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javni razpisi
Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
- zasaditev letnih rastlin,
- dela v zvezi z odvodnjavanjem,
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene 

mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so � nancirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije 

ali EU, vključno s so� nanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
- obratna sredstva.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-
dnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1. : Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2. : Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Podukrep 1.1. :  Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo 
na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
-  stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekon-

strukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih,

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih 
poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski 
proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev),

- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti,
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi 

razmerami (protitočne mreže …),
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, av-

torskih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 

ki ležijo na območju občine,
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha 

primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s pred-

pisi s področja gradnje objektov to potrebno,  
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stro-

ških, kadar so upravičeni do so� nanciranja,
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, 

mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z 
vlogo za pridobitev pomoči, 

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo,
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem ozi-

roma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še 
ni potekel,

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba, če vrednost investicije presega 30.000,00 
EUR.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 79/19) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Dobrna za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ura-
dni list RS, št. 55/15), Občina Dobrna objavlja naslednji 

JAVNI RAZPIS
za so� nanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kme-

tijstva in podeželja v Občini Dobrna za leto 2020 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Dobrna (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna � nančna 
sredstva za podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja za leto 2020 v skupni višini 17.800,00 EUR, po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z  Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in po-
moči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva 
se dodelijo za naslednje ukrepe:

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva 
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dedišči-
ne na kmetijskih gospodarstvih 

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekme-
tijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis

UKREP 7:  Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja – ostali ukrepi

II. UKREPI IN PODUKREPI

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo

Višina razpisanih sredstev znaša 10.800,00 EUR.

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodar-

stva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in 
preusmeritvijo proizvodnje,

- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za do-
brobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,

-  vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, 
prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do 
kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in 
varčevanjem z energijo in vodo,

- zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti z zagotavlja-
njem boljših pogojev za pridelavo ter večanjem lokalne pridelave 
hrane.
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Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 3.500 
EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega go-
spodarstva. 

Podukrep 1. 2. : Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne 

agromelioracije, pašniki, 
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodar-

stev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost),
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 

ki ležijo na območju občine,
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha 

primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo 

naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do so� nan-
ciranja,

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna 

strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih ze-
mljišč ali nezahtevna agromelioracija,

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa 
zemljišča,

- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem 
oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel.

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 3.500 
EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega go-
spodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kme-
tijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne de-
diščine na kmetijskih gospodarstvih 

Višina razpisanih sredstev znaša 600,00 EUR.

Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne de-
diščine na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala 

za obnovo, stroški za izvajanje del).

Upravičenci do pomoči:

– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna v kmetijskem sektorju in so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, 
vpisanih v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na 
območju občine. 

Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine 

(RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le-to potrebno,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ži-
vilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 
– de minimis

Višina razpisanih sredstev znaša  3.000,00 EUR.

Cilj pomoči je diverzi� kacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v 
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nek-
metijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in 

trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske 
dejavnosti na kmetiji,

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji,

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja 
na kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem ozi-

roma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo 
na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še 

nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s pred-

pisi s področja gradnje objektov to potrebno,  
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stro-

ških, kadar so upravičeni do so� nanciranja,
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov, če vre-

dnost investicije presega 30.000,00 EUR,
- predračun stroškov.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z 
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.

UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de mi-
nimis

Višina razpisanih sredstev znaša 800,00 EUR.
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želja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične 
dediščine, razstave, tekmovanja ipd.,

- stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na priredi-
tvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena 
ter na prireditvah drugih društev in organizacij,

- materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj.

Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- � nančno in vsebinsko ovrednoten letni program dela društva oz. 

združenja,
- seznam članov društva iz območja Občine Dobrna (ime, priimek in 

naslov).

Pomoč se ne dodeli: 
- za prijavljeni program, za katerega so že bila pridobljena sredstva 

na drugih razpisih Občine Dobrna oziroma so njihovi programi na 
kakršenkoli način že � nancirani iz proračuna Občine Dobrna,

- društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.

Upravičenci do pomoči:
- registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na 

področju kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine in imajo 
sedež na območju Občine Dobrna oziroma so člani društva občani 
Občine Dobrna.

Finančna določbe / intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov

Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi doseženih točk, razpolo-
žljivih sredstev in števila prispelih vlog.

Merila za izbor prijav

ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA ALI ZDRUŽENJA Z OBMOČJA 
OBČINE DOBRNA
do vključno 20 članov 5 točk
od 21 do vključno 50 članov 10 točk
nad 51 članov 20 točk
SEDEŽ DRUŠTVA/ZDRUŽENJA
sedež v Občini Dobrna 20 točk
sedež v drugi občini (člani iz Občine Dobrna) 10 točk
PROMOCIJA, SODELOVANJE IN TRADICIONALNOST
prireditve oz. projekti, ki prispevajo k promociji oz. prepo-
znavnosti občine

 do 10 
točk

sodelovanje z Občino Dobrna ali z drugimi organizacijami 
v Občini Dobrna

do 5 točk

vsakoletna izvedba prireditve oz. projekta do 5 točk

III. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- izpolnjen prijavni obrazec (1, 2, 3, 4 ali 5) za podporo ohranjanju in 

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna v letu 
2020, 

- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posamezne-
mu ukrepu.

Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih ur v sprejemni pisarni 
Občine Dobrna ali na spletni strani Občine Dobrna: www.dobrna.si

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposo-
bljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki 
niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokov-

ne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter s predelavo 
in trženjem kmetijskih proizvodov,

- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z 
nekmetijskimi dejavnostmi ter s predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov,

- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposa-
bljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter s predelavo in trže-
njem kmetijskih proizvodov,

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi 
ter s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
- pravne in � zične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z 

nekmetijsko dejavnostjo ter s predelavo ali trženjem na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima 
sedež na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja po-

moč,
- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekme-

tijskimi dejavnostmi na kmetiji, s  predelavo ali trženjem kmetijskih 
proizvodov.

Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z 
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.

UKREP 7:  Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in ra-
zvoja podeželja – ostali ukrepi

Višina razpisanih sredstev znaša 2.600,00 EUR.

Namen ukrepa je so� nanciranje nepro� tnih aktivnosti in materialnih 
stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja, 
ki imajo sedež v Občini Dobrna oz. so člani društva s sedežem izven Obči-
ne Dobrna občani Občine Dobrna in ne predstavljajo državne pomoči ter 
njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička. 
Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev 
oziroma združenj. 

Upravičeni stroški:
- stroški povezani s predstavitvijo oz. promocijo dejavnosti društva, 

pomembno za razvoj kmetijstva in razvoja podeželja, kot so: splošna 
predavanja, tečaji brez pridobitve certi� kata, krožki, strokovne ek-
skurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.,

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. 
združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, 
zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.,

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izha-
jajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in pode-
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Rok za prijavo na javni razpis je 15. 5. 2020 do 12.00 ure. Za pravočasno 
predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 15. 5. 2020 do 12.00 
ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
v zaprtih kuvertah, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2020 
– UKREP ŠT. ____«. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo s 
sklepom zavržene.  Komisija bo vloge odprla in pregledala najkasneje v 10 
delovnih dneh.
Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za izplačilo odobrenih 
sredstev, je do 28. 10. 2020.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni 
od potrditve predlogov upravičencev. 

IV.  SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki imajo na dan prijave na javni 
razpis do razpisovalca Občine Dobrna neporavnane zapadle obveznosti.

DDV po tem razpisu ni upravičen strošek in velja za vse ukrepe. 

V. OBRAVNAVANJE VLOG IN IZPLAČILA SREDSTEV

Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če 
ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za 
pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele vloge obravnavala 
ter odločila o posamezni vlogi. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča 
pooblaščena uradna oseba na predlog strokovne komisije. Upravičencem 
bo izdana odločba o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. 
Odpiraje vlog ne bo javno.  
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo 
županu v roku 15 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s 
pogodbo. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni po-
drobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na 
predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, in vloge, ki ne 
bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s 
sklepom zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi 
zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo 
dokumentacijo:
− račun in dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/

dokazilo o plačanem računu).

Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski račun na 
podlagi zahtevka, razen za ukrep št. 7. Zahtevek mora vsebovati dokazila o 
plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen 
ukrep.  Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Dobrna naj-
kasneje do datumov navedenih v javnem razpisu.

Računi in dokazila o plačilu obveznosti so potrebni za izvedene aktivnosti 
za vse ukrepe, razen za ukrep št. 7. 
Strokovna komisija lahko zmanjša delež so� nanciranja pri posameznih 

ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
− zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 

2020,
− zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v prora-

čunu.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Proračun Občine Dobrna za leto 
2020. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2020.

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobri-
tev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega 
pravilnika.

Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih 
pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje 
dodelitve pomoči po tem pravilniku.

VI. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu, 
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna 
za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. 
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vrniti 
odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrest-
mi, če se ugotovi:
− da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
− da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal ne-

resnične podatke,
− da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil � nančna 

sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec 
izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. 

VII. MESTO ODDAJE VLOGE

Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občine Dobrna od dneva te 
objave v času uradnih ur in ves čas na spletnih straneh Občine Dobrna 
(www.dobrna.si). Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Dobrna, Dobrna 
19, 3204 Dobrna, v času uradnih ur.

VIII. DODATNE INFORMACIJE

V primeru sprememb okoliščin, na katere razpisovalec nima in ne more 
imeti vpliva, se s strani razpisovalca pridružuje pravica javni razpis neizpe-
ljati v razpisanem obsegu sredstev. Občina si do roka za oddajo vlog pri-
držuje pravico kadarkoli ustaviti oziroma razveljaviti javni razpis. Vse spre-
membe javnega razpisa bo razpisovalec objavil na spletni strani Občine 
Dobrna, http://www.dobrna.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo v 
času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Zdenki Kumer in na telefonski številki 
03 780 10 57 ali po elektronski pošti zdenka.kumer@dobrna.si .

Župan Občine Dobrna, 
Martin Brecl

JAVNI RAZPISI


