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Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. 
32/94) in 16. člena Statuta občine Komenda (Uradne objave GOK, ŠT. 
02/09-UPB1)  je Občinski svet občine Komenda na svoji 8. seji dne 
20.10.2011 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA CENTRALNA 
ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE- KAMNIK V DRUŽBO PO 

ZAKONU O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

1. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava 
Domžale- Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah ( 
Ur. Vestnik št. 14/94, 17/94 in 2/2002) se naslov odloka spremeni tako, 
da se glasi: »Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Centralna čistilna 
naprava Domžale- Kamnik d.o.o.«.

2. člen
1. člen odloka se spremeni tako da se glasi: »S tem odlokom se uredi 
delovanje Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale- Ka-
mnik d.o.o..« 
 

3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni, tako da se glasi »Osnovni kapital družbe 
znaša 563.512,03 €«.

4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovnem kapitalu družbe je vsak družbenik udeležen z enim po-
slovnim deležem, kot sledi:

OBČINA DOMŽALE 220.698,92 €, kar predstavlja 39,1649 % a. 
celotnega kapitala
OBČINA KAMNIK 185.396,59 €, kar predstavlja 32,9002 % celo-b. 

tnega kapitala
OBČINA MENGEŠ 81.142,35 €, kar predstavlja 14,3994% celo-c. 

tnega kapitala
OBČINA KOMENDA 31.011,19 €, kar predstavlja 5,5032 % celo-d. 

tnega kapitala
OBČINA TRZIN 22.955,23 €, kar predstavlja 4,0736 % celotnega e. 

kapitala
CČN (lastni deleži) 22.307,75 €, kar predstavlja 3,9587 % celotnega f. 
kapitala.«

5. člen
v tretjem odstavku 9. člena se črta četrta alineja.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Skupščina izvaja samo ustanoviteljske pravice in ne sme izvajati 
upravljavskih in nadzorstvenih funkcij.«

6. člen
Doda se nov 11a. člen z naslovom »Nadzorni svet:

Nadzorni svet nadzoruje vodenje družbe.

Nadzorni svet ima tri člane, katere voli skupščina. Član Nadzornega 
sveta je lahko oseba, ki ima vsaj visoko strokovno izobrazbo.

Nadzorni svet daje soglasje k tistim notranjim aktom družbe, katere 
določi Družbena pogodba.

Delo Nadzornega sveta ureja Družbena pogodba.«

7. člen
v 15. členu se beseda »skupščine« nadomesti z besedama »nadzornega 
sveta«.

8. člen
Ta odlok sprejmejo v enakem besedilu Občine Domžale, Kamnik, 
Mengeš, Komenda in Trzin in prične veljati 15 dan po zadnji objavi.

Številka: 014-0002/2011-5
Datum: 20.10.2011

TOMAŽ DROLEC
ŽUPAN
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Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni 
list RS, št. 41/2007), 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 8. redni seji dne 
20.10.2011 sprejel  

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

2011

I. Brezplačno plakatiranje

1. člen
Vsak organizator volilne kampanje (politična stranka, samostojna lista), 
ki sodeluje na volitvah poslancev v Državni zbor v letu 2011, 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 5-ih rednih plakatnih mest.

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

Komenda – na avtobusni postaji pri trgovini Palček v Komendi –   ●
zemljišče parcelne številke 18/2 k.o. Kaplja vas
Moste – na trgu v centru naselja (pri Gasilskem domu) – zemljišče   ●

parcelne številke 1391/8 k.o. Moste 
Suhadole – na zelenici v bližini cerkve – zemljišče parcelne števil-  ●

ke 1172/35 k.o. Suhadole
Križ – ob avtobusni postaji iz smeri Kamnika – zemljišče parcelne   ●

številke 851/1 k.o. Križ
Podboršt – ob križišču Gmajnica–Podboršt – zemljišče parcelne   ●

številke 216/37 k.o. Mlaka.

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 vlo-
žijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 dneva pred dnevom 
volitev na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s 
pripisom »Volitve 2011«, mora vsebovati naslednje podatke:

naziv politične stranke oziroma samostojne liste ali samostojnega   ●
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. 

II. 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 orga-
na.

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 brezplačno plakatiranje, ki jo lahko vlo-
žijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 dneva pred dnevom 
volitev na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s 
pripisom »Volitve 2011«, 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 samostoj-  ■

nega 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 plačljivo 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 »Volitve 2011«, mora vsebovati naslednje podatke:
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naziv politične stranke oziroma samo-  ●
stojne liste ali samostojnega kandidata,
popolni naslov organizatorja volilne   ●

kampanje, 
popolne podatke odgovorne osebe orga-  ●

nizatorja,
število postavljenih panojev,  ●
lokacije vseh panojev (po možnosti   ●

parcelna številka).

Za vsak postavljen oglasni pano se plača na-
domestilo za uporabo plakatnega prostora v 
višini 25,00 €.

Plačilo od uporabe plakatnega prostora iz te-
ga člena je prihodek proračuna Občine Ko-
menda. 

Organizatorji volilne kampanje morajo sami 
najkasneje v 15 dneh po dnevu volitev od-
straniti 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 naslednjih 
lokacijah:

nad državno cesto pred naseljem Moste   ●
iz smeri Kamnika,
v križišču državnih cest pri Kralju v   ●

Mostah,
nad lokalno cesto v Komendi pri Gasil-  ●

skem domu,
ob lokalni cesti (Kranjska pot) pri odce-  ●

pu od državne ceste Mengeš-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.  

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 »Volitve 2011-transparent«, mora vsebovati nasle-
dnje 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 vzdrževalec javne razsvetljave v občini Komenda Stanislav 
Vodlan EL-TT d.o.o., Suhadole 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 
izobesiti na podlagi tega člena, dostaviti Občinski upravi občine Ko-
menda. 

III. 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.

IV. 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).
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V. 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 z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta občine 
Komenda, se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda in na 
uradni internetni strani Občine Komenda. 

Ta sklep se uporablja v času uradne volilne kampanje za volitve v Dr-
žavni zbor v letu 2011 ter se posreduje vsem lastnikom oglasnih prosto-
rov na območju občine Komenda.

Številka: 040-0007/2011
Komenda,20.10.2011 

Tomaž Drolec
Župan

Dramska skupina Križ - V Domu krajanov na Križu bo Dramska 
skupina Križ uprizorila veseloigro z naslovom Od Jutra Do Večera. 
Predstava bo 4. in 5. novembra ob 19. uri, 6. novembra ob 16. uri. 
Vstopnine ni, prostovoljni prispevki. Vabljeni!
Šola za vrednote življenja – Ustanova Petra Pavla Glavarja orga-
nizira 4. Šolo za vrednote in življenje z naslovom: VREDNOTE 
ZA ŽIVLJENJE. Šola bo v Glavarjevi 104 (Glavarjeva bolnica) v 
petek, 4., 11., 25. novembra, in v petek 9. in 16. decembra, vsako-
krat od 19. do 20. ure (predavanje do 35 minut in nato razprava).
Na Smledniški grad - Pohod na Smledniški grad DU Komenda 
organizira v soboto, 5. novembra. Odhod ob 8.30 izpred »Kralja« v 
Mostah. 
Martinovanje – DU Komenda vabi 12. novembra na Martinovanje. 
Odhod iz Komendne ob 6.30. Prijave do zasedbe prostih mest zbira 
Marija Špehonja, tel.: 01/8341-529 in vaški poverjeniki.
Šahovski turnir – Šahovska sekcija DU Komenda je organizator 
zaključnega turnirja v I. osrednji slovenski šahovski ligi. Turnir se bo 
začel v četrtek, 24. novembra, ob 17. uri v avli Osnovne šole Ko-
menda.
Iz Suhadol na Dobeno – Iz Suhadol na Dobeno se bomo pohodniki 
podali v soboto, 26. novembra. Odhod ob 8.30 izpred cerkve v Su-
hadolah 
Zeliščarska delavnica – Društvo zdrava celica organizira Zeli-
ščarsko delavnico s priznano zeliščarko Marijo Jamnik. Informa-
cije Vesna Živadinov Štebe, telefon: 040 75 73 74

DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST 
MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23, Komenda, 031/297-712 (Suzana), 
mravljisce@gmail.com, www.mravljisce.com

PETKOVE KUHARIJE ZA OSNOVNOŠOLCE od 8 do 12 let 
vsak petek od 18.00 do 20.00
7. oktober KROMPIRJEVI POLPETI in mešana solata
14. oktober JABOLČNI ZAVITEK in sadni čaj
21. oktober GOLAŽ s hrenovkami in solato
29. oktober LAZANJA – mesna in zelenjavna
4. november POČITNICE - ni delavnice!!!

OBVESTILO STARŠEM 
GLEDE ODDAJE VLOG 
ZA ZNIŽANO PLAČILO 
VRTCA ZA LETO 2012

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l.RS, št. 62/10 in 
40/11)  predvideva, da je od 1.1.2012 za določitev višine plačila 
vrtca pristojen Center za socialno delo. Zato starše pozivamo, da 
pravice do znižanega plačila vrtca za leto 2012 ne uveljavljajo 
več na občini.

Vsi, ki bodo želeli uveljavljati pravico do znižanega plačila vrtca za 
leto 2012, bodo morali izpolniti nov obrazec vloge in jo oddati na 
pristojnem Centru za socialno delo, vendar ne prej kot 1.12.2011. 

Zato vas pozivamo, da se v zvezi z oddajo vloge po novem obrnete 
na pristojni Center za socialno delo.

Občina Komenda

NAPOVEDNIK
dogajanj v novembru in decembru

11. november RAFFAELO KROGLICE
18. november SPOMLADANSKI ZAVITKI – mesni in zelenjavni
25. november CUFTI s pire krompirjem
2. december MIKLAVŽEVI PIŠKOTI
9. december DUNAJSKI ZREZEK s pečenim krompirjem
16. december CUP CAKE - novoletni kolač

Zaradi omejenega števila udeležencev se moraš na delavnico NUJ-
NO PRIJAVITI: 031/297-712, mravljisce@gmail.com. S seboj pri-
neseš predpasnik in rutico, lahko pa tudi že kakšen dober preizkušen 
recept! Prispevek za material je 3 EUR za eno delavnico.

Pridruži se nam, če ti je všeč dobra hrana in te veseli kuhanje, pe-
čenje in ustvarjanje v kuhinji; zbirali in izmenjavali bomo kuharske 
recepte; naučili se bomo pripraviti raznovrstne jedi in dnevne obroke; 
spoznali bomo zakonitosti postavljanja pogrinjkov za raznovrstne 
priložnosti; prepustili se bomo ustvarjanju takšnih in drugačnih sla-
ščic in sladic…  

ČIRE ČARE
ZA NAJMLAJŠE od 4 do 7 let 

Pridružite se nam pri odkrivanju prečudovitega sveta čutil, živali in 
še mnogo drugih stvari, ki se vrtijo okoli nas. Obiskali bomo zani-
mive ljudi in kotičke, prebirali zgodbe in gledali risanke, poslušali 
glasbo, peli in plesali, se igrali, zabavali in tudi likovno ustvarjali.
Vsako soboto od 10.00 do 12.00:
29. oktober BUČE, BUČKE, BUČKICE – odpravili se bomo na kmetijo 

na Bregu, spoznali pridelavo in uporabnost buč in oblikovali 
lučko.

12. november LAMPIJONI – ogledali si bomo risanke Luka in Lučke, se 
igrali družabne igre na temo svetloba in tema in izdelali vise-
či lampijon. 

19. november JESENSKA SLIKA – prepoznavali in okušali bomo jesen-
ske pridelke in ustvarili sliko iz drevesnih listov in gozdnih 
plodov.

26. november ADVENTNI VENČEK – prebrali bomo zgodbo o adventu, 
obiskali cvetličarno in spoznali, kako nastane venček in ga 
sami izdelali.

3. december MIKLAVŽ NA OBISKU – preko risanke bomo spoznali, 
kdo je Miklavž in zanj izdelali angelčke in ga priklicali na 
obisk.

10. december NOVOLETNO DARILO – poslušali bomo zgodbo o obda-
rovanju, oblikovali okvir za fotografi jo in se fotografi rali.

17. december BOŽIČNI PIŠKOTI – poslušali bomo božične pesmi, pekli 
in okraševali raznovrstne piškote.

Prostovoljni prispevek za eno delavnico je 1 EUR.
Narejene izdelke otroci odnesejo domov!

Prisrčno vabljene vse male mravljice!




