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GLASILO OB^INE KOMENDA

URADNE  OBJAVE
{t. 06/2008, 31. julij 2008

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 Ko-
menda 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, nji-

hove 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 naravo-
slovnega 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 

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 us-
trezno 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, odo-
brenih 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 SPOD-
BUJANJE 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 skle-
pom.
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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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
45I/1994 Odl.US: U-I 104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 
36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 5. in 9. člena Zakona o zdravstveni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 
77008-ZDZdr, 40/12-ZUJF), Odredbe o določitvi šifranta vrst zdra-
vstvene dejavnosti (Uradni list RS št. 43/12), 14. člena Statuta Občine 
Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 16. člena Statuta 
Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/09-UPB1), sta Občinski 
svet občine Kamnik na 17. seji, dne 26.9.2012 in Občinski svet občine 
Komenda na 13. seji dne 20.9.2012 sprejela 

O D L O K 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI 
JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA 

KAMNIK

1. člen
V 7. členu se dopolnita 1. in 4. alineja, ki se glasita:
»služba splošne medicine z družinsko medicino – splošna služba,
splošna strokovna služba – skupna služba«.

2. člen
Dopolni se 4. odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (Uradni list RS št. 39/09, 
56/09, 45/11, Uradne objave GOK, št. 4/09) in sicer se v skladu z Od-
redbo o določitvi šifranta vrst zdravstvene dejavnosti  dodajo naslednje 
nove šifre dejavnosti: 

»C 32.500 Zobotehnika  ●
O 84.300 Dejavnosti obvezne socialne varnosti (med katere spada-  ●

jo pripravniki in sekundariji, specializanti, tolmači)
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.«  ●

3. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin usta-
noviteljic. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih 
objavah Glasila Občine Komenda. Veljati začne v osmih dneh po objavi, 
uporabljati pa se začne naslednji dan po uveljavitvi zadnje uradne obja-
ve.
  Župan  Župan
 Občine Kamnik Občine Komenda
 Marjan Šarec Tomaž Drolec

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 
- UPB, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: 
U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009), 
32., 33. 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-
427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 
Odl.US: U-I-176/08-10) ter 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne 
objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009) je Občinski svet Občine Ko-
menda na 13. seji, dne 20. septembra 2012 sprejel naslednji

O D L O K
o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij

na področju opravljanja gospodarske javne službe
ravnanje z odpadki V OBČINI KOMENDA

1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji, postopki in merila za podeljevanje 
koncesij na področju gospodarske javne službe ravnanje z odpadki v 
Občini Komenda (v nadaljevanju: javna služba) ter ureja druga vpraša-
nja v zvezi z izvajanjem: 

lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov,  ●
lokalne gospodarske javne službe prevoza komunalnih odpadkov,  ●
lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih   ●

odpadkov, 
lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali   ●

odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka se na območju občine 
izvajajo s podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi in pod pogoji 
določenimi z zakonom in podzakonskimi akti ter v skladu z odlokom in 
drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. Koncesije za 
javne službe iz prvega člena predstavljajo enotno koncesijsko razmerje. 
Koncesijsko razmerje po tem odloku je enovito razmerje, ki nastane in 
preneha hkrati ter obsega koncesijo za opravljanje gospodarskih javnih 
služb iz prvega odstavka 1. člena tega odloka v skladu z ZGJS. Konce-
sijsko razmerje predstavlja v smislu ZJZP koncesijo storitev.

2. člen
Javna služba nudi naslednje storitve:

ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru njihovega nasta-  ●
janja,
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na ekoloških otokih,  ●
ločen prevoz posameznih frakcij,  ●
sortiranje, pretovarjanje, skladiščenje in kompostiranje v Centru za   ●

ravnanje z odpadki,
vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,  ●
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odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagališčih,  ●
okolju prijazno ravnanje z nevarnimi in ostalimi odpadki in varno   ●

skladiščenje le-teh do odvoza v predelavo,
zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov dvakrat letno, spomladi in   ●

jeseni
nabava in zamenjava posod (po potrebi) za ločeno zbiranje odpadkov,  ●
nabava in prodaja posebnih vrečk za odpadke (v primeru večje   ●

količine gospodinjskih odpadkov in za gospodinjstva, kjer ni mogoč 
dostop s smetarskim vozilom),
odvoz kosovnih odpadkov dvakrat letno,  ●
saniranje divjih odlagališč in odvoz opuščenih avtomobilov,  ●
ekološko osveščanje in sodelovanje pri čistilnih akcijah,  ●
vodenje seznama postavljenih posod za odpadke v Občini Komen-  ●

da in za to predvidenih lokacij (otokov),
druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.  ●

Ne glede na določbe prvega odstavka, obsega javna služba vse storitve, 
ki so s predpisi določene, da se izvajajo v okviru:

lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov,  ●
lokalne gospodarske javne službe prevoza komunalnih odpadkov,  ●
lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih   ●

odpadkov, 
lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali   ●

odstranjevanja komunalnih odpadkov.

3. člen
Koncedent po tem odloku je Občina Komenda (v nadaljevanju: občina).

4. člen
Uporabniki storitev javne službe so vse pravne in fizične osebe v Občini 
Komenda, pri katerih nastajajo odpadki.

Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju občine. Uporab-
niki na območju občine imajo pravico do uporabe storitev javne službe na 
pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki 
ureja varstvo okolja in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur 
pod enakimi pogoji.  Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga 
določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja gospodarskih javnih 
služb, za uporabnike obvezna.

5. člen
Javno službo praviloma opravlja en koncesionar, ki ima na podlagi 
koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:

izključno pravico opravljati javno službo, razen v primerih, ko je z 1. 
zakonom ali s predpisi, sprejetimi na podlagi zakona, posamezno 
opravilo naloženo drugi osebi,
dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno izva-2. 

janje javne službe v skladu s predpisi.
Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun in 

nosi celotno tveganje povpraševanja po storitvah javne službe in druga 
tržna tveganja koncesije. Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij 
ali plačil koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo 
načrtovanih.

V primeru predčasnega prenehanja koncesije v skladu s tem odlokom 
in koncesijsko pogodbo, koncesionar ni upravičen do poplačila katerih-
koli vlaganj v objekte in naprave koncesije s strani koncedenta, razen v 
primeru odstopa od pogodbe zaradi kršitev na strani koncedenta ali v 
primeru sporazumne razveze koncesijske pogodbe.

6. člen
Koncesionar je dolžan v okviru koncesijskega razmerja neodplačno 
postaviti najmanj en zbirni center. Za morebitno uporabo drugega pre-
moženja občine (npr. ekološki otoki) pa skleneta občina in koncesionar 
pogodbo o najemu.

Koncesionar izvaja javno službo ob uporabi delovnih priprav in dru-
gih sredstev, potrebnih za opravljanje javne službe, ki so njegova last, 
oziroma ki si jih sam najame ali kakorkoli drugače priskrbi.

Koncesionar s svojo dejavnostjo ne sme dodatno degradirati okolja.

7. člen
Vsaka oseba lahko vloži le eno prijavo na razpis. V primeru skupne 
prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni 
(skupni) prijavi. Če ista oseba sodeluje pri več skupnih vlogah, se vse 
take vloge zavržejo. Če oseba že kandidira samostojno, ne more kandi-

dirati še kot član konzorcija. 
V prijavi mora s predložitvijo ustreznih listin dokazati, da izpolnjuje 

pogoje za udeležbo na razpisu in za izvajanje javne službe:
da je gospodarska družba z najmanj 500.000,00 EUR celotnega 1. 

kapitala (po zadnji bilanci stanja) in je finančno ter poslovno uspo-
sobljena za izvajanje javne službe, ki je predmet razpisa in da je za 
leto pred objavo javnega razpisa znašala bonitetna ocena na podlagi 
letnega poročila najmanj SB 5; 
da je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa 2. 

oziroma da na drugačen način izkaže, da izpolnjuje vse predpisane 
pogoje za izvajanje javne službe;
da je sposobna samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so 3. 

predmet koncesije ter kvalitetno in kontinuirano izvajati javno 
službo, v skladu s predpisi, normativi in standardi;
da je usposobljena za vodenje katastra ter razpolaga s sredstvi za 4. 

njegovo vodenje;
da razpolaga z ustreznimi prostori in opremo za izvajanje javne 5. 

službe, oziroma na drug način nesporno izkaže, da lahko opravlja 
dejavnost javne službe;
da ne glede na pravno naravo razmerja, razpolaga z razpoložljivimi 6. 

kapacitetami za odlaganje odpadkov oziroma razpoložljivimi kapa-
citetami za obdelavo odpadkov;
da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki imajo potrebne 7. 

kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni za izvajanje javne službe;
se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvaja-8. 

njem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom ali tretjim ose-
bam (predloži ustrezno predpogodbo);
da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, orga-9. 

nizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, 
finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže 
izpolnjevanje pogojev iz 3. – 7. točke;

da izpolnjuje druge pogoje za udeležbo na javnem razpisu 10. 
(sposobnost), določene z zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih 
naročil in tem odlokom.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prija-
vi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med 
več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesio-
narja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent 
sklenil koncesijsko pogodbo (konzorcij). Kadar predloži skupno vlogo 
več oseb (konzorcij), morajo vlogi priložiti sklenjeno pogodbo o uredi-
tvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem koncesije, iz katere mora 
biti razvidno najmanj: 

člani konzorcija, pogoji za  vstop in izstop člana iz konzorcija; •  
vodilni član konzorcija ali drug način, ki omogoča, da lahko spo-•  
ročila v zvezi z izvajanjem koncesije koncedent pošilja le eni osebi 
z učinkom za vse člane konzorcija (pooblaščenec za vročanje); 
ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani konzorcija v •  
zvezi z izvajanjem koncesije; 
medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti koncesi-•  
onarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.

V primeru skupne prijave članov konzorcija morajo statusne pogoje iz-
polnjevati vsi člani, izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, organizacijskih 
in kadrovsko-tehničnih pogojev pa se skladno s predmetom koncesije 
ugotavlja za vse člane skupaj. 

8. člen
Merila za izbor izvajalca javne službe (koncesionarja) med prijavljenimi 
kandidati, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena 
ter navedena v spodnjem vrstnem redu (od najpomembnejšega do naj-
manj pomembnega). 

Merila za izbor izvajalca javne službe (koncesionarja) so:
ponujena cena storitve, utemeljena na pravilniku oz. drugem •  
predpisu, ki opredeljuje metodologijo za oblikovanje cen tovrstnih 
storitev; 
izkušnje in pozitivne reference na področju izvajanja javnih •  
služb;
druge ugodnosti, ki predstavljajo ekološke, ekonomske ali social-•  
ne ugodnosti za  koncedenta.

Ponderji po posameznih merilih, ki služijo za izbor izvajalca javne 
službe, morajo biti nediskriminatorni in natančno opisani v razpisni 
dokumentaciji.«.

9. člen
Posamezne storitve iz 2. člena se opravljajo v skladu s pravilnikom o 
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odvozu odpadkov, ki ga pripravi ustrezna strokovna služba občine v 
sodelovanju s koncesionarjem v roku 3 mesecev od sklenitve koncesij-
ske pogodbe in potrdi Občinski svet občine Komenda in ob upoštevanju 
standardov in normativov, veljavnih za to področje.

Predlog programa dela za naslednje leto predloži koncesionar občini 
do konca oktobra tekočega leta v sprejem.

10. člen
Posamezna dela oziroma storitve v okviru javne službe, navedene v 2. 
členu tega odloka za koncesionarja, lahko izvaja oseba, zaposlena pri 
koncesionarju.

Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne službe preko 
pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter 
tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.

11. člen
Uporabnik ima pravico opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto 
opravljenih storitev javne službe in oblikovati predloge ter pobude za 
boljše in učinkovitejše izvajanje.

Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v roku 30 dni.

12. člen
Seznam postavljenih posod za odpadke iz 2. člena vsebuje podatke o 
številu in velikosti posod na posameznih lokacijah.

Seznam, ki je last občine, se vodi v obliki računalniškega zapisa.
Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar občini periodično, 

vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju veljavnosti koncesijske 
pogodbe pa mu jih izroči v celoti.

13. člen
Cenik storitev za opravljanje dejavnosti iz 2. člena tega odloka mora biti 
sestavni del koncesijske pogodbe in v skladu z uredbo o načinu obliko-
vanja cen komunalnih storitev, ki jo izdaja Vlada Republike Slovenije.

Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje 
gospodarske javne službe. Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje 
v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa 
se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne 
službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove 
plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.

14. člen
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe 
skleniti zavarovanje odgovornosti:

za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opra-  ■
vljanjem javne službe,
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne   ■

službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali 
drugim osebam.

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenje-
no v korist Občine Komenda.

15. člen
Koncesionar je dolžan plačevati koncedentu plačilo za koncesijo (v na-
daljevanju: koncesijsko dajatev) v višini 5% od prometa, ustvarjenega z 
izvajanjem javne službe.

Koncesionar je dolžan redno mesečno nakazovati koncesijsko dajatev 
na račun občine in sicer najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se kot prihodek občine uporabijo 
za komunalno infrastrukturo v občini.

16. člen
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge 
dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno računovodstvo po 
določilih zakona, ki ureja gospodarske službe.

Koncesionar, ki opravlja javno službo tudi na območju drugih lokal-
nih skupnosti, mora v okviru ločenega računovodstva za potrebe javne 
službe posebej evidentirati račune za storitve, opravljene na območju 
Občine Komenda.

17. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe 
izvaja občinska uprava.

Občina za posamezna strokovna in druga opravila lahko pooblasti 
ustrezno strokovno službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.

18. člen
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omo-
gočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter omogočiti vpogled v doku-
mentacijo in nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.

19. člen
Občina izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma 
najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira 
opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le 
v poslovnem času koncesionarja.

Občina lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan 
nadzor v smislu prejšnjega člena.

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesi-
onarja in občine oziroma pooblaščenec občine.

20. člen
Koncesionar mora na zahtevo občine predložiti poročila o stanju objektov 
in naprav, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organi-
zacijskih ukrepih, samoiniciativno pa lahko tudi v vseh drugih primerih.

Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati občini letno 
poročilo o opravljenih storitvah za preteklo leto.

21. člen
Koncesija za izvajanje javnih služb se podeli na podlagi javnega razpisa. 
Sklep o javnem razpisu sprejme župan. Javni razpis se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine najkasneje v 30 
dneh po uveljavitvi odloka. V skladu s sklepom župana se informacija o 
javnem razpisu lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar ne pred nje-
govo uradno objavo. 
Razpis in postopek za podelitev koncesije se izvede skupaj za vse gospo-
darske javne službe iz tega odloka. Razpisna dokumentacija mora vsebo-
vati podatke, na podlagi katerih lahko kandidati izdelajo popolno prijavo:

navedbo in sedež koncedenta, 1. 
podatke o objavi koncesijskega akta, 2. 
predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se podeli na 3. 
javnem razpisu, 
začetek in predviden čas trajanja koncesije, 4. 
postopek izbire koncesionarja, 5. 
merila za izbor koncesionarja, 6. 
način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za opravljanje javne 7. 
službe, 
druge obvezne sestavine prijave, jezik, v katerem morajo biti 8. 
prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo (pogoje za 
predložitev skupne vloge ...), 
način zavarovanja resnosti prijave in obveznost zavarovanja za 9. 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s finančnim zavarova-
njem, unovčljivim na prvi poziv, 
kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije, 10. 
kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo predložitev, 11. 
naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav, 12. 
rok za izbiro koncesionarja, 13. 
rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa, 14. 
odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med 15. 
razpisom, 
druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.16. 

Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem 
prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.  Komisija 
posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi 
postopek izbire koncesionarja. 

O izboru koncesionarja odloči pristojni organ občinske uprave z 
upravno odločbo, s katero lahko koncedent izbere samo enega od prija-
viteljev oz. le eno skupino prijaviteljev.

22. člen
Občina in koncesionar skleneta pisno koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 
30 dni od dneva, ko postane odločba o izbiri koncesionarja dokončna.

V kolikor pogodba v roku, navedenem v prejšnjem odstavku tega 
člena, ni sklenjena, se postopek izbire koncesionarja razveljavi..

V imenu občine podpiše koncesijsko pogodbo župan.
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23. člen

Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 10 let,  za dejav-
nosti iz 3. in 4. točke prvega odstavka 1. člena pa za obdobje do pričetka 
obratovanja RCERO Ljubljana vendar najdlje za 10 let.

S koncesijsko pogodbo iz prvega odstavka koncedent in koncesionar 
uredita vsa pomembna vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesijskega 
razmerja, zlasti pa:

vsebino, obliko in namen koncesije;1. 
pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v zvezi z iz-2. 
vajanjem javnih služb;
medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem na-3. 
prav ter objektov koncesije;
spremembe v družbi koncesionarja, za katere mora ta pridobiti 4. 
pisno soglasje koncedenta;
pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;5. 
način medsebojnega obveščanja o vseh dejstvih in pojavih, ki 6. 
utegnejo vplivati na izvajanje javne službe ter  poročanja o izva-
janju koncesijske dejavnosti;
pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvaja-7. 
nja javne službe; 
pogodbene kazni in pogoje za povrnitev morebitne škode, pov-8. 
zročene v zvezi z (ne) izvajanjem javne službe;
spreminjanje izvajanja koncesijske pogodbe, izvajanje strokov-9. 
nega in finančnega nadzora s strani koncedenta, medsebojno 
poročanje in obveščanje javnosti;
odpoved, razveza in razdrtje pogodbe ter s tem povezane pravi-10. 
ce pogodbenih strank;
posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov oblasti;11. 
trajanje koncesijske pogodbe in njeno prenehanje ter s tem po-12. 
vezane pravice pogodbenih strank;
druga vprašanja, ki urejajo medsebojna razmerja in način izva-13. 
janja javne službe.

Koncesijska pogodba mora biti sestavljena v skladu z zakonom, odlo-
kom (koncesijskim aktom) in objavljenim javnim razpisom, sicer je 
neveljavna. V primeru manjših ali nebistvenih neskladij med pogodbo 
in koncesijskim aktom, se neposredno uporablja koncesijski akt.

24. člen
Koncesijsko razmerje preneha s potekom roka, za katerega je bilo 
sklenjeno, s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom. 

Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja pravne osebe, ki 
je imela koncesijo oziroma z izbrisom iz ustreznega vpisnika ali registra 
fizične osebe, ki je imela koncesijo.

25. člen
Koncesionar je dolžan obvestiti občino nemudoma o spremembi okoli-
ščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.

Koncesionar je dolžan obvestiti občino o vsaki statusni spremembi, 
vključno s spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razu-
mnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes občine ali če 
so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske po-
godbe, lahko občina odvzame koncesijo.

26. člen
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali način, ne sme 
prizadeti pravic uporabnikov. Zato občina opravljanje javne službe do 
ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom lahko prevzame v re-
žijo s tem, da je dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan 
občini na njeno zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih priprav.

27. člen
Občina lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru hudih kršitev 
koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neodpravljenih 
koncesionarjevih kršitev. Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoli-
ščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.

28. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:

nepravočasen pričetek opravljanja javne službe glede na rok, dolo-  ■
čen s koncesijsko pogodbo,
ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti,  ■
neposredno izvajanje del ali storitev preko oseb, ki ne izpolnjujejo   ■

pogojev iz 9. člena tega odloka,

ponavljajoče se neizpolnjevanje veljavnih tehničnih, stroškovnih,   ■
organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za 
dejavnost,
hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega ali   ■

nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi česar pride do večje 
ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne glede na to ali so posle-
dice nastopile ali ne,
angažiranje podizvajalcev brez soglasja občine,  ■
uporaba cen, ki so drugačne od dogovorjenih s koncesijsko pogodbo   ■

oziroma določenih s sklepom pristojnega organa,
opustitev sklenitve zavarovanja po 13. členu tega odloka,  ■
drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s koncesijsko pogodbo.  ■

29. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem 
koncesije, so:

občasno nespoštovanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacij-  ■
skih, vzdrževalnih in drugih standardov ter normativov za dejavnost, 
opuščanje opravljanja javne službe na posameznih območjih ali na   ■

posameznih pomembnejših objektih, 
nepopolno vodenje seznama postavljenih posod za odpadke,  ■
drugi primeri neposredno določeni s tem odlokom ali s koncesijsko   ■

pogodbo.
Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka je možen, če je občina 
na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno opozorila, mu po-
stavila rok za odpravo morebitnih posledic kršitve in mu pri tem zagro-
zila z odvzemom koncesije.

30. člen
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda občina, od 
koncesijske pogodbe pa lahko koncedent enostransko odstopi z izjavo, 
priporočeno naslovljeno na koncesionarja.

31. člen
Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo 
po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za višjo silo 
se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, vojne 
ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonom-
skega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni mo-
žno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga 
predpisuje koncesijska pogodba.

Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z opravljanjem 
javne službe, občina pa je dolžna koncesionarju na ustrezen način povr-
niti morebitne povečane stroške, ki nastajajo v teh pogojih.

O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemu-
doma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih 
pogojih.

32. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem občine. V izjemnih primerih, 
določenih s koncesijsko pogodbo, lahko koncesionar ob izrecnem so-
glasju občine sklene z drugim usposobljenim izvajalcem storitve javne 
službe pogodbo o začasni vzajemni pomoči, v okviru katere lahko podi-
zvajalec opravlja posamezne storitve na območju občine.

Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne službe preko 
pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine in uporabnikov ter 
javnosti v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu.

33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Glasila 
občine Komenda.  

34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pogojih, po-
stopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja 
gospodarske javne službe Ravnanje z odpadki v Občini Komenda 
(Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 05/2001).  

Številka: 35402-0002/2012-1
Datum: 20. September 2012  

Tomaž Drolec 
Župan
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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 
100/05- uradno prečiščeno besedilo in 25/08, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 
94/2010-ZJU, 40/2012-ZUJF), 3. in 20. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Komenda 
(Uradne objave GOK, št. 02/2010) je Občinski svet Občine Komenda 
na svoji 13. seji, dne 20. septembra 2012, obravnaval in sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV  PREDŠOLSKE VZGOJE 

V VRTCU MEHURČKI KOMENDA

1. člen

CENE PROGRAMOV:
Prva starostna skupina 381,20 €
Druga starostna skupina. 327,60 €

V cenah programov za prvo in drugo starostno skupino  znaša prehrana 
39,00 € mesečno.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen 
programov  predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki Komenda, številka 
602-0011/2010 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2010).

5. člen
Nove cene programov, določene s tem sklepom, veljajo  od 01.10.2012 
dalje.

6. člen
Ta sklep se objavi v  Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 

Številka:  602-0043/2012
Datum:    20. september 2012

Tomaž Drolec
      Župan

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  13. seji dne 20.9.2012 sprejel

S K L E P
O UKINITVI JAVNEGA  DOBRA NA ZEMLJIŠČU

PARC.ŠT. 1131/4  K.O. 1906 - SUHADOLE

1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukine zemljišče parcelna številka 
1131/4, cesta v velikosti 21m2, k.o. 1906 -  Suhadole, ID znak 1906 – 
1131/4-0.

2. člen        
Nepremičnini  iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra 
in postane lastnina Občine  Komenda.

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

Številka:  478-0016/2012-3
Komenda: 20.9.2012

Tomaž Drolec
župan

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  13. seji dne 20.9.2012 sprejel

S K L E P
O UKINITVI JAVNEGA  DOBRA NA ZEMLJIŠČU

PARC.ŠT. 1157/4  K.O. 1906 -  SUHADOLE

1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukine zemljišče parcelna številka 
1157/4, cesta v velikosti 9m2, k.o. 1906 – Suhadole, ID znak 1906 – 
1157/4-0.

2. člen        
Nepremičnini  iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra 
in postane lastnina Občine  Komenda.

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

Številka:  478-0047/2008-3
Komenda: 20.9.2012

Tomaž Drolec
župan

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  13. seji dne 20.9.2012 sprejel

SKLEP
O UKINITVI JAVNEGA  DOBRA NA ZEMLJIŠČU

PARC.ŠT. 455/2  K.O. 1901 - MLAKA

                                                       
1. člen

S tem sklepom se kot javno dobro ukine zemljišče parcelna številka 
455/2,  v velikosti 24m2, k.o. 1901 – Mlaka, ID znak 1901–455/2-0.

2. člen        
Nepremičnina  iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega do-
bra in postane lastnina Občine  Komenda.

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

Številka:  35002 – 0001/2005
Komenda: 20.9.2012

Tomaž Drolec
župan
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1905 - Moste 2128 1.383 cesta 1905 – 2128 – 0
1905 - Moste 2129 4.052 cesta 1905 – 2129- 0
1905 - Moste 2130 1.427 cesta 1905 – 2130 – 0
1905 - Moste 2134 212 cesta 1905 – 2134 – 0
1905 - Moste 2135 679 cesta 1905 – 2135 – 0
1905 - Moste 1333/51 11390 cesta 1905 – 1333/51-0
1905 - Moste 1333/15 7932 cesta 1905 – 1333/15-0
1905 - Moste 1333/53 300 cesta 1905 – 1333/53-0

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa imajo značaj javnega dobra. 

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

Številka: 7113-0004/2012
Datum: 20.9.2012

Tomaž Drolec
Župan

Na podlagi 21. člen Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02) 
in 16. člen Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine 
Komenda št. 02/2009 – UPB1) je Občinski svet Občine Komenda na 
svoji 13. seji, dne 20.9.2012 sprejel naslednji

SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČIH 
V POSLOVNI CONI KOMENDA 

1. člen
S tem sklepom se ustanovi javno dobro na naslednjih zemljiščih:  
katastrska 
občina parc.št. velikost kultura ID znak

1905 - Moste 2067 2.635 cesta 1905 – 2067-0
1905 - Moste 2068 624 cesta 1905 – 2068 - 0
1905 - Moste 2069 1.744 cesta 1905 – 2069 – 0
1905 - Moste 2070 6.675 cesta 1905 – 2070 – 0
1905 - Moste 2071 2.947 cesta 1905 - 2071 - 0
1905 - Moste 2072 9.179 cesta 1905 – 2072 – 0
1905 - Moste 2073 2.634 cesta 1905 – 2073 – 0
1905 - Moste 2075 1.858 cesta 1905 – 2075 – 0
1905 - Moste 2076 1.700 cesta 1905 – 2076- 0
1905 - Moste 2077 1.832 cesta 1905 – 2077 – 0
1905 - Moste 2078 1.698 cesta 1905 – 2078-0
1905 - Moste 2081 50 cesta 1905 – 2081-0
1905 - Moste 2082 1.590 cesta 1905 – 2082-0
1905 - Moste 2083 1.716 cesta 1905 – 2083 – 0
1905 - Moste 2084 1.694 cesta 1905 – 2084-0
1905 - Moste 2085 3.016 cesta 1905 – 2085- 0
1905 - Moste 2086 1.694 cesta 1905 – 2086- 0
1905 - Moste 2087 2.919 cesta 1905 – 2087- 0
1905 - Moste 2089 527 cesta 1905 – 2089 – 0
1905 - Moste 2090 1.427 cesta 1905 – 2090 – 0
1905 - Moste 2091 4.054 cesta 1905 – 2091 - 0
1905 - Moste 2092 1.427 cesta 1905 – 2092 – 0
1905 - Moste 2093 5.635 cesta 1905 – 2093 – 0
1905 - Moste 2094 901 cesta 1905 – 2094 – 0
1905 - Moste 2095 1.803 cesta 1905 – 2095 – 0
1905 - Moste 2100 1.277 cesta 1905 – 2100 – 0
1905 - Moste 2101 1.427 cesta 1905 – 2101 – 0
1905 - Moste 2102 5.634 cesta 1905 – 2102- 0
1905 - Moste 2103 526 cesta 1905 – 2103 - 0
1905 - Moste 2104 500 cesta 1905 – 2104 - 0
1905 - Moste 2106 996 cesta 1905 – 2106 – 0
1905 - Moste 2107 2.859 cesta 1905 – 2107 – 0
1905 - Moste 2108 172 cesta 1905 – 2108 – 0
1905 - Moste 2110 1.846 cesta 1905 – 2110 – 0
1905 - Moste 2111 1.427 cesta 1905 – 2111 – 0
1905 - Moste 2112 1.110 cesta 1905 – 2112 – 0
1905 - Moste 2113 1.803 cesta 1905 – 2113 – 0
1905 - Moste 2114 1.331 cesta 1905 – 2114 – 0
1905 - Moste 2115 420 cesta 1905 – 2115 – 0
1905 - Moste 2116 1.847 cesta 1905 – 2116 – 0
1905 - Moste 2117 846 cesta 1905 – 2117 – 0
1905 - Moste 2119 1.277 cesta 1905 – 2119- 0
1905 - Moste 2120 1.427 cesta 1905 – 2120 - 0
1905 - Moste 2121 4.053 cesta 1905 – 2121- 0
1905 - Moste 2122 1.426 cesta   1905 – 2122 – 0
1905 - Moste 2123 527 cesta 1905 – 2123 – 0
1905 - Moste 2124 1.053 cesta 1905 – 2124 – 0
1905 - Moste 2125 1.053 cesta 1905 – 2125 – 0

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni 
list RS, št. 41/2007, 105/2008 – odločba US in 28/2011 – odločba US), 
5. člena Odloka o oglaševanju v občini Komenda (Uradne objave Gla-
sila občine Komenda, št. 04/2006) ter 16. člena Statuta Občine Komen-
da (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009) izdajam nasle-
dnji

       
SKLEP O DOLOČITVI NAČINA PLAKATIRANJA 

V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE  

I. Brezplačno plakatiranje

1. člen
Vsak organizator volilne kampanje (politična stranka, samostojna lista), 
ki sodeluje na volitvah predsednika republike v letu 2012, 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 – 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
Grafični 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 (do 6.10.2012) na naslov: Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda s pripisom »Volitve 2012«, mora vsebovati 
naslednje podatke:
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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 ven-  ●

dar 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 plakatnega 
mesta plačati upravno in komunalno takso v skladu z veljavnimi predpisi.

Vloga za pridobitev soglasja za brezplačno plakatiranje, ki jo lahko 
vložijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 dneva (do 
6.10.2012) pred dnevom volitev na naslov: Občina Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s pripisom »Volitve 2012«, 
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 odgovor-  ●

no osebo organizatorja, 
naziv politične stranke oziroma samostojne liste ali samo-  ●

stojnega 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 pla-
katnega prostora postavijo oglasne panoje maksimalne dimen-
zije 120 cm X 100 cm in nanje lepijo oziroma nameščajo pla-
kate 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 inšpek-
torata v primeru neustrezne postavitve plakatnega panoja opo-
zori organizatorja, ki mora nepravilnost nemudoma odpraviti.

Vloga za pridobitev soglasja za brezplačno plakatiranje, ki jo 
lahko vložijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 
dneva pred dnevom volitev (do 6.10.2012) na naslov: Občina 

Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s pripisom »Volitve 2012 
- 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 pro-
računa 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.  

Vloga za pridobitev soglasja za postavitev transparenta, ki jo lahko 
vložijo organizatorji volilne kampanje najkasneje do 35 dneva pred 
dnevom volitev (do 6.10.2012) na naslov: Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda s pripisom »Volitve 2012-transparent«, 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 transparentov.  ●
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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 
plakatnega 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 pro-
računa 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 namerava-
jo 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).

V. Končne določbe

11. člen
Nespoštovanje določil tega sklepa je prekršek po Zakonu o volilni in 
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008 – odloč-
ba US in 28/2011 – odločba US in Odloku o oglaševanju v občini Ko-
menda (Uradne objave Glasila občine Komenda, 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, 105/2008 
– odločba US in 28/2011 – odločba US.

13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, se objavi v Uradnih objavah 
Glasila občine Komenda in na uradni internetni strani Občine Komen-
da. 

Ta sklep se uporablja v času uradne volilne kampanje za volitve predse-
dnika republike v letu 2012 ter se posreduje vsem lastnikom oglasnih 
prostorov na območju občine Komenda.

Številka: 040-0012/2012
Komenda, 10.9.2012  

Tomaž Drolec
Župan

Do posojila so upravičene mlade družine, katerih člani so državljani 
Republike Slovenije, ki svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo na obmo-
čju občine Komenda. 

Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden 
od staršev ni starejši od 41 let ali družina, v kateri starost najstarejšega 
otroka ne presega 7 let.

II.
Upravičenci do posojila morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih 
pogojev:

da  si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja ali stanovanj-  ●
ske hiše prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje;
da jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih in socialnih   ●

razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno;
da si svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali razrešujejo z vla-  ●

ganjem sredstev v prenovo in sanacijo stanovanj ali stanovanjskih 
hiš;

Pri obravnavi vlog prosilcev se bodo upoštevala sledeča merila:
stanovanjske razmere;  ●
socialni položaj;  ●
ekonomski položaj;  ●
zdravstvene razmere;  ●
dolžina bivanja v občini Komenda.  ●

III.
Posojila se odobrijo za dobo 10 let. Obrestna mera za posojila znaša 6 
M EURIBOR + 0 %. 
Višina posojila je odvisna od posojilne sposobnosti kreditojemalca, 
predračunske vrednosti investicije in števila upravičenih prosilcev. 

Višina odobrenega posojila ne sme presegati 50 % predračunske 
vrednosti. Najnižji znesek posojila je 10.000,00  EUR. 

Stroški zavarovanja in sklenitve pogodbe bremenijo kreditojemalca. 
Kreditojemalec se zavezuje sredstva posojila porabiti namensko.  

IV.
Razpis velja do 31.10.2012. 

Komisija, ki jo imenuje župan Občine Komenda, prouči prošnje, pregle-
da dokumentacijo in pripravi predlog za odobritev. Posojila odobrava 
občinska uprava po predhodnem pozitivnem mnenju banke, s katero bo 
Občina Komenda sodelovala pri razdelitvi posojil. 

O rezultatih razpisa bodo prosilci obveščeni najkasneje v roku 8 dni 
po odločitvi.

Posojilojemalec sklene z banko posojilno pogodbo najkasneje v roku 
30 dni od sprejema sklepa o odobritvi. 

Rok za koriščenje sredstev je 31.12.2012. 

V.
Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu  Občine 
Komenda, Zajčeva 23, Komenda, v času uradnih ur. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda: www.ko-
menda.si.  Predložena dokumentacija se prosilcem ne vrača.

Mlade družine, ki želijo pridobiti posojilo in izpolnjujejo pogoje tega 
razpisa, morajo oddati razpisno dokumentacijo z zahtevanimi prilogami 
v tajništvu Občine Komenda, ali po pošti na naslov: Občina Komenda, 
Zajčeva cesta 23, Komenda. 

Podrobnejše informacije lahko dobite na tel. 72-47-405 (Mira Tram-
puš).

Številka: 430-0011/2012
Datum: 2.8.2012

Tomaž Drolec
ŽUPAN 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil in 
subvencioniranju obresti  pri posojilih mladim družinam v občini Ko-
menda (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 03/00,  02/01 in 
07/04) župan občine Komenda objavlja

RAZPIS ZA DODELITEV STANOVANJSKIH POSOJIL 
MLADIM DRUŽINAM V OBČINI KOMENDA V LETU 2012

I.
Posojila so namenjena mladim družinam za:

nakup stanovanj,  ●
stanovanjsko gradnjo,  ●
prenovo, sanacijo ali obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj ali   ●

stanovanjskih hiš.


