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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega 

programa športa v občini Komenda (Uradne objave GOK, št. 12/2020; v nadaljevanju: Odlok) in 13. člena Statuta 

Občine Komenda (UPB1-Uradne objave GOK, št. 3/2021) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 22.  seji, dne 

10. 2. 2022 sprejel 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  

V  OBČINI KOMENDA ZA LETO 2022 

 

1. člen 

(vsebina) 

Občina Komenda (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti, z razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s 

kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v občini Komenda za leto 2022 (v 

nadaljevanju: LPŠ) določi: 

 športne programe in področja, ki se v letu 2022 sofinancirajo iz občinskega proračuna,  

 višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij in  

 obseg in vrsto športnih programov in področij.  
 

2. člen 

(izvajalci LPŠ) 

Pravico do sofinanciranja razpisanih področij športa pridobijo izvajalci LPŠ iz 4. člena Odloka, če izpolnijo pogoje: 

 imajo sedež v občini, 

 so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena 
od registriranih dejavnosti pa je izvajanje športnih programov: 

o SKD: 93.120 – dejavnost športnih klubov, 
o SKD: 93.190 – druge športne dejavnosti. 

 izvajajo športne programe/področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR in izpolnjujejo 
vse pogoje JR, 

 imajo za prijavljene športne programe/področja:   
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o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/usposobljen kader za opravlja-
nje strokovnega dela v športu, 

o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
o urejeno evidenco članstva (športna društva) ter evidenco o udeležencih programov. 

 so izpolnili vse obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2021.  
Če športnih programov/področij niso izvedli, z enakimi programi/področji ne morejo kandidirati. 

 

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. 

 

3. člen 

(programi in področja športa) 

V letu 2022 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji športni programi in področja: 

ŠPORTNI PROGRAMI: 

 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine: 
o celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 5, do 15, do 19 let (ŠV-PRO), 
o celoletni pripravljalni programi za otroke: U-7, U-8, U-9, U-10, U-11 in U-12 (ŠV-PRI), 

 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM): 
o celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-13, U-15, U-17 in U-19, 
o dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR), perspektivnega (PR) raz-

reda. 

 Kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport: 
o celoletni tekmovalni programi odraslih, 
o dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR),  

 Športna rekreacija (RE): 
o celoletni športnorekreativni programi za odrasle. 

 Šport starejših (ŠSta): 
o celoletni športnorekreativni programi za starejše. 

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI: 

 subvencioniranje uporabe Športne dvorane Komenda, 

 sofinanciranje stroškov obratovanja športnih objektov (nogometno in teniška igrišča, plezališče), 

 trajnostno urejanje športnega centra Komenda, 

 nakup opreme in legalizacija tribun, 

 materialni stroški in tekoče vzdrževanje Športne dvorane Komenda, 

 novogradnja telovadnice pri OŠ Moste. 
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 

 izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 

 strokovna in informacijska podpora upravljanju športa.  
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 

 delovanje športnih društev. 
 

4. člen 

(obseg področij športa) 

Programi in področja športa iz 3. člena se sofinancirajo: 

 na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del Odloka (priloga razpisni dokumentaciji):  
o športni programi, izpopolnjevanje v športu, subvencioniranje uporabe športne dvorane in 

sofinanciranje obratovalnih stroškov športnih objektov. 

 kot je predvideno v 6. členu LPŠ: informacijska podpora in športni objekti in površine za šport v 
naravi 
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5. člen 

(višina proračunskih sredstev) 

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2022 in sicer: 

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA p. p. 
2022 

sredstva v % v % abs. 

ŠV-PRO celoletni prostočasni programi otrok in mladine 

8125 

48.700,00 € 60,88% 12,37% 

ŠV-PRI celoletni pripravljalni programi otrok 

ŠV-

USM 
celoletni tekmovalni programi otrok in mladine 

ŠV-

USM 
dodatni programi kategoriziranih športnikov MLR, PR 

KŠ celoletni programi kakovostnega športa odraslih 
1.500,00 € 1,88% 0,38% 

KŠ dodatni programi kategoriziranih športnikov DR 

RE celoletni športnorekreativni programi odraslih 
5.000,00 € 6,25% 1,27% 

ŠSTA celoletni športnorekreativni programi starejših 

OBJEKTI subvencioniranje uporabe ŠDK 8.000,00 € 10,00% 2,03% 

OBJEKTI 
sofinanciranje stroškov obratovanja športnih 

objektov 
5.000,00 € 6,25% 1,27% 

RAZVOJ izpopolnjevanje strokovnega kadra  v športu 1.500,00 € 1,88% 0,38% 

ORG delovanje športnih društev 10.300,00 € 12,88% 2,62% 

DEJAVNOST DRUŠTEV PO POGODBAH: JAVNI RAZPIS  80.000,00 € 100,00% 20,32% 

RAZVOJ 
strokovna in informacijska podpora upravljanju 

športa 
8127 3.600,00 € 100,00% 0,91% 

OBJEKTI Športni center Komenda 6243 101.000,00 € 32,19% 25,65% 

OBJEKTI hipodrom: legalizacija tribun 8142 1.500,00 € 100,00% 0,38% 

OBJEKTI ŠDK: materialni stroški in tekoče vzdrževanje 8164 175.000,00 € 100,00% 44,44% 

OBJEKTI telovadnica pri OŠ Moste: novogradnja 8165 32.651,00 € 100,00% 8,29% 

PODROČJA ŠPORTA, KI NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA 313.751,00 €   79,68% 

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA  393.751,00 €   100,00% 

 

6. člen 

(načini zagotavljanja sredstev) 

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine: 

 sredstva za izvedbo športnih programov in področij (p. p.: 8125). 
o na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci. 

 sredstva za strokovno in informacijsko podporo športu (p. p.: 8127): 
o na osnovi potrjenega proračuna občine in veljavne pogodbe z izvajalcem. 

 sredstva za športne objekte in površine za šport v naravi (p. p.: 8142, 8164, 8165, 6243): 
o na osnovi potrjenega programa vlaganj v javno športno infrastrukturo in/ali pokrivanja obra-

tovalnih stroškov objekta iz naslova lastništva. 
 

7. člen 

(javni razpis) 

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2022 bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega razpisa 

za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2022. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev 

in meril za sofinanciranje LPŠ, ki so sestavni del LPŠ 2022. 
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8. člen 

(možnosti prerazporeditve sredstev JR) 

Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku trajanja razpisa ugotovi, da je število prijav na posameznih 

področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva znotraj proračunske postavke (p. p.: 8125) prerazporedi na tista 

razpisana področja športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.  

 

9. člen 

(spremembe LPŠ) 

Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ 2022. 

 

10. člen 

(veljavnost LPŠ) 

LPŠ 2022 v občini Komenda začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 

 

 

 

Številka: 007-0001/2022-2  

Datum:   10. 2. 2022 

               
Stanislav Poglajen  

Župan Občine Komenda 
 

 
Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008 – odločba 
US, 11/2011, 28/2011 – odločba US, 98/2013, 8/2015, 6/2018 – odločba US), 17. člena Odloka o izdajanju javne 
glasila Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 05/2018) ter 24. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 03/2021 - UPB1) župan Občine Komenda, v imenu 
izdajatelja glasila občine, izdaja  naslednji  
  

SKLEP  
O DOLOČITVI PRAVIL ZA IZRABO PROSTORA V APLENCI – GLASILU OBČINE KOMENDA  

V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 2022   
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

 
S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in 
njihovih programov v času volilne kampanje za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 2022. 
 

2. člen 
(določitev prostora za plačljive objave) 

 
Organizatorjem volilne kampanje, ki sodelujejo na rednih volitvah poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 
2022, se za predstavitev kandidatov in njihovih programov v času volilne kampanje v redni številki Aplence – 
Glasilu Občine Komenda (v nadaljevanju: Aplenca) omogoči ¼, ½ oziroma celo (1/1) barvno stran plačljivih objav.   
 

3. člen 
  (čas objave in vrstni red objav) 

 
(1) Objava bo omogočena v aprilski številki Aplence, ki bo izšla v četrtek, 21. aprila 2022.  
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(2) V marčevski in aprilski številki Aplence ni možno koristiti brezplačnih objav, ki jih v času izven volilne kam-

panje lahko koristijo politične stranke oz. samostojne liste, ki so zastopane v občinskem svetu, z namenom 
informiranja občanov o svojem delovanju in predstavljanju svojih stališč.   

 
(3) Zaporedje objav prejetih oglasov se določi in vrši glede na čas dospelosti oz. prejema posameznega oglasa. 

 

4. člen 
(cenik objav in obveznost predložitve naročilnice za objavo) 

 
(1) Cenik objav v času volilne kampanje:   

Velikost oglasa Cena v EUR (z vključenim DDV) 

četrtina strani (1/4) 115,00 

polovica strani (1/2) 216,00 

cela stran (1/1) 420,00 

 
(2) Organizatorji volilne kampanje morajo hkrati s predložitvijo ustrezno oblikovanega oglasa za objavo izdaja-

telju Aplence (Občini Komenda) predložiti čitljivo izpolnjeno in podpisano naročilnico za objavo. 
 

5. člen 
(način in rok oddaje oglasa za objavo) 

 
(1) Oblikovani oglas za objavo, v formatu pdf za tisk ali jpg v visoki resoluciji za tisk, lahko pooblaščeni organi-

zatorji volilne kampanje oddajo po elektronski pošti na naslov uredništva: urednistvo.gok@komenda.si ali 
po pošti na naslov: Občina Komenda, Uredništvo Aplence, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom 
»VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR RS 2022«.  
 

(2) Oglas mora obvezno vsebovati navedbo naročnika objave.  
 

(3) Zadnji rok za oddajo oblikovanega oglasa za objavo je ponedeljek, 11. april 2022, do 10. ure.  
 

6. člen 
(dodatne informacije) 

 
Morebitne dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: urednistvo.gok@komenda.si. 
 

7. člen 
(veljavnost sklepa) 

 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema (14. 2. 2022), objavi pa se v Aplenci – Glasilu občine Komenda, v 
Uradnih objavah Glasila občine Komenda ter na občinski spletni strani. 
 
Številka: 040-0002/2022-3 
Datum:   14. 2. 2022 
 

    Stanislav Poglajen  
            Župan Občine Komenda 

 
 

 
 

file:///C:/Users/spoglajen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QYF7PYOO/urednistvo.gok@komenda.si
file:///C:/Users/spoglajen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QYF7PYOO/urednistvo.gok@komenda.si
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Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008 – odločba 
US, 11/2011, 28/2011 – odločba US, 98/2013, 8/2015, 6/2018 – odločba US), 6. člena Odloka o oglaševanju v 
občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 04/2006) ter 24. člena Statuta Občine Komenda 
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 03/2021 - UPB1) župan Občine Komenda izdaja naslednji  
  

SKLEP  
O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST TER NAČINA IN POGOJEV PLAKATIRANJA  

V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 2022   
 
 
I. Splošne določbe 

 
1. člen 

(vsebina sklepa) 
 

S tem sklepom se določijo plakatna mesta, način in pogoji plakatiranja ter pravice in obveznosti organizatorja 
volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator) glede plakatiranja na območju občine Komenda v času volilne 
kampanje za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 2022. 
 

2. člen 
(vloga za pridobitev plakatnih mest) 

 

(1) Plakatiranje, določeno s tem sklepom, je dovoljeno izključno po predhodni pridobitvi pisnega dovoljenja 
pristojnega občinskega organa.   

 
(2) Vsak organizator lahko z vlogo zaprosi za pridobitev plakatnih mest. Vlogo vloži na izpolnjenem obrazcu 

neposredno v tajništvu Občine Komenda ali pa jo posreduje preko pošte na naslov: Občina Komenda, Zaj-
čeva cesta 23, 1218 Komenda. Vloga je na voljo na spletni strani Občine Komenda in v tajništvu Občine 
Komenda.  

 
(3) Vlogo iz prejšnjega odstavka lahko organizatorji vložijo v zakonsko določenem času za volilno kampanjo. 
 
(4) V vlogi mora biti naveden naziv in naslov organizatorja, odgovorna oseba in kontaktni podatki (telefonska 

številka in e-naslov) organizatorja. 
 
(5) Organizator v vlogi jasno obkroži za katero vrsto plakatnih mest kandidira (brezplačno in/ali plačljivo) in 

natančno izpolni relevantne podatke pri posamezni točki. 
 

3. člen 
(plačilo upravne in komunalne takse) 

 

(1) Za uporabo brezplačnih plakatnih mest je organizator oproščen plačila upravne in  komunalne takse. 
 
(2) Za uporabo plačljivih plakatnih mest je organizator na podlagi Zakona o upravnih taksah (ZUT - Uradni list 

RS, št.  106/10-UPB5 in naslednji) dolžan plačati upravno takso v višini 40,70 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1  
in 36,20 € za dovoljenje po tar. št. 30 k). Upravno takso je mogoče poravnati:  

 na vložišču Občine Komenda ali  

 s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na transakcijski račun občine št. SI56 01100564 0309 182; 
referenca: 11 76635-7111002; BIC banke: BSLJSI2X. 

(3) Za uporabo plačljivih plakatnih mest je organizator na podlagi Odloka o komunalnih taksah (Uradne objave 
Glasila Občine Komenda, št. 83/99) dolžan plačati tudi komunalno takso - po tarifni številki 5. Taksnemu 
zavezancu se plačilo odmeri z odločbo občinske uprave. 
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(4) V primeru oglaševanja na transparentih iz 9. člena tega sklepa, je organizator dolžan plačati tudi dejanski 
strošek nameščanja in odstranitve transparenta, ki ga po naročilu Občine Komenda opravi pooblaščeno 
podjetje. 

 
 
II. Brezplačno plakatiranje oz. oglaševanje 
 

4. člen 
(lokacije brezplačnih plakatnih mest in velikost plakatov) 

 

(1) Brezplačni plakatni mesti sta na naslednjih lokacijah:  

 Komenda – ob Glavarjevi cesti nasproti odcepa za Sadarjevo ulico v Komendi zemljišče parcelne številke 
48/3 k. o. 1904-Kaplja vas, 

 Moste – na trgu v centru naselja – zemljišče parcelne številke 1391/28 k. o. 1905-Moste.  
 

(2) Glede na velikost panojev za brezplačno oglaševanje, dimenzije plakatov ne smejo presegati velikosti 70 x 
100 cm.   
 

5. člen 
(razdelitev brezplačnih plakatnih mest med organizatorje) 

 

(1) Vsak organizator, ki sodeluje na rednih volitvah poslancev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2022, 
lahko v času volilne kampanje pridobi na območju občine Komenda brezplačno eno plakatno mesto v veli-
kosti največ 70 x 100 cm (70 cm je širina, 100 cm je višina) na vsakem od dveh rednih plakatnih mest, 
namenjenih brezplačnemu plakatiranju. 

 
(2) Vrstni red nameščanja plakatov na brezplačni plakatni mesti se bo vršil na podlagi dospelosti prejetih vlog 

po načelu enakopravnosti.  
 

6. člen 
(dostava plakatov za nameščanje na brezplačna plakatna mesta) 

 

(1) Organizatorji morajo plakate, ki bodo nameščeni na brezplačnih plakatnih mestih, dostaviti Občinski upravi 
Občine Komenda, ki bo poskrbela za njihovo namestitev ter nadomeščanje poškodovanih plakatov in ostra-
nitev le-teh po končanem glasovanju.  

 
(2) Zaradi nadomeščanja poškodovanih plakatov mora vsak organizator Občinski upravi Občine Komenda do-

staviti najmanj deset (10) plakatov.  
 
 
III. Plačljivo plakatiranje oz. oglaševanje 

  
7. člen 

 (postavljanje oglasnih panojev) 
 

(1) Organizatorji lahko, skladno s pisnim dovoljenjem pristojnega občinskega organa, postavijo oglasne panoje 
maksimalne dimenzije 120 x 100 cm in nanje nameščajo plakate z volilno propagandnimi sporočili na odo-
brenih javnih površinah oz. zemljiščih v lasti Občine Komenda, razen na lokacijah, predvidenih za brezplačno 
oglaševanje, in na območju javnih cest (vozišče, pločnik, bankine).  
 

(2) Pripravo, postavitev in odstranitev ter vzdrževanje oglasnih panojev ter nameščanje plakatov zagotavljajo 
organizatorji sami. 
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(3) Zaradi varnosti morajo biti oglasni panoji obteženi oziroma primerno pritrjeni in ne smejo ovirati udeležen-
cev v cestnem prometu. 

 
8. člen 

 (izobešanje transparentov) 
 

(1) Organizatorji lahko za namen oglaševanja v času volilne kampanje z vlogo zaprosijo tudi za izobešanje trans-
parentov, ki 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 Gasilskem domu, 

 ob lokalni cesti (Kranjska pot) pri odcepu od državne ceste Mengeš-Kranj. 
 
(2) Na vsaki od navedenih lokacij je mogoče hkrati izobesiti največ dva transparenta različnih organizatorjev. 

 
(3) Lokacije izobešenih transparentov iz tega člena se določi in vrši na podlagi dospelosti prejetih vlog, po na-

čelu enakopravnosti in po vrstnem redu do zapolnitve lokacij.  
 

(4) Organizatorji morajo transparente dostaviti Občinski upravi Občine Komenda, ki preko pooblaščenega izva-
jalca poskrbi za njihovo nameščanje in odstranitev.  
 

9. člen 
 (plakatiranje na plakatnih mestih v lasti oz. upravljanju drugih oglaševalcev) 

 

V času volilne kampanje je dovoljeno tudi plakatiranje oz. oglaševanje na ostalih plakatnih mestih, ki jih imajo 
na območju občine Komenda v lasti oziroma v upravljanju drugi oglaševalci, na način in pod pogoji, ki jih določijo 
lastniki oz. upravljalci le-teh.  
 
 
IV. Plakatiranje oz. oglaševanje zunaj plakatnih mest 

  
10. člen 

 

(1) Za plakatiranje oziroma oglaševanje zunaj plakatnih mest, določenih s tem sklepom, mora organizator pri-
dobiti dovoljenje lastnika stavb, drugih objektov ali zemljišč.  

 
(2) Za ta oglasna mesta ne veljajo določbe od 1. do 10. člena tega sklepa. 
 
 
V. Končne določbe 

 
11. člen 

 (čas plakatiranja oz. oglaševanja) 
 

Plakatiranje oz. oglaševanje na podlagi tega sklepa se lahko vrši le v času volilne kampanje (ta se lahko začne 
najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja). 
 

12. člen 
 (odstranitev plakatov) 

 

Organizatorji morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske 
vsebine ter naprave za plakatiranje, izjema so javna brezplačna plakatna mesta, na katerih za odstranitev le-teh 
poskrbi Občina Komenda. 
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13. člen 

 (sankcije v primeru kršitev) 
 

(1) Vsak organizator je dolžan spoštovati določbe tega sklepa, Odloka o oglaševanju v občini Komenda (Uradne 
objave Glasila Občine Komenda, št. 04/06), Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list 
RS, št. 41/2007, 105/2008 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US, 98/2013, 8/2015, 6/2018 – od-
ločba US) in ostale področne zakonodaje.  

 
(2) V primeru ugotovljenih kršitev bo organizatorju izrečena sankcija v skladu z določbami veljavne zakonodaje. 
  

14. člen 
 (Zakon o volilni in referendumski kampanji in Odlok o oglaševanju v občini Komenda) 

 

Za zadeve, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji ter določbe 
odloka, navedenega v prejšnjem členu.  
 

15. člen 
 (uveljavitev) 

 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema (14. 2. 2022), objavi pa se  v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda 
in na uradni spletni strani Občine Komenda.  
 
Številka: 040-0002/2022-1 
Datum:   14.02.2022 
 

               Stanislav Poglajen  
                         Župan Občine Komenda 

 
 
 
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 61/17, 175/20) in 13. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 03/21, uradno prečiščeno besedilo – UPB 1) je Občinski 
svet Občine Komenda na 22. redni seji dne 10. 02. 2022 sprejel 
 

SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA  
 

1.  člen 
 

S tem sklepom se ukine javno dobro na zemljišču parc. št. 882/4, k. o. 1907 – Križ, ki  postane last Občine 
Komenda.   
      

2.  člen 
 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.  
 
Številka: 478-0012/2021  
Datum: 10. 02. 2022 
                                                                       

               Stanislav Poglajen  
                         Župan Občine Komenda 

  
 
 


