DOPOLNITVI SKLEPA O VIŠINI CENE POMOČI

NA DOMU

1.člen
V Sklepu o višini cene pomoči na domu (Uradne objave GOK, št. 02/10) 
se dopolni besedilo 1. člena tako, da glasi:
»1. člen
Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša za delovne dni 17,17 
€ na uro opravljene storitve. Cena storitve pomoči na domu za uporab-
nika znaša 4,54 € za opravljeno uro storitve.

Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša ob ob sobotah, nede-
ljah in dela prostih dnevih 22,32 € na uro opravljene storitve. Cena 
storitve pomoči na domu za uporabnika sobotah, nedeljah in dela prostih 
dnevih  znaša 5,90 € za opravljeno uro storitve.«

2. člen
Ostale določbe Sklepa o višini cene pomoči na domu (Uradne objave 
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GOK, št. 02/10), ki se s tem sklepom ne spreminjajo, ostanejo nespre-
menjene in v veljavi.

  3.  člen
Ta sklep prične veljat z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda, objavi pa se v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.    

Številka: 014-0003/2009-2
Datum:   17. junij 2010

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
110/2002 in 64/2004) in 16. člena Statuta Občine Komenda – UPB1 
(Uradne objave glasila občine Komenda št.02/2009) je Občinski svet 
Občine Komenda na 32. seji dne 15.06.2010 sprejel

SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA 

1.člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukine na:

zemljišču parcelna številka 876/2, k.o. Križ, cesta v velikosti • 
352 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 739.
zemljišču parcelna številka 875/9, k.o. Križ, cesta v velikosti • 
110 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 739.
zemljišču parcelna številka 875/8, k.o. Križ, cesta v velikosti • 
14 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 739.
zemljišču parcelna številka 875/7, k.o. Križ, cesta v velikosti • 
189 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 739.
zemljišču parcelna številka 876/3, k.o. Križ, cesta v velikosti • 
360 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 739.

2.člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo  imeti značaj javnega 
dobra in postanejo lastnina Občine  Komenda. 

3.člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v  Uradnih objavah Glasi-
la Občine Komenda. 

Šifra: 478-0007/2009
Datum:17.6.2010

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
109/2006-UPB1)  in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave 
Glasila občine Komenda, št. 02/2009-UPB1) je občinski svet Občine 
Komenda na 32. redni seji dne 17. junija 2010 sprejel

SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
OBČINE KOMENDA

1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Komenda se imenujejo: 

 Za predsednico: • AVBELJ STANISLAVA, rojena 
22.3.1952, stanujoča Križ 41, 1218 Komenda
 Za namestnika predsednice• 
CIRAJ IZAK MATEJ, rojen 8.10.1980, stanujoč 
Gmajnica 93, 1218 Komenda
 Za članico• 

JAMŠEK NADA, rojena 3.3.1969, stanujoča Moste 103, 
1218 Komenda
 Za namestnico članice• 
LAH TAMARA, rojena 14.10.1988, stanujoča Suhadole 2 
A, 1218 Komenda
 Za članico• 
GROŠELJ MARJANCA, rojena 27.09.1962, stanujoča 
Klanec 47 D, 1218 Komenda
 Za namestnico članice• 
KRIŽMAN MARIJA, rojena 31.8.1945, stanujoča Mlaka 
20 A, 1218 Komenda
 Za člana• 
ŽELEZNIK FILIP, rojen 17.04.1941, stanujoč Gora pri 
Komendi 23 B, 1218 Komenda
 Za namestnika člana• 
ZUPANČIČ ROK, rojen 3.7.1971, stanujoč Moste 99 H, 
1218 Komenda

2. člen
Mandatna doba Občinske volilne komisije traja štiri leta.

3. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Komenda je: Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda.

4. člen
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju občin-
ske volilne komisije občine Komenda št. 040-0002/2006 z dne 15.6.2006 
(Uradne objave Glasila občine Komenda. št. 06/2006).

5. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

Številka: 040-0001/2010 
Komenda, 17. junij 2010

 Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni 
list RS, št. 41/07), 5. člena Odloka o oglaševanju v občini Komenda 
(Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 04/2006) ter 16. člena 
Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 
02/2009) je Občinski svet Občine Komenda na 32. redni seji dne 17. 
junija 2010 sprejel  

SKLEP  O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA 
V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE

Brezplačno plakatiranje
1. člen

Vsak organizator volilne kampanje (politična stranka, samostojna lista), 
ki sodeluje na lokalnih volitvah na območju občine Komenda, lahko v 
času volilne kampanje pridobi na območju občine Komenda brezplačno 
1 (eno) plakatno mesto v velikosti 70 x 100 cm (70 cm je širina, 100 cm 
je višina) prostora na vsakem od 4-ih rednih plakatnih mest.

2. člen
Brezplačna plakatna mesta bodo razporejena na naslednjih lokacijah: 

Komenda – pri objektu Kmetijske zadruge na Glavarjevi cesti 63• 
Moste – na trgu v centru naselja (pri Gasilskem domu)• 
Suhadole – na zelenici v bližini cerkve• 
Križ – ob avtobusni postaji.• 

3
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Grafi čni prikaz lokacij brezplačnih plakatnih mest je sestavni del tega 
sklepa.

Glede na velikost panojev za brezplačna plakatna mesta so dimenzije 
plakatov lahko le 70 x 100 cm ali 50 x 100 cm.  

3. člen
Brezplačno plakatiranje iz prvega člena tega sklepa je dovoljeno le ob 
predhodnem pisnem soglasju pristojnega občinskega organa.  

Vloga za pridobitev soglasja za brezplačno plakatiranje, ki jo lahko 
vložijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 dneva pred 
dnevom volitev na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda s pripisom “Lokalne volitve 2010”, mora vsebovati naslednje 
podatke:

naziv politične stranke oziroma samostojne liste ali samo-• 
stojnega kandidata 
popolni naslov organizatorja volilne kampanje • 
popolne podatke odgovorne osebe organizatorja. • 

Vse nepopolne vloge in vloge, ki bodo prispele po roku iz predhodnega 
odstavka tega člena, bo občinska uprava s sklepom zavrgla.

4. člen
Vrstni red izobešenih plakatov na posameznem brezplačnem oglasnem 
panoju iz prvega člena tega sklepa se bo vršil na podlagi prejetih vlog 
po načelu enakopravnosti. 

5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo vse plakate, ki jih nameravajo 
izobesiti na brezplačna plakatna mesta na podlagi 1. člena tega sklepa 
dostaviti v potrditev Občinski upravi občine Komenda. 

Zaradi nadomeščanja poškodovanih plakatov mora vsak organizator 
volilne kampanje dostaviti Občinski upravi občine Komenda najmanj 
10 plakatov. 

Namestitev, odstranitev in nadomeščanje poškodovanih plakatov, ki so 
izobešeni na podlagi 1. člena tega sklepa, izvede občinska uprava. 

Plačljivo plakatiranje oziroma oglaševanje
 

6. člen
(plakatiranje)

V času volilne kampanje je dovoljeno tudi dodatno plakatiranje na 
ostalih plakatnih mestih, ki jih imajo na območju občine Komenda v 
lasti oziroma v upravljanju naslednji oglaševalci:

Europlakat d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana• 
Amicus d.o.o., Breznikova ulica 26, 1230 Domžale• 
Metropolis Media d.o.o., Šlandrova ulica 8 B, 1000 Ljubljana• 

vendar le ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega občinskega organa.

Upravljalec oziroma lastnik plakatnega mesta oziroma površine iz 
predhodnega odstavka določi višino plačila za plakatiranje na dodatnih 
mestih v skladu s svojim cenikom. 

Za vsako dodatno plakatiranje mora upravljalec oziroma lastnik plaka-
tnega mesta plačati upravno in komunalno takso v skladu z veljavnimi 
predpisi.

Vloga za pridobitev soglasja za plakatiranje iz tega člena, ki jo lahko 
vloži lastnik oglasnega prostora najkasneje do 35 dneva pred dnevom 
volitev na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 
s pripisom “Lokalne volitve 2010”, mora vsebovati naslednje podatke:

ime lastnika oglasnega prostora,• 
lokacija plakatnega prostora,• 

število izobešenih plakatov z velikostjo oziroma velikost jumbo • 
panoja,
popolni naslov organizatorja volilne kampanje z odgovorno osebo • 
organizatorja, 
naziv politične stranke oziroma samostojne liste ali samostojnega • 
kandidata,
številko in datum sklenjene pogodbe o plakatiranju za volilno • 
kampanjo.

Vse nepopolne vloge bo občinska uprava s sklepom zavrgla.

7. člen
(postavljanje panojev)

Organizatorji volilne kampanje lahko ob plačilu uporabe plakatnega 
prostora postavijo oglasne panoje maksimalne dimenzije 120 cm X 100 
cm in nanje lepijo oziroma nameščajo plakate z volilno propagandnimi 
sporočili na vseh javnih površinah in zemljiščih v lasti Občine Komenda 
razen na lokacijah iz 2. člena tega sklepa. 
 
Pripravo in postavitev ter vzdrževanje plakatnih panojev ter nameščanje 
plakatov zagotavljajo organizatorji sami.

Zaradi varnosti morajo biti panoji obteženi oziroma primerno pritrjeni.

Pristojni organ Občine Komenda ali Medobčinskega inšpektorata v 
primeru neustrezne postavitve plakatnega panoja opozori organizatorja, 
ki mora nepravilnost nemudoma odpraviti.

Vloga za pridobitev soglasja za postavitev oglasnega panoja iz tega 
člena, ki jo lahko vložijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 
35 dneva pred dnevom volitev na naslov: Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda s pripisom “Lokalne volitve 2010-panoji”, 
mora vsebovati naslednje podatke:

naziv politične stranke oziroma samostojne liste ali samostojnega • 
kandidata,
popolni naslov organizatorja volilne kampanje, • 
popolne podatke odgovorne osebe organizatorja,• 
število postavljenih panojev,• 
lokacije vseh panojev (po možnosti parcelna številka).• 

Za vsak postavljen oglasni pano se plača nadomestilo za uporabo plaka-
tnega prostora v višini 25,00 €.

Plačilo od uporabe plakatnega prostora iz tega člena je prihodek prora-
čuna Občine Komenda. 

Organizatorji volilne kampanje morajo sami najkasneje v 15 dneh po 
dnevu volitev odstraniti vse svoje panoje. 

8. člen
(transparenti)

Organizatorji volilne kampanje lahko ob plačilu uporabe plakatnega 
prostora, v času volilne kampanje zaprosijo za izobešanje transparentov 
na drogove, ki so namenjeni za izobešanje transparentov in so na nasle-
dnjih lokacijah:

nad državno cesto pred naseljem Moste iz smeri Kamnika,• 
v križišču državnih cest pri Kralju v Mostah,• 
nad lokalno cesto v Komendi pri Gasilskem domu,• 
ob lokalni cesti (Kranjska pot) pri odcepu od državne ceste Men-• 
geš-Kranj.

Na vsakem od navedenih lokacij je mogoče istočasno izobesiti največ 
po dva transparenta.

Izobešanje transparentov iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno le 
ob predhodnem pisnem soglasju pristojnega občinskega organa.  
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Vloga za pridobitev soglasja za postavitev transparenta, ki jo lahko 
vložijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 dneva pred 
dnevom volitev na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda s pripisom “Lokalne volitve 2010-transparent”, mora vsebo-
vati naslednje podatke:

naziv politične stranke oziroma samostojne liste ali samostojnega • 
kandidata,
popolni naslov organizatorja volilne kampanje, • 
popolne podatke odgovorne osebe organizatorja,• 
število postavljenih transparentov.• 

Vse nepopolne vloge in vloge, ki bodo prispele po roku iz predhodnega 
odstavka tega člena, bo občinska uprava s sklepom zavrgla.

Za vsak postavljen transparent se plača nadomestilo za uporabo plaka-
tnega prostora v višini 65,00 € in dejanski stroški izobešanja, ki ga lahko 
opravi le pooblaščeni samostojni podjetnik Stanislav Vodlan s.p., Suha-
dole 21, 1218 Komenda v višini 100,00 €.

Plačilo od uporabe plakatnega prostora iz tega člena je prihodek prora-
čuna Občine Komenda. 

Lokacije izobešenih transparentov iz tega člena se bo vršil na podlagi 
prejetih vlog po načelu enakopravnosti. 

Organizatorji volilne kampanje morajo transparente, ki jih nameravajo izo-
besiti na podlagi tega člena dostaviti Občinski upravi občine Komenda. 

Oglaševanje zunaj plakatnih mest
 

9. člen
Za plakatiranje in postavljanje panojev zunaj plakatnih mest, določenih 
s tem sklepom, mora organizator pridobiti soglasje lastnika stavb, drugih 
objektov ali zemljišč. 

Za ta oglasna mesta ne veljajo določbe od 1. do 8. člena tega sklepa.

Čas oglaševanja

10. člen
Izobešanje plakatov, postavljanje panojev in transparentov iz tega sklepa 
se lahko vrši le v času uradne volilne kampanje (30 dni pred dnevom 
volitev).

Končne določbe

11. člen
Nespoštovanje določil tega sklepa je prekršek po Zakonu o volilni in 
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007) in Odloku o 
oglaševanju v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komen-
da, št. 04/2006).

12. člen
Za zadeve, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o 
volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007).

13. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Glasila 
občine Komenda in se uporablja za redne volitve v občinske svete in 
redne volitve županov v letu 2010 ter se posreduje vsem lastnikom 
oglasnih prostorov na območju občine Komenda.

Številka: 040-0002/2010
Komenda, 17. junij 2010 
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Tomaž DROLEC
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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, ob-
javlja

RAZPIS

ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI 
KOMENDA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011

1. Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za šolsko 
leto 2010/2011 (september 2010 – junij 2011), 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 šol-  ●

skem letu 2009/2010;
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 raz-  ●

pisanem obdobju;
uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti za sezono   ●

2009/2010.

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 sple-
tnem naslovu Občine Komenda (http://www:komenda.si) pod 
rubriko »obrazci« .

4. Zadnji rok za oddajo prijav: 30. 07. 2010

5. O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje do 20. 
avgusta 2010.

Številka: 671-0005/2010-1
Občina Komenda


