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JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI GODBE V OBČINI KOMENDA  

ZA LETO 2017 
 
 

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 
 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje dejavnosti godbe v Komendi v skupni višini 5.000,00 
EUR. Proračunska sredstva so zagotovljena na postavki 8241 – Sofinanciranje godbe. 
 
2. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI 
 
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 imajo sedež v Občini Komenda, 

 so registrirani kot godba najmanj tri leta 

 imajo urejeno evidenco o članstvu in zagotovljene osnovne pogoje za redno delovanje 

 imajo najmanj 15 članov 

 na vseh javnih nastopih izkazujejo komendsko občinsko poreklo 
 
Razpisana sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti godbe. Izbrani izvajalci morajo 
prijavi priložiti naslednja dokazila: 

 dokazilo o registraciji 

 evidenco članstva 

 račune in/ali ponudbe za izvajanje dejavnosti   
 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 in se nakazujejo po sledeči dinamiki: 

 50% v 30 dneh po podpisu pogodbe 

 50% po dostavi ustreznih dokazil (računi, potrdila o plačilu), vendar najkasneje decembra 
2017. 

 
Predmet sofinanciranja so samo tiste aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja pri drugih javnih 
razpisih Občine Komenda. 
 
3. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG 
 
Rok za oddajo prijav z vso potrebno dokumentacijo je petek, 19.05.2017 do 12. ure.  
 
Obrazec vloge je priloga temu pozivu. 
 
Prijave pošljite na naslov:  
 
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom:  
 
"JAVNI POZIV – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI GODBE ZA LETO 2017 - NE ODPIRAJ"  
 
in z navedbo podatkov vlagatelja na zadnji strani ovojnice.  
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Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene prijave. Kot pravočasne štejejo prijave, ki 
bodo prispele do navedenega datuma in ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila 
oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v 
tajništvu Občine Komenda zadnji dan roka do 12. ure. 
 
Pri oddaji prijave je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR. 
Upravno takso se lahko plača: 
- z gotovino v tajništvu Občine Komenda  
- plačilo na transakcijski račun: UPRAVNE TAKSE IZ UPRAVNIH DEJANJ-OBČ: 01100-

5640309182, sklic 11 76635-7111002, koda namena: OTHR (dokazilo o plačilu takse na 
transakcijski račun, vlagatelj priloži k vlogi) 

 
4. INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM POZIVOM  
 
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo zainteresirani na Občini Komenda pri 
Mateji Drolc, tel. št. 01/72 47 409.  
 
 
 
Številka: 430-0014/2017-1 
Datum:   18.04.2017 

Stanislav Poglajen 
Župan 

 
 
  
 


