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SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
SKLEP O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI OBČINSKEGA
SVETA OBČINE KOMENDA
SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVETU OBMOČJE IZPOSTAVE JAVNEGA
SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVETU ZAVODA KOMOK
JAVNI RAZPIS ZA OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2012
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2011

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/02) in 16. člena Statuta Občine Komenda UPB 1 (Uradne objave
glasila Občine Komenda št. 02/09) je Občinski svet Občine Komenda
na 10. seji dne 16.2.2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na zemljišču
parc.št. 548/5 1904 - k.o. Kaplja vas

1
1
2
2
3
3

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/2007 - Uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009 – UPB1) je Občinski svet občine Komenda na 10.
redni seji, dne 16.2.2012 sprejel

SKLEP
O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANICE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI OBČINSKEGA
SVETA OBČINE KOMENDA

1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukine zemljišče parcelna številka
548/5, dvorišče v velikosti 40m2, 1904- k.o. Kaplja vas. (ID znak 1904
– 548/5 - 0).

1.
Na lastno željo se kot članica Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Komenda razreši:

2. člen
ANDREJA BLAŽIČ, rojena 22.11.1961, Suhadole 38 F, Komenda
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra
in postane lastnina Občine Komenda.
3. člen

Za nadomestno članico Odbora za družbene dejavnosti Občinskega
sveta Občine Komenda se do poteka mandata odbora imenuje:

Ta sklep začne veljati 8 dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine
Komenda.
Številka:
Komenda:

2.

VERONIKA ŠKRLJ, rojena 23.7.1971, Moste 80, 1218 Komenda

478-0003/2012
16.2.2012

3.
Tomaž Drolec
župan

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine
Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.
Številka: 032-0004/2010-31
Datum: 16. februar 2012
Tomaž Drolec
Župan
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/2007 - Uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 27.
člena Akta ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 72/2010), in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne
objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009 – UPB1) je Občinski svet
občine Komenda na 10. redni seji, dne 16.2.2012 sprejel

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila
občine Komenda, št. 02/2009 – UPB1) in 9. člena Akta o ustanovitvi
Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ
(Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 06/2002) je Občinski svet
občine Komenda na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja na 10. redni seji, dne 16.2.2012 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V
SVETU OBMOČJE IZPOSTAVE JAVNEGA SKLADA RS ZA
KULTURNE DEJAVNOSTI

SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV
USTANOVITELJA V SVETU ZAVODA KOMOK

1.
Za predstavnika ustanovitelja Občine Komenda v Svetu zavoda KOMOK se imenujejo:

1.
Za predstavnika ustanovitelja Občine Komenda v Svetu Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti se imenujeta:
HELENE DROLC, rojena 6.8.1965, Gmajnica 41, 1218 KOMENDA
KATJA TABERNIK, rojena 18.7.1947, Podboršt pri Komendi 19 D,
1218 KOMENDA.

KLARA BERLEC, Suhadole 38 D, 1218 KOMENDA, rojena
20.6.1953,
VID KORITNIK, Moste 88 A, 1218 KOMENDA, rojen 16.6.1957,
JOŽEF SUŠNIK, Križ 12, 1218 KOMENDA, rojen 9.5.1952.
2.

2.
Mandatna doba imenovanih predstavnikov je 4 (štiri) leta od dneva veljavnosti in so člani po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Mandat imenovanim predstavnikom traja štiri leta.
3.

3.

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

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

Številka: 014-0006/2011-6
Datum: 16. februar 2012

4.
Tomaž Drolec
Župan

Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svetu zavoda KOMOK, številka 0140004/2007-9 z dne 29.11.2007 (Uradne objave Glasila občine Komenda,
št. 11/2003).
Številka: 014-0001/2012-5
Datum: 16. februar 2012
Tomaž Drolec
ŽUPAN
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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 2012

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 2012 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 30. MARCA 2012 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 2012 – 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: 094-0001/2012
Komenda, 13. februar 2012
Občina Komenda
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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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 2011

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Priznanja na področju športa v občini Komenda za leto 2011 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 30.03.2012.
Predloge pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Komenda, Zajčeva
23, 1218 Komenda, s pripisom: »Ne odpiraj! Razpis za podelitev
priznanj na področju športa«.
Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v zahtevanem
roku. Po preteku roka za posredovanje predlogov se nepravočasno po-
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sredovani predlogi vrnejo pošiljatelju!
V. Dodatna pojasnila lahko dobite v času uradnih ur pri Mateji
Drolc ali Majdi Ravnikar (tel. 72 47 400; 72 47 401).
Številka: 430-0003/2012
Datum: 13.02.2012
Občina Komenda

ROK ZA ODDAJO PREDLOGA: 30. MAREC 2012
na naslov
OBČINA KOMENDA, Zajčeva c.23, Komenda

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2011

(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):
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

