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Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje 

razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2019 

 

OBVESTILO O RAZDELITVI SREDSTEV 

 
 
Razpis je bil objavljen na spletni strani občine Komenda  v času od 16. 9. 2019 do 16. 10. 
2019. 

 

Na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

mora organ v svetovni splet posredovati dokumentacijo o članih komisije za izvedbo 

postopkov javnih razpisov in prejemnike in višino prejetih sredstev v zvezi s postopki javnih 

razpisov, ki jih vodi.  
 

Komisijo za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini 

Komenda v letu 2019 sestavljajo naslednji člani: 

- Mira Koritnik, predsednica 

- Martina Bajde, članica  

- Marjan Potočnik, član  

-  

Prejemniki sredstev za navedeni razpis so:  

  

Prejemnik Odobrena 
sredstva 

(znesek v €) 

Ukrep 

Novak M d.o.o.  1.185 
Pospeševanje izobraževanja in 
usposabljanja na področju podjetništva 

Flok d.o.o.  211 
Pospeševanje izobraževanja in 
usposabljanja na področju podjetništva 

Andrej Marin s.p.  104 
Pospeševanje izobraževanja in 
usposabljanja na področju podjetništva 

ST Sodnik d.o.o.  135 
Pospeševanje udeležb na sejmih in 
razstavah 

Avguštin Klemen s.p.  581 
Pospeševanje udeležb na sejmih in 
razstavah 

Lestur d.o.o.  2.875 
Pospeševanje udeležb na sejmih in 
razstavah 
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Lestur proizvodnja d.o.o.  722 
Pospeševanje udeležb na sejmih in 
razstavah 

Flok d.o.o.  147 
Pospeševanje udeležb na sejmih in 
razstavah 

Andrej Marin s.p.  360 
Pospeševanje udeležb na sejmih in 
razstavah 

Novak M d.o.o.   2.010 
Pospeševanje udeležb na sejmih in 
razstavah 

Jana Špenko Kočar s.p. 22 
Pospeševanje udeležb na sejmih in 
razstavah 

Minox d.o.o.  1.140 
Pospeševanje udeležb na sejmih in 
razstavah 

Zimicell d.o.o.  407 
Pospeševanje udeležb na sejmih in 
razstavah 
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