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Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 
37/04) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Ur.l. RS, št. 37/99, 83/99, 
Uradne objave GOK, št. 01/01 in 10/05)  je Občinski svet občine Ko-
menda na 23. seji, dne 26. 3. 2009,  sprejel
      

PRAVILNIK SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA  
O DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA 
ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA  V 
OBČINI  KOMENDA

1. člen
S tem pravilnikom  se spreminja Pravilnik o dodeljevanju sredstev ob-
činskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 03/2008)

2. člen
Spremeni se 5. člen pravilnika, tako, da se doda novo besedilo » ter 
spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise« in se pravilno 
glasi: 

Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oziroma oblike 
pomoči so: subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil, 
pospeševanje izobraževanja in svetovanja podjetnikom,  pospeševanje 
udeležb na sejmih in razstavah ter spodbujanje prijav podjetij na med-
narodne javne razpise.

3. člen
V drugem poglavju pravilnika (oblike pomoči) se doda novo podpo-
glavje 2.4, ki vsebuje 7 novih členov (od 28 do 34). 

Podpoglavje 2.4 se glasi:  

2.4. Spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise

28. člen
Sredstva za spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise so 
namenjena sofi nanciranju upravičenih stroškov za pripravo projektov, 
ki so predmet mednarodnega javnega razpisa in ki so dejansko nastali, 
so vezani na prijavo, ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.

29. člen
Upravičenci so podjetja, ki prijavijo projekte na javne razpise iz medna-
rodnih virov, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno 
ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega mednaro-
dnega uporabnika, ki je objavil javni razpis.

30. člen
Pomoč se lahko dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov. 
Upravičeni stroški izvedbe tega ukrepa so: 

stroški osebj• a v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi 
izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami, kot so opredeljeni v 
nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi, 
stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tr-• 
žnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja.

31. člen
Sredstva se delijo na podlagi razpisa, ki ga razpiše župan občine Ko-
menda.
Razpis se javno objavi v Glasilu občine Komenda.

32. člen
Razpis iz 31. člena tega pravilnika mora vsebovati naslednje podatke:

navedbo pravilnika, na podlagi katerega je objavljen razpis,• 
namen za katerega se delijo sredstva,• 
subjekte, ki lahko zaprosijo za sredstva,• 
pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati, • 
mesto in način zbiranja vlog,• 
rok za zbiranje vlog in potrdil,• 
navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k zahtevku;• 
rok, v katere• m bo sprejet sklep o dodelitvi sredstev.

33. člen 
O dokončni odobritvi odloča občinska uprava s sklepom, ki ga prosil-
cem  posreduje v osmih dneh po odločitvi. 

34. člen
Prejemniki morajo sredstva s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi 
obrestmi vrniti, če občinska uprava in pristojni organi nadzora ugotovi-
jo, da sredstva niso bila namensko porabljena za upravičene stroške. 
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4. člen
28. člen pravilnika se ustrezno preštevilči in postane 35. člen pravilni-
ka.
29. člen pravilnika se ustrezno preštevilči in postane 36. člen pravilni-
ka.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
Glasila občine Komenda.

Številka: 41403-0002/02
Datum:  26.3.2009

Tomaž Drolec 
ŽUPAN

Na podlagi 11, 24 in 31.  člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev ob-
činskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
občini Komenda (Uradne objave GOK št. 03/2008 in 03/2009) župan 
občine Komenda  objavlja

RAZPIS
ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE 

RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI KOMENDA 
V LETU 2009

1. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA DODELJE-
VANJE POSOJIL 

Nameni in upravičeni stroški:  
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom in 
malim gospodarskim družbam, ki bodo tako pridobljena sredstva vloži-
li v razvoj, razširitev, posodobitev poslovanja oziroma opravljanja de-
javnosti in odpiranje novih delovnih mest , povezanih z investicijo v 
občini, in sicer za naslednje upravičene stroške:

nakup, urejanje in opremljanje zemljišč 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 (sofi nanciranje ni do-• 
voljeno podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju za naba-
vo vozil za cestni prevoz tovora).

 
Delovna mesta morajo biti ustvarjena v roku treh let po končanju inve-
sticije in ohranjena najmanj pet let. 

Upravičenci: 
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:

samostojni podjetniki posamezniki,• 
male gospodarske družbe z do 50 zaposlenimi.• 

Sedež prosilca ter kraj investicije morata biti na območju občine Ko-
menda. V primeru vlaganj v defi citarno dejavnost je izjemoma lahko 
sedež prosilca v drugi občini, investicija pa mora biti na območju občine 
Komenda. Kot defi citarno dejavnost se opredeli dejavnost, ki v občini 
Komenda ni prisotna oziroma ni prisotna v potrebnem obsegu. Posojila 
se ne dodeljuje prosilcem, ki so v obdobju zadnjih dveh let odklonili, s 
strani Občine Komenda že odobreno posojilo.

Kriteriji:
Posojila se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg bančnih pogojev, 
izpolnjujejo večje število naslednjih kriterijev:

z investicijskim programom oziroma poslovnim načrtom dokažejo • 
ustrezno gospodarnost naložbe oziroma poslovno učinkovitost,
povečujejo število delovnih mest,• 
vlagajo v defi citarne dejavnosti, s tem, da ima prednost prosilec s • 
sedežem v občini Komenda.

Pogoji: 
Posojila se odobrijo za dobo 5 let po obrestni meri 6 M EURIBOR + 
1,5 %. Višina posojila ne sme presegati 50 % predračunske vrednosti 
investicije. Do pomoči niso upravičena podjetja v težavah. Zgornja 
meja pomoči velja ne glede na to iz katerih virov so prejeta. 

Vse stroške sklenitve pogodbe in  zavarovanja, ki nastanejo v postopku 
zastave nepremičnin, oziroma stroške povezane z drugimi oblikami za-
varovanja, plača kreditojemalec.  Kreditojemalec se zavezuje sredstva 
posojila porabiti namensko, v skladu z investicijskim programom. 

Razpisna dokumentacija: 
Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dobijo v tajništvu  Občine Ko-
menda, Zajčeva 23, Komenda, v času uradnih ur. Razpisna dokumenta-
cija je na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.
si.  Predložena dokumentacija se prosilcem ne vrača.

Roki:
Razpis velja do 31.12.2009 oziroma do porabe sredstev.
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 31.12.2009. 

Višina razpoložljivih sredstev: 226.100 €

2. POSPEŠEVANJE UDELEŽBE NA SEJMIH IN RAZSTAVAH

Namen: 
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom in malim gospodar-
skim družbam, ki se udeležijo sejma ali razstave.

Upravičenci: 
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci:

samostojni podjetniki posamezniki,• 
male gospodarske družbe z do 50 zaposlenimi.• 

Sedež prosilca mora biti v občini Komenda.

Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstav-
nega prostora.
Pomoč se lahko dodeli v višini 50 % upravičenih stroškov. 

Razpisna dokumentacija: 
Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dobijo v tajništvu  Občine Ko-
menda, Zajčeva 23, Komenda, v času uradnih ur. Razpisna dokumenta-
cija je na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.
si.  Predložena dokumentacija se prosilcem ne vrača.

Roki: 
Razpis velja do 31.12.2009 oziroma do porabe sredstev.
O dokončni odobritvi odloča občinska uprava s sklepom, ki ga prosil-
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cem posreduje v osmih dneh po odločitvi. 

Višina razpoložljivih sredstev: 4.400 €

3. SPODBUJANJE PRIJAV PODJETIJ NA MEDNARODNE 
JAVNE RAZPISE 

Namen: 
Sredstva so namenjena sofi nanciranju upravičenih stroškov za pripravo 
projektov, ki so predmet mednarodnega javnega razpisa in ki so dejan-
sko nastali, so vezani na prijavo, ter za katere ima prijavitelj ustrezna 
dokazila.

Upravičenci: 
Upravičenci so podjetja, ki prijavijo projekte na javne razpise iz medna-
rodnih virov, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno 
ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega mednaro-
dnega uporabnika, ki je objavil javni razpis.

Sedež prosilca mora biti v občini Komenda.

Upravičeni stroški so:
stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi • 
izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami, kot so opredeljeni v 
nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi, 
stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tr-• 
žnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja.

Pomoč se lahko dodeli v višini 50 % upravičenih stroškov. 

Razpisna dokumentacija: 
Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dobijo v tajništvu  Občine Ko-
menda, Zajčeva 23, Komenda, v času uradnih ur. Razpisna dokumenta-
cija je na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.
si.  Predložena dokumentacija se prosilcem ne vrača.

Roki: 
Razpis velja do 31.12.2009 oziroma do porabe sredstev.
O dokončni odobritvi odloča občinska uprava s sklepom, ki ga prosil-
cem posreduje v osmih dneh po odločitvi. 

Višina razpoložljivih sredstev: 5.000 €

Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom: tel. 72-47-405 (ga. Mira 
Grzinčič).

Številka: 471-0002/2009
Datum: 22. 4. 2009

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 2009

I.

Posojila so namenjena mladim družinam za:
nakup stanovanj,• 
stanovanjsko gradnjo,• 
prenovo, sanacijo ali obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj ali sta-• 
novanjskih hiš.

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 stanovanjske • 
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 vlaga-• 
njem 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.

Doba vračanja posojila je 10 let. Kreditojemalec lahko za odobreni 
kredit izbere fi ksno obrestno mero v višini 4,35 % ali spremenljivo 
obrestno mero 3 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 vre-
dnosti. Najnižji znesek posojila je 10.000,00  EUR. 

Stroški zavarovanja in sklenitve pogodbe bremenijo kreditojemalca. 
Kreditojemalec se zavezuje sredstva posojila porabiti namensko.  
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vek za sofi nanciranje, še ni prejel sredstev iz državnega ali občin-
skega proračuna oziroma mednarodnih virov, če pa je, višino že 
dodeljenih sredstev pridobi občina od dajalca pomoči,  oziroma, jo 
dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o • 
upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in 
predvidene stroške. 
Odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim • 
razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtev-
ka.
Prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z name-• 
nom dodelitve sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravil-• 
niku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakon-
skimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

Za ostala določila (upravičenci, splošni in specifi čni pogoji upravičeno-
sti in ostalo) se upoštevajo določila Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda za pro-
gramsko obdobje 2007 – 2013. 

III. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVI-
ČENI STROŠKI, VIŠINA POMOČI TER VIŠINA SREDSTEV 

UKREP 1: UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN PAŠNI-
KOV 

Upravičenci:
Pravne in fi zične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo 
stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki 
ležijo na območju občine Komenda.

1.1. Urejanje kmetijskih zemljišč

Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena izvedbi manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo 
posega v prostor, z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogo-
jev obdelave kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:

stroški izdelave načrta za ureditev zemljišča,• 
stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: • 
stroški strojnih storitev,
stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih • 
storitev in porabljenega materiala,
stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih • 
sistemov pod pogojem, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje 
uporabe vode za najmanj 25%.

1.2. Urejanje pašnikov

Namen ukrepa: 
Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu in 
kosnemu izkoriščanju travne ruše. Sredstva se dodelijo za novogradnjo 
pašnika (zemljišče, na katerem se ureja pašnik, ne sme biti manjše od 1 
ha), za razširitev obstoječega pašnika (zemljišče ne sme biti manjše od 
0,5 ha) ali za obnovo pašnika, starejšega od 10 let.

Upravičeni stroški:
stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo • 
in pregraditev pašnika na pašne črednike, stroški nakupa opreme za 
ureditev napajališč za živino, stroški lastne udeležbe,
stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: • 
stroški strojnih storitev,

IV.

Razpis velja do 31.12.2009 oziroma do porabe sredstev.

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 31.12.2009. 

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 (ga. Mira Gr-
zinčič).

Številka: 471-0001/2009
Datum: 22. 4. 2009

Tomaž Drolec
ŽUPAN 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju  pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdo-
bje 2007 – 2013 (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 07/2007) 
Občina Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV ZA OHRANJANJE  IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN 

PODEŽELJA V OBČINI KOMENDA V LETU 2009

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna 
občine Komenda v skupni višini 37.200 € za namene, ki prispevajo k 
zagotovitvi večje konkurenčnosti,  k spodbuditvi učinkovitosti in stro-
kovnosti kmetijstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev 
in k spodbuditvi zavarovanja posevkov, plodov in živali. 

II. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE

Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v • 
okviru posameznega ukrepa.
Upravičenec predloži izjavo, da za namen, za katerega vlaga zahte-• 
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stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih • 
storitev in materiala,
splošni stroški (honorarji strokovnjakov in svetovalcev, stroški za • 
študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc).

Finančne določbe za ukrep 1.1. in 1.2.:
bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40 % upravičenih stro-• 
škov,
najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, največji znesek pa • 
10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,

Upravičenci za ukrep 1.1. in 1.2. predložijo naslednjo dokumentaci-
jo:
- prijavni obrazec 1 z zahtevanimi prilogami:
1. Mnenje kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti naložbe
2. Računi, predračun(i) oz. ponudbe

Okvirna višina sredstev: 4.500 €

UKREP 2: POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ 

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice 
in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski 
pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami kot so spomladan-
ska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati tve-
ganja in izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.

Predmet podpore:
Plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in 
živali.

Upravičenci:
Pravne in fi zične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo 
stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki 
ležijo na območju občine Komenda.
  
Finančne določbe:

podpora občine, z upoštevanjem uredbe o sofi nanciranju zavaroval-• 
nih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki 
jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razlika pomoči do 
50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije za zava-
rovanje posevkov in plodov ter živali zaradi bolezni.

Upravičeni stroški:
Sofi nanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih • 
povzročijo vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo bolezni 
živali ali napad škodljivcev.
Upravičenci morajo izpolnjevati specifi čne pogoje določene v • 
uredbi o sofi nanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetij-
skih proizvodov za tekoče leto.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 2 z zahtevanimi prilogami:
1. Kopija sklenjene zavarovalne police za leto 2008 za zavarovanje po-
sevkov in plodov oz. bolezni živali
2. Kopija potrdila o plačilu zavarovalne premije

Okvirna višina sredstev: 7.600 €

UKREP 3: POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODAR-
STEV 

Namen ukrepa:

Sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo 
na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, pe-
rutnine in kuncev. 

Med naložbe sodijo: 
naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo • 
in izločke) za prirejo mleka jajc in mesa, 
naložbe v skladiščne prostore (gnojne jame, gnojišča, silosi, seniki • 
…), 
nakup kmetijske mehanizacije in opreme, • 
prva postavitev oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov, • 
nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 % celotne naložbe, če • 
je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne  investicije, 
nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo, • 
nakup in postavitev mrež proti toči, idr.• 

Upravičeni stroški:
stroški za pripravo načrtov za novogradnjo in adaptacijo hlevov • 
zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na zako-
nodaji ES ter drugi splošni stroški,
stroški za novogradnjo ali adaptacijo hlevov in ureditev izpustov,• 
stroški za nakup in montažo nove in rabljene tehnološke opreme za • 
krmljenje, molžo in izločke,
nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živino-• 
rejskih objektov (gnojne jame, gnojišča, seniki, silosi …); sofi nan-
ciranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi 
izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče,
nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,• 
stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih inten-• 
zivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov,
v okviru celotne investicije je  nakup zemljišč v zvezi s postavitvijo • 
trajnih nasadov možen, vendar največ do višine 10 % celotne inve-
sticije,
stroški nakupa in postavitve rastlinjakov s pripadajočo opremo,• 
stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,• 
subvencija obrestne mere kreditov za namene oziroma stroške, na-• 
vedene od 2. do 10. alineje tega odstavka (doba vračanja največ do 
5 let).

Finančne določbe:
bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40 % upravičenih stro-• 
škov,
pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podje-• 
tja v težavah,
pomoč se ne dodeli za že izvedene investicije oziroma aktivnosti • 
razen za sofi nanciranje projektne dokumentacije,
obresti se sofi nancirajo za kredite,  z upoštevanjem, da bruto inten-• 
zivnost pomoči ne presega 40 % upravičenih stroškov naložbe,
najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, največji znesek pa • 
10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,
v okviru upravičenih stroškov tega ukrepa se storitve in material • 
sofi nancirata največ do višine 40 % vrednosti naložbe oziroma inve-
sticije, splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev, svetovalcev, 
študije izvedljivosti, poslovni načrti, patenti in licence, idr.) pa naj-
več do višine 10 % vrednosti celotne investicije, ob upoštevanju, da 
dodeljeni znesek na kmetijsko gospodarstvo na leto za ta ukrep ne 
sme presegati najvišjega zneska dodeljene pomoči v skladu s prej-
šnjo alinejo fi nančnih določb,

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 3 z zahtevanimi prilogami:
1. Finančna konstrukcija investicije s planom izvedbe in dokončanje 
le-te
2. Ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, 
gradbeno dovoljenje) – kjer je to
     potrebno 
3. Mnenje kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti naložbe
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4. Računi, predračun(i) oz. ponudbe

Okvirna višina sredstev: 14.400 € 

UKREP 4: ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE 

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati tehnično pomoč za primarne kmetijske 
pridelovalce in boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispe-
vati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

Predmet podpore:
Sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične podpore, in 
sicer:

izobraževanju in usposabljanju kmetov in delavcev na kmetijskem • 
gospodarstvu ter izvajanju različnih aktivnosti v okviru društvene 
dejavnosti (programi društev na področju kmetijstva),
svetovanju kmetov in članov njihovih družin,• 
organizaciji forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmo-• 
vanj, razstav, sejmov ter sodelovanju na njih ter
promociji (publikacije, katalogi, spletišča ...)• 

Upravičenci: so izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz 
predmetov te podpore 

Finančne določbe:
bruto intenzivnost pomoči: • 
Pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih stroškov,• 
pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vklju-• 
čevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost • 
predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se 
upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo
največji upravičeni stroški:• 

 - za društva do 1.000 €/program letno
 - za organizacije do 5.000 €/program letno
   
Upravičeni stroški:

Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na • 
kmetijskem gospodarstvu:

 - stroški organiziranja programov za usposabljanje.
Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se • 
sredstva dodelijo za:

- honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne 
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški 
podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne 
storitve ali oglaševanje.

Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospo-• 
darstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, se 
sredstva dodelijo za:

 - stroške udeležbe,
 - potne stroške, 
 - stroške izdaje publikacij,
 - najemnine razstavnih prostorov,
 - simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 
    250 EUR na nagrado in zmagovalca

Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske • 
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega pro-
izvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni 
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje 
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve 
internetne strani).

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 4 z zahtevanimi prilogami:
1. Dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet pod-

pore
2. Kopija(e) predračuna(ov) oz. ponudb(e)

Okvirna višina sredstev: 10.700 € 

IV. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave javnega razpisa do 
izteka prijavnega roka, in sicer v tajništvu  Občine Komenda, dostopna 
pa je tudi na spletni strani Občine Komenda:  www.komenda.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri ga. Miri Grzin-
čič, telefon: 72-47-405.

V. ROKI IN NAČIN ODDAJE VLOG

Roki za prijavo na javni razpis so: 

Za UKREP 1, UKREP 2 IN UKREP 3: do 30. 10. 2009
Za UKREP 4: do 30. 5. 2009

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati 
mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustre-
znih mestih podpisana in žigosana.

Vloge se oddajo osebno v tajništvu občine ali pošljejo na naslov: Občina 
Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda,  do zgoraj navedenih rokov, 
oziroma morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena 
pošiljka.

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. 
Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – OHRANJANJE 
IN RAZVOJ KMETIJSTVA 2009, ukrep št. ________!«.
 
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime 
in priimek ter naslov (če gre za fi zično osebo) oz. naziv in naslov (če gre 
za pravno osebo).

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega 
razpisa.

VI. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE 

O upravičenosti vlog odloča za področje kmetijstva pristojni organ ob-
činske uprave v upravnem postopku. O dodelitvi sredstev upravičencem 
po tem pravilniku se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posame-
zen ukrep.

VII. OBVEŠČANJE O IZIDU

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh 
po izteku razpisnega roka.

Številka: 331-0001/2009
Datum: 22. 4. 2009

Tomaž Drolec
ŽUPAN 
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Na podlagi Pravilnika o sofi nanciranju društvenih projektov v Občini 
Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/05), župan 
Občine Komenda objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH 
PROJEKTOV V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2009

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 vzdrževanje in inve-
sticije v prostore. 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:

Na razpis se lahko prijavijo društva in zveze, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

so registrirana za izvajanje dejavnosti in s svojim dosedanjim delom • 
izkazujejo pričakovano kakovost,
društva, ki nimajo za osnovno dejavnost kulturne, humanitarne, • 
kmetijske, športne, gasilske in podobne dejavnosti 
da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske po-• 
goje za uresničevanje aktivnosti,
da imajo sedež na območju občine Komenda, • 
da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Komenda,• 
da delujejo najmanj eno leto,• 
da imajo urejeno evidenco o članstvu (izpolnite in obvezno priložite • 
fotokopijo evidence o članstvu),
da dejavnost opravljajo na neprofi tni osnovi,• 
so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,• 
občinski upravi vsako leto redno predložijo fi nančno poročilo in • 
poročilo o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje 
leto. 

Prijava na razpis:
Obseg razpoložljivih sredstev: Občina Komenda je za sofi nanciranje 1. 
društvenih projektov v letu 2009 namenila 12.500 €
Razpisna dokumentacija s priloženimi obrazci je dosegljiva na spletni 2. 
strani Občine Komenda www.komenda.si in v tajništvu Občine Ko-
menda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva 
objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.
Rok za oddajo prijave na javni razpis je 3. petek 29. maj 2009.
Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Komenda, 4. 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI 
RAZPIS – SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH PROJEKTOV ZA 
LETO 2009 – NE ODPIRAJ«.
Z izbranimi izvajalci  bo župan sklenil pogodbe o sofi nanciranju 5. 
društvenih projektov.
Dodatne informacije dobite pri Miri Grzinčič na tel.št. 01/72 47 405.6. 

Merila in kriteriji, po katerih se bo posamezni projekt ocenjeval, so se-
stavni del razpisne dokumentacije. V primeru, ko je na razpis prijavljenih 
več izvajalcev programov, kot je na razpolago proračunskih sredstev, 
Občinska uprava Občine Komenda  določi prioriteto za vrednotenje 
programov v skladu s potrebami in interesi lokalne skupnosti.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za fi nančna sredstva, se izločijo.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po 
končanem razpisu.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2009.

Številka: 430-0014/2009
Datum: 22. 4. 2009 

Tomaž Drolec 
Župan

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Zkme-UPB1, UL RS, št. 
51/06) in 20.  člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdo-
bje 2007-2013 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 07/2007) 
objavlja župan Občine Komenda,

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV 
NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI KOMENDA 

ZA LETO 2009

1. Predmet:
Sofi nanciranje delovanja različnih neprofi tnih oblik sodelovanja kmetov 
in drugih neprofi tnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom 
in razvojem podeželja.
2. Upravičenci: Društva in njihova združenja.
3. Splošni pogoji upravičenosti:

Društva, registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na • 
območju občine
Sofi nancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev• 
Izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosil-• 
ci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofi nanciranja

4. Specifi čni pogoji upravičenosti:
Odločba o vpisu v register društev• 
Seznam članov društva iz območja občine• 

5. Upravičeni stroški:
Materialni stroški za delovanje društev• 

6. Obseg razpoložljivih sredstev: 
V proračunu Občine Komenda za leto 2009 je na proračunski po-• 
stavki »4280 – pomoč društvom s področja kmetijstva« planiranih  
1.600 €.

7. Razpisna dokumentacija: 
Dokumentacija je  dosegljiva na spletni strani Občine Komenda • 
www.komenda.si in v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa 
do izteka roka za oddajo prijav.

8. Rok za oddajo prijave na javni razpis:  je petek 29. maj 2009.
9. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Komen-
da, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom 
»JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE DRUŠTEV NA PODROČJU 
KMETIJSTVA ZA LETO 2009 – NE ODPIRAJ«.
10. Z izbranimi izvajalci  bo župan sklenil pogodbe o sofi nanciranju 
društvenih programov.
11. Dodatne informacije dobite pri Miri Grzinčič na tel.št. 01/72 47 
405.

Številka: 430-0015/2009
Datum: 22. 4. 2009

Tomaž Drolec
ŽUPAN
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       KOLESARSKA EKIPA  KOLESARSKI KLUB BEXEL

33. VELIKA NAGRADA OOB INE KOMENDA  
 SOBOTA  23.05.2009 

DIRKA ZA POKAL SLOVENIJE in OB INSKO PRVENSTVO V KOLESARSTVU 
 

 POTEK TEKMOVANJA 

 9.00 START DIRKE ZA OB INSKO                              10.00    START DIRK ZA POKAL SLOVENIJE                                      
 PRVENSTVO: moški 6.krogov, ženske 3.kroge 
  kategorije: - moški : do 15.let, do 30.let, do 50.let, nad 50.let 
                                - ženske: do 30.let, nad 30.let 
         
 
 14.30 RAZGLASITEV ZMAGOVALCEV 

       Najboljši tekmovalci na 2.VN Ob ine Komenda 24.5.2008                       Trasa dirke  
                                                                                                                                       POKROVITELJI PRIREDITVE 

             PRIJAVE                                         OB INA KOMENDA                                                                            

 Prijave sprejemamo vklju no do 21.05.2009  na  naslov                               
            Kolesarska ekipa Radenska KD Finan na to ka, Slomškova 4, 1000 Ljubljana, 
            fax: 01 434  73 78,tel./fax.,:01 434  73 79, e-pošta: info@radenska-kdft.si 
 
                     SPLOŠNO 
                     Tekmuje  se  po  tehni nem  pravilniku  KZS,  UCI  in  tega  razpisa. Organizator  si  pridržuje  pravico  spremembe   
                     tega  razpisa  v  soglasju  s  sodniškim  zborom. Vsi  tekmovalci   vozijo  na  lastno  odgovornost. S  svojim startom,  se   
                     obvezujejo, da  bodo  vozili  v  skladu  s  tem  razpisom, ter  da  bodo  upoštevali  navodila  organizatorja, redarjev  in   
                     sodnikov. Organizator  ne  odgovarja  za posledice,ki bi nastale zaradi nespoštovanja navodil ob  startu, kakor tudi ne  
                     za škodo, ki  jo tekmovalci povzro ijo  sebi, med seboj  in   proti tretji  osebi. 
 
     

   

 
        
       MEDIJSKI POKROVITELJI 
   

     

Kategorija: 
 

de ki  C 
U-13 

de ki B 
U-14 

de ki  A 
U-15 

Mlajši 
Mladinci U-17 

število  
krogov 

4+ 300m 
 

7 +300m 
 

10 + 300m 
 

15  + 300m 
 

dolžina 13.500 m 23.400 m 33.300m 49.800m 
pri etek 
tekmovanj 

10.00 
  

10 min po 
cilju C 

10 min po 
cilju B 

10 min po 
cilju A 

www.radenska-kdft.si 
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