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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dru{tvenih projektov v Ob~ini
Komenda (Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, {t. 02/05), `upan
Ob~ine Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DRU[TVENIH PROJEKTOV V OB^INI
KOMENDA ZA LETO 2007
Predmet javnega razpisa so programi in projekti, ki zajemajo vse
oblike ustvarjanja in delovanja in so v javnem interesu.
Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdr`evanje in
investicije v prostore.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo dru{tva in zveze, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so registrirana za izvajanje dejavnosti in s svojim dosedanjim
delom izkazujejo pri~akovano kakovost,
• dru{tva, ki nimajo za osnovno dejavnost kulturne, humanitarne,
kmetijske, {portne in gasilske in podobne dejavnosti
• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresni~evanje aktivnosti,
• da imajo sede` na obmo~ju ob~ine Komenda,
• da nimajo neporavnanih obveznosti do Ob~ine Komenda,
• da delujejo najmanj eno leto,
• da imajo urejeno evidenco o ~lanstvu (izpolnite in obvezno
prilo`ite fotokopijo evidence o ~lanstvu),
• da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• so registrirani v skladu z Zakonom o dru{tvih,
• ob~inski upravi vsako leto redno predlo`ijo finan~no poro~ilo
in poro~ilo o realizaciji programov ter na~rt aktivnosti za
prihodnje leto.
Prijava na razpis:
1. Obseg razpolo`ljivih sredstev: Ob~ina Komenda je za sofinanciranje dru{tvenih projektov v letu 2006 namenila 8.070,00
EUR
2. Razpisna dokumentacija s prilo`enimi obrazci je dosegljiva na
spletni strani Ob~ine Komenda www.komenda.si in v tajni{tvu
Ob~ine Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komen-da v ~asu
uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za
oddajo prijav.
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3. Rok za oddajo prijave na javni razpis je ponedeljek, 30. april
2007.
4. Z izbranimi izvajalci bo `upan sklenil pogodbe o sofinanciranju
dru{tvenih projektov.
5. Prijave z izpolnjenimi obrazci po{ljite na naslov: Ob~ina Komenda,
Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom
»JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE DRU[TVENIH PROJEKTOV
ZA LETO 2007 – NE ODPIRAJ«.
6. Dodatne informacije dobite pri Miri Grzin~i~ na tel.{t. 01/72 47
405.
Merila in kriteriji, po katerih se bo posamezni projekt ocenjeval,
so sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, ko je na
razpis prijavljenih ve~ izvajalcev programov, kot je na razpolago
prora~unskih sredstev, Ob~inska uprava Ob~ine Komenda dolo~i
prioriteto za vrednotenje programov v skladu s potrebami in interesi
lokalne skupnosti.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za finan~na sredstva, se izlo~ijo.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obve{~eni v roku 30 dni
po kon~anem razpisu.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2007.
Opozorilo: Upo{tevajo se samo prijave, ki bodo poslane v
zahtevanem roku. Po preteku roka za prijavo se nepravo~asno
posredovane prijave vrnejo po{iljatelju!
[tevilka: 419-0013/2007
Datum:
28. 3. 2007
Toma` Drolec
@UPAN
Na podlagi 9. ~lena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil
in subvencioniranju obresti pri posojilih mladim dru`inam v ob~ini
Komenda (Uradne objave Glasila ob~ine Komenda {t. 03/00, 02/01
in 07/04) `upan ob~ine Komenda objavlja

RAZPIS ZA DODELITEV
STANOVANJSKIH POSOJIL MLADIM
DRU@INAM V OB^INI KOMENDA
V LETU 2007
I.
Posojila so namenjena mladim dru`inam za:
• nakup stanovanj,
• stanovanjsko gradnjo,
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• prenovo, sanacijo ali obse`nej{a vzdr`evalna dela stanovanj ali
stanovanjskih hi{.
Do posojila so upravi~ene mlade dru`ine, katerih ~lani so dr`avljani
Republike Slovenije, ki svoje stanovanjsko vpra{anje re{ujejo na
obmo~ju ob~ine Komenda.
Za mlado dru`ino se {teje dru`ina z vsaj enim otrokom, v kateri
nobeden od star{ev ni starej{i od 41 let ali dru`ina, v kateri starost
najstarej{ega otroka ne presega 7 let.
II.
Upravi~enci do posojila morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih
pogojev:
• da si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja ali stanovanjske hi{e prvi~ re{ujejo svoje stanovanjsko vpra{anje;
• da jim je zaradi spremenjenih dru`inskih, zdravstvenih in socialnih
razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno;
• da si svoje stanovanjske razmere izbolj{ujejo ali razre{ujejo z
vlaganjem sredstev v prenovo in sanacijo stanovanj ali stanovanjskih hi{;
Pri obravnavi vlog prosilcev se bodo upo{tevala slede~a merila:
• stanovanjske razmere;
• socialni polo`aj;
• ekonomski polo`aj;
• zdravstvene razmere;
• dol`ina bivanja v ob~ini Komenda.
III.
Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajni{tvu Ob~ine
Komenda, Zaj~eva 23, Komenda, v ~asu uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Ob~ine Komenda: www.
komenda.si. Predlo`ena dokumentacija se prosilcem ne vra~a.
Mlade dru`ine, ki `elijo pridobiti posojilo in izpolnjujejo pogoje
tega razpisa, morajo oddati razpisno dokumentacijo z zahtevanimi
prilogami v tajni{tvu Ob~ine Komenda, ali po po{ti na naslov: Ob~ina
Komenda, Zaj~eva cesta 23, Komenda.
Rok za oddajo vlog je 30. 4. 2007.
Podrobnej{e informacije lahko dobite na tel. 72-47-405 (ga. Mira
Grzin~i~).
IV.
Doba vra~anja posojila je 10 let. Kreditojemalec lahko za odobreni
kredit izbere fiksno obrestno mero v vi{ini 4 % ali spremenljivo
obrestno mero 3 M EURIBOR + 0 %.
Vi{ina posojila je odvisna od posojilne sposobnosti kreditojemalca, predra~unske vrednosti investicije in {tevila upravi~enih
prosilcev.
Vi{ina odobrenega posojila ne sme presegati 50 % predra~unske
vrednosti. Najni`ji znesek posojila je 10.000,00 EUR.
Stro{ki zavarovanja in sklenitve pogodbe bremenijo kreditojemalca.
Kreditojemalec se zavezuje sredstva posojila porabiti namensko.
V.
Po zaklju~ku razpisa bo komisija, ki jo imenuje `upan, obravnavala
vloge in pripravila listo upravi~encev ter predlagane zneske posojil.
O odobritvi posojila bodo prosilci obve{~eni s sklepom v roku 30
dni po kon~anem razpisu.
[tevilka: 471-0002/2007
Datum:
28. 3. 2007
Toma` Drolec
@UPAN
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Na podlagi 8. ~lena Pravilnika o dodeljevanju sredstev ob~inskega
prora~una za pospe{evanje razvoja obrti in podjetni{tva v ob~ini
Komenda (Uradne objave GOK {t. 08/2002) `upan ob~ine Komenda
objavlja

RAZPIS ZA DODELITEV POSOJIL ZA
POSPE[EVANJE RAZVOJA MALEGA
GOSPODARSTVA V OB^INI KOMENDA V
LETU 2007
I.
Posojila in sofinanciranje obresti za pospe{evanje razvoja malega
gospodarstva se odobrijo za naslednje namene:
• nakup, urejanje in opremljanje zemlji{~ in pridobivanje projektne
dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
• nakup, graditev in prenovo poslovnih prostorov (prenova poslovnih prostorov mora biti povezana z investicijo),
• nakup nove in generalno obnovljene opreme.
II.
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:
• samostojni podjetniki posamezniki,
• male gospodarske dru`be z do 50 zaposlenimi.
Sede` prosilca ter kraj investicije morata biti na obmo~ju ob~ine
Komenda. V primeru vlaganj v deficitarno dejavnost je izjemoma
lahko sede` prosilca v drugi ob~ini, investicija pa mora biti na
obmo~ju ob~ine Komenda. Kot deficitarno dejavnost se opredeli
dejavnost, ki v ob~ini Komenda ni prisotna oziroma ni prisotna v
potrebnem obsegu. Posojila se ne dodeljuje prosilcem, ki so v
obdobju zadnjih dveh let odklonili, s strani Ob~ine Komenda `e
odobreno posojilo.
III.
Posojila se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg ban~nih
pogojev, izpolnjujejo ve~je {tevilo naslednjih kriterijev:
• z investicijskim programom oziroma poslovnim na~rtom
doka`ejo ustrezno gospodarnost nalo`be oziroma poslovno
u~inkovitost,
• pove~ujejo {tevilo delovnih mest,
• vlagajo v deficitarne dejavnosti, s tem, da ima prednost prosilec
s sede`em v ob~ini Komenda.
IV.
Posojila se odobrijo za dobo 5 let po obrestni meri 1 M EURIBOR +
0,5 %. Vi{ina posojila ne sme presegati 50 % predra~unske vrednosti
investicije. Do pomo~i niso upravi~ena podjetja v te`avah. Zgornja
meja pomo~i velja ne glede na to iz katerih virov so prejeta.
Vse stro{ke sklenitve pogodbe in zavarovanja, ki nastanejo v postopku zastave nepremi~nin, oziroma stro{ke povezane z drugimi
oblikami zavarovanja, pla~a kreditojemalec. Kreditojemalec se
zavezuje sredstva posojila porabiti namensko, v skladu z investicijskim programom.
V.
Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajni{tvu Ob~ine
Komenda, Zaj~eva 23, Komenda, v ~asu uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Ob~ine Komenda: www.
komenda.si. Predlo`ena dokumentacija se prosilcem ne vra~a.
Obrtniki in podjetniki, ki `elijo pridobiti posojilo in izpolnjujejo pogoje
tega razpisa, morajo oddati razpisno dokumentacijo z zahtevanimi
prilogami v tajni{tvu Ob~ine Komenda, ali po po{ti na naslov: Ob~ina
Komenda, Zaj~eva cesta 23, Komenda.
Razpis velja do 31.12.2007 oziroma do porabe sredstev.
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Podrobnej{e informacije lahko dobite na tel. 72-47-405 (ga. Mira
Grzin~i~).
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ezuje sredstva posojila porabiti namensko, v skladu z investicijskim
programom.

VI.

V.

Komisija, ki jo imenuje `upan Ob~ine Komenda, prou~i pro{nje,
pregleda dokumentacijo in pripravi predlog za odobritev. Posojila
odobrava ob~inska uprava po predhodnem pozitivnem mnenju
banke, s katero bo Ob~ina Komenda sodelovala pri razdelitvi
posojil. O rezultatih razpisa bodo prosilci obve{~eni najkasneje v
roku 8 dni po odlo~itvi.
Posojilojemalec sklene z banko posojilno pogodbo najkasneje v
roku 30 dni od prejema sklepa o odobritvi.

Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajni{tvu Ob~ine
Komenda, Zaj~eva 23, Komenda, v ~asu uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Ob~ine Komenda: www.
komenda.si. Predlo`ena dokumentacija se prosilcem ne vra~a.
Kmetje, ki `elijo pridobiti posojilo in izpolnjujejo pogoje tega razpisa,
morajo oddati razpisno dokumentacijo z zahtevanimi prilogami v
tajni{tvu Ob~ine Komenda, ali po po{ti na naslov: Ob~ina Komenda,
Zaj~eva cesta 23, Komenda.
Razpis velja do 31.12.2007 oziroma do porabe sredstev.
Podrobnej{e informacije lahko dobite na tel. 72-47-405 (ga. Mira
Grzin~i~).

[tevilka:
Datum:

471-0002/2007-2
28. 3. 2007
Toma` Drolec
ŽUPAN

Na podlagi 13. ~lena Pravilnika o dodeljevanju prora~unskih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode`elja v ob~ini
Komenda (Uradne objave GOK {t. 08/2002) `upan ob~ine Komenda
objavlja

RAZPIS ZA DODELITEV POSOJIL ZA
POSPE[EVANJE RAZVOJA KMETIJSTVA
V OB^INI KOMENDA ZA LETO 2007

VI.
Komisija, ki jo imenuje `upan ob~ine Komenda, prou~i pro{nje,
pregleda dokumentacijo in pripravi predlog za odobritev. O odobritvi
odlo~i ob~inska uprava s sklepom, ki ga prosilcem posreduje v 8
dneh po odlo~itvi.
[tevilka:
Datum:

471-0002/2007-1
28. 3. 2007
Toma` Drolec
@UPAN

I.
Posojila za pospe{evanje razvoja kmetijstva se dodelijo za naslednje
namene:
• za izgradnjo in adaptacijo kmetijskih, proizvodnih in pomo`nih
objektov,
• za izgradnjo in adaptacijo objektov za dopolnilno dejavnost na
kmetijah,
• za nakup opreme, ki se vgrajuje v kmetijske proizvodne objekte
in za dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
• za nakup in izbolj{anje kmetijskih zemlji{~.
II.
Upravi~enci do sredstev so fizi~ne osebe – kmetje in pravne osebe,
ki so registrirane za opravljanje kmetijske dejavnosti s stalnim
prebivali{~em oziroma sede`em v ob~ini Komenda. Kraj investicije
mora biti na obmo~ju ob~ine Komenda.
III.
Upravi~ene stro{ke za posamezne namene predstavljajo ra~uni za
pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela, nabavo
opreme, materiala ter specialne mehanizacije.
Sredstva za subvencioniranje realne obrestne mere lahko pridobi
upravi~enec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj:
• 50 % lastnih sredstev predra~unske vrednosti investicije, ~e je
investicija namenjena za nov proizvodni program na kmetiji in
investicije v dopolnilne dejavnosti;
• 50 % lastnih sredstev predra~unske vrednosti investicije, ~e je
investicija namenjena v {iritev dejavnosti;
• 60 % lastnih sredstev predra~unskih vrednosti nakupa opreme;
• 80 % lastnih sredstev, ~e je investicija namenjena za nakup
kmetijskih zemlji{~.
IV.
Posojila se odobrijo za dobo pet let po obrestni meri 3 M EURIBOR
+ 0 %. Vse stro{ke sklenitve pogodbe in zavarovanja, ki nastanejo v
postopku zastave nepremi~nin, oziroma stro{ke povezane z drugimi
oblikami zavarovanja, pla~a kreditojemalec. Kreditojemalec se zav-

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov
v ob~ini Komenda (Uradne objave Glasila Ob~ine Komenda {t.
08/2004) `upan ob~ine Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA
LETO 2007
1. Iz prora~unskih sredstev se bodo sofinancirali programi humanitarnih dru{tev, zdru`enj in organizacij.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo: izvajalci humanitarnih
programov.
3. Obseg razpolo`ljivih sredstev: Ob~ina Komenda je za sofinanciranje humanitarnih programov v letu 2007 namenila 8.947
EUR.
4. Razpisno dokumentacijo s prilo`enimi obrazci lahko dobite na
spletni strani ob~ine Komenda www.komenda.si ali v tajni{tvu
ob~ine Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda v ~asu
uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za
oddajo prijav.
5. Rok za oddajo prijave na javni razpis je ponedeljek, 30. april
2007.
6. Z izbranimi izvajalci humanitarni programov bo `upan sklenil
pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov.
7. Prijave z izpolnjenimi obrazci po{ljite na naslov: Ob~ina Komenda,
Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom
»JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2007 – NE ODPIRAJ«.
8. Dodatne informacije dobite pri Renati Jam{ek na tel.{t. 01/72
47 406.
[tevilka:
Datum:

129-0002/2007
28.3.2006
Toma` Drolec
@UPAN
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Na podlagi 8., 9. in 25. ~lena Zakona o uresni~evanju javnega interesa
za kulturo (Ur.l. RS, {t. 96/02) in Pravilnika o sofinanciranju programov
na podro~ju kulture v Ob~ini Komenda (Uradne objave GOK, {t.
08/04), Ob~ina Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV NA PODRO^JU KULTURE
V OB^INI KOMENDA ZA LETO 2007
1. PREDMET RAZPISA je sofinanciranje programov in projektov s
podro~ja kulture v Ob~ini Komenda za leto 2007.
Razpisna sredstva so namenjena sofinanciranju programov in projektov, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na podro~ju glasbene, dramske, gledali{ke in lutkovne,
literarne, likovne in fotografske, filmske in video dejavnosti.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdr`evanje in investicije
v prostor in opremo (obleke, instrumenti) za kulturno dejavnost in
spomeni{ko varstvene akcije.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
• so zasebniki na podro~ju kulture, ki so vpisani v razvid samostojnih
ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo ali
• dru{tva, registrirana za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pri~akovano kakovost ali
• zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti s podro~ja kulture.
Vsi prijavitelji pa morajo izpolnjevati {e:
• imeti sede` na obmo~ju ob~ine Komenda in so registrirani v skladu
z Zakonom o dru{tvih (~e so registrirani kot dru{tvo ali zavod);
• imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske mo`nosti za uresni~itev na~rtovanih aktivnosti;
• imeti urejeno evidenco o ~lanstvu, pla~ani ~lanarini in ostalo dokumentacijo, kot to dolo~a Zakon o dru{tvih;
• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
3. RAZPISNA PODRO^JA
Izvajalcem se sofinancira programe za naslednje namene:
• redno dejavnost;
• projekte oz. programe;
• udele`bo na prireditvah, predstavitvah, tekmovanjih, festivalih in
sre~anjih doma in v tujini.
4. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Merila so podrobneje opredeljena v prilogi Pravilnika o sofinanciranju
programov na podro~ju kulture v Ob~ini Komenda (Uradne objave
GOK, {t. 08/04) in so sestavni del razpisne dokumentacije.
5. VREDNOST RAZPISANIH SREDSTEV za sofinanciranje kulturnih
programov zna{a za leto 2007 8.521,00 EUR.
6. ROK IZVEDBE PROGRAMOV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007 (do 31.12.2007)
v skladu s predpisi, ki dolo~ajo izvr{evanje prora~una.
7. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja ve~ programov,
mora za vsak posami~ni program izpolniti lo~en obrazec. 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, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s
strani sofinancerja.
8. 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 ponedeljek, 30. april
2007.
Prijave z izpolnjenimi obrazci po{ljite na naslov:
Ob~ina Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti
s pripisom:
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“JAVNI RAZPIS - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV
ZA LETO 2007 - NE ODPIRAJ”.
9. IZID RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni pisno s sklepom.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov 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 Alenki Gruden-Belavi~, tel.{t. 01/72 47 409.
Datum:
[tevilka:

28.03.2007
610-0002/2007
Toma` Drolec
@UPAN

Na podlagi 36. ~lena Zakona o kmetijstvu (UL RS, {t. 54/00) in 21.
~lena Pravilnika o dodeljevanju prora~unskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in pode`elja v ob~ini Komenda (Uradne objave
Glasila ob~ine Komenda, {t. 08/2002) objavlja Ob~ina Komenda,

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DELOVANJA DRU[TEV NA PODRO^JU
KMETIJSTVA V OB^INI KOMENDA ZA
LETO 2007
1. Predmet javnega razpisa je pospe{evanje dru{tvene dejavnosti
na podro~ju kmetijstva v ob~ini Komenda.
2. Na javnem razpisu lahko sodelujejo dru{tva, ki:
• imajo sede` na obmo~ju ob~ine Komenda oziroma opravljajo
dejavnost na podro~ju ob~ine Komenda;
• so registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo dru{tva (Zakon o
dru{tvih);
• delujejo na podro~ju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi
dejavnostmi.
3. Obseg razpolo`ljivih sredstev: V prora~unu Ob~ine Komenda
za leto 2007 je na prora~unski postavki »4280 – pomo~ dru{tvom s
podro~ja kmetijstva« planiranih 1.381,00 EUR.
4. Razpisna dokumentacija s prilo`enimi obrazci je dosegljiva na
spletni strani Ob~ine Komenda www.komenda.si in v tajni{tvu
Ob~ine Komenda, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda v ~asu uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav.
5. Rok za oddajo prijave na javni razpis je ponedeljek, 30. april
2007.
6. Z izbranimi izvajalci bo `upan sklenil pogodbe o sofinanciranju
dru{tvenih programov.
7. Prijave z izpolnjenimi obrazci po{ljite na naslov: Ob~ina Komenda,
Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI
RAZPIS – SOFINANCIRANJE DRU[TEV NA PODRO^JU KMETIJSTVA ZA LETO 2007 – NE ODPIRAJ«.
8. Dodatne informacije dobite pri Miri Grzin~i~ na tel.{t. 01/72 47
405.
Opozorilo: Upo{tevajo se samo prijave, ki bodo poslane v zahtevanem roku. Po preteku roka za prijavo se nepravo~asno posredovane
prijave vrnejo po{iljatelju!
[tevilka:
Datum:

339-0002/2007
28. 3. 2007
Toma` Drolec
@UPAN

