VSEBINA
14. SKLEP o spremembah in dopolnitvah cen za leto 2007

14.
Na podlagi 16. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 3/99, 1/03,
1/07) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 9. redni seji, dne 26. julija 2007 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah cen za leto 2007

Rok za oddajo:
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti do 11. ure dne 13. 8. 2007 na naslov:
Ob~ina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Na kuverti mora biti vidna oznaka “ne odpiraj” in navedba “ob~inski praznik”. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden
popoln naslov ponudnika.
Obvestilo o izbiri:
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v roku petih dni od izbire.
Ostale informacije o razpisu dobite na naslovu naro~nika ali na tel. 577 01 23.
Številka: 321-25/2007
Bohinjska Bistrica, 30. julij 2007
Ob~inska uprava
Ob~ine Bohinj

I.
Izposoja klopi in miz se dovoli samo za humanitarne namene, oziroma se izposoja
lahko izvr{i le za prostore, ki so ustrezno urejeni in imajo utrjeno podlago.
II.
Doda se novo to~ko “VI - Šotor” za katerega se dolo~i cena izposoje 400,00 €/dan
neto. Pla~ila izposoje bodo opro{~ena dru{tva, ki imajo sede` v Ob~ini Bohinj in se
financirajo iz prora~unskih sredstev, ne opravljajo profitne dejavnosti ter niso dav~ni
zavezanci.
III.
Spremembe in dopolnitve cenika veljajo in se uporabljajo od 01. 08. 2007.
Številka: 032-32/2006
Bohinjska Bistrica, 26. julij 2007
@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

OBVESTILO
o podalj{anju razpisa za pridobitev dolgoro~nih kreditov
s subvencionirano obrestno mero za dobo 5 let za
pospe{evanje razvoja enot malega gospodarstva v Ob~ini
Bohinj v letu 2007
Rok za oddajo vlog na Razpis za pridobitev dolgoro~nih kreditov s subvencionirano
obrestno mero za dobo petih let za pospe{evanje razvoja enot malega gospodarstva v
Ob~ini Bohinj v letu 2007 se podalj{a do 30. 11. 2007.
Navedeni razpis je bil prvotno objavljen v 5. {tevilki Bohinjskih novic, 1. junija 2007.
Ob~inska uprava
Ob~ine Bohinj

JAVNI RAZPIS
za izbiro izvajalca gostinskih storitev v okviru javnih
prireditev, ki jih organizira Ob~ina Bohinj ob
ob~inskem prazniku dne 25. in 26. 8. 2007
Predmet razpisa:
Izvedba gostinskih storitev na prireditvah ob ob~inskem prazniku.
Lokacija:
Bohinjska Bistrica - {otor ob Kulturnem domu Jo`a A`mana.
Pogoji razpisa:
Na razpis se lahko prijavijo kulturna, {portna in druga dru{tva, ki imajo sede` v Ob~ini
Bohinj in v skladu z internimi pravili dru{tva lahko opravljajo gostinsko dejavnost oziroma lahko pridobijo ustrezno dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti v okviru javne
prireditve.

-

Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija:
Vlogi, iz katere mora biti razvidna predstavitev dru{tva, je potrebno prilo`iti:
dokazilo o registraciji dru{tva,
kopijo statuta, iz katerega je razvidno, da dru{tvo lahko opravlja gostinsko dejavnost
v okviru javnih prireditev,
navedbo prireditev, na katerih je dru{tvo v preteklosti `e izvajalo gostinsko dejavnost,
program porabe sredstev od izkupi~ka na prireditvi.

Merila za izbor:
Komisija, ki jo bo imenoval `upan, bo pri pregledu vlog in izbiri izvajalca/izvajalcev
upo{tevala:
- sposobnost ponudnika za izvedbo,
- kvaliteto gostinske ponudbe,
- ustreznost namenske porabe od izkupi~ka.

Sofinanciranje obnove kozolcev
Rok za oddajo vlog na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje obnove kozolcev, ki
je bil objavljen v julijski (sedmi) {tevilki Bohinjskih novic, je podaj{an do 10. 10. 2007.
Ob~inska uprava
Ob~ine Bohinj

Sofinanciranje programov enajstih dru{tev
Maja smo v Bohinjskih novicah objavili razpis za sofinanciranje izvedbe programov
dru{tev v Ob~ini Bohinj za leto 2007. Komisija, ki jo je imenoval `upan, je pripravila
predlog za razdelitev na~rtovanih 3.390 evrov. Na razpis se je prijavilo enajst dru{tev,
s katerimi so na podlagi izvedenega postopka `e sklenjene pogodbe o sofinanciranju
programov za leto 2007.
Na razpis so se prijavili Dru{tvo upokojencev Bohinjska Bistrica, Dru{tvo upokojencev Stara Fu`ina, Zdru`enje mobiliziranih Gorenjcev v redno nem{ko vojsko v ~asu
1943-1945, krajevne organizacije ZZB NOV Bohinjska Bistrica, Stara Fu`ina in
Srednja vas,
Obmo~no zdru`enje veteranov vojne za Slovenijo Radovljica-Jesenice, Klub
upokojenih delavcev MNZ “Maksa Perca” Bled, Kajak kanu klub Bohinj, PGD Savica
Polje in Zdru`enje borcev in udele`encev NOB Radovljica. V okviru razpisa se sofinancirajo {portni, kulturni ali zdravstveno socialni programi posameznih dru{tev.
Iva Lapajne,
vi{ja svetovalka za dru`bene dejavnosti in gospodarstvo

