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Ukrep promocijske aktivnosti za področje malega 
gospodarstva je namenjen sodelovanju podjetij in 
podjetnikov na sejmih, razstavah, konferencah doma in v 
tujini, da se predstavijo potencialnim kupcem z izdelki in 
storitvami.
Sredstva se dodeljujejo na osnovi predloženega računa o 
plačilu najema oziroma zakupa ter poročila o izvedenem 
projektu. Predložen mora biti tudi obratovalni čas sejma. 
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja 
stojnice, stroški promocijskega materiala ter potni stroški 
udeležencev na sejmu.
Občina bo sofinancirala do 50 % upravičenih stroškov 
najetja, postavitve in delovanja stojnice oziroma največ do 
800 EUR za izvedeno aktivnost na upravičenca.
4. Sredstva se dodeljujejo do porabe.

Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na 
Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče do 
porabe sredstev oz. najkasneje do  25. 11. 2011. 

Vloge bodo obravnavane do 15. 12. 2011. Prosilci bodo o 
odobritvi obveščeni  v 15 dneh  po obravnavi vlog.

Vse potrebne informacije dobite na občini Velike Lašče 
(Jerica Tomšič Lušin, tel. 7810 369,
jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si).

Velike Lašče, dne 7. septembra 2011

Občina Velike Lašče

URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče

Številka 5/11, 21. september 2011

1. JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev  na področju malega gospodarstva v občini Velike Lašče za leto 2011 
2. JAVNI RAZPIS za  dodelitev proračunskih sredstev  za regresiranje obrestne mere za kredite na področju malega gospodarstva v    
    občini Velike Lašče za leto 2011
3. JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za leto 2011
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Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Velike Lašče za leto 2011 in Pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev  za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 2/08)

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev  
na področju malega gospodarstva
v občini Velike Lašče za leto 2011

Predmet javnega razpisa je:

Sofinanciranje svetovalnih storitev in  promocijskih 
aktivnosti na področju malega gospodarstva.

1. Višina sredstev je  4.000,00 EUR. 
2. Upravičenci so gospodarske družbe in samostojni po-
djetniki, ki imajo sedež v občini Velike Lašče.
3. Ukrep svetovalne storitve je namenjen sofinanciranju 
svetovalnih storitev enkratnega značaja fizičnim in pravnim 
osebam za naslednje primere svetovanja:

- postopek ustanovitve in registracije podjetja,
- priprava na razpise za pridobitev nepovratnih      
  sredstev EU,
- priprava programov povezovanja, vzpostavljanja 
  skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in   
  tehnološkega razvoja podjetja.

Podlaga za upravičenost stroška je predložen plačan račun 
za izvedene svetovalne storitve ter poročilo o izvedenem 
projektu. 
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov 
oziroma največ do 500 EUR. Upravičeni stroški so stroški 
svetovalnih storitev enkratnega značaja.
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Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Velike Lašče za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče, št. 1/08) in Pravilnika o dodeljevanju proračunskih 
sredstev  za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 
2/08)  

Javni razpis za  dodelitev proračunskih sredstev  
za regresiranje obrestne mere za kredite

na področju malega gospodarstva
v občini Velike Lašče za leto 2011 

Predmet javnega razpisa je:  

Regresiranje obrestne mere za bančne kredite.

1. Višina sredstev v letu 2011 je 4.000,00 EUR. 
2. Upravičenci so gospodarske družbe in samostojni po-
djetniki, ki imajo sedež v občini Velike Lašče.
3. Regresira se obrestna mera za kredite za naslednje 
namene: 

- nakup zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, 
  vezano na novo investicijo na območju občine  
  Velike Lašče;
- investicije v komunalno in infrastrukturno 
  opremljanja zemljišča;
- nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih 
  prostorov;
- nakup strojev in opreme;
- nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih 
  izboljšav ter blagovnih znamk.

4. Obrestna mera se regresira v višini 80 % za kredite, ki 
predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti investicije 
oziroma za investicije do največ 50.000 EUR in se dodeljujejo 
z najdaljšo dobo vračila do 5 let. Investitor mora imeti med 
viri financiranja zagotovljenih najmanj 25 % lastnih sredstev.
5. Sredstva se dodeljujejo do porabe.
6. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti 
fotokopijo računov in kreditne pogodbe.

Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na 
Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče do 
porabe sredstev oz. najkasneje do  25. 11. 2011. 

Vloge bodo obravnavane v roku 30 dni po prejetju vloge. 
Prosilci bodo o odobritvi regresiranja obresti obveščeni  v 15 
dneh  po obravnavi vlog.

Vse potrebne informacije dobite na občini Velike Lašče 
(Jerica Tomšič Lušin, tel. 7810 369,
jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si).

Velike Lašče, dne 7. septembra 2011

Občina Velike Lašče

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Velike Lašče za leto 2011, Pravilnika o dodeljevanju 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 
5/07) in sprejetega letnega programa ukrepov na področju 
kmetijstva za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 
št. 3/11)  

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Velike Lašče za leto 2011

Predmet javnega razpisa je:  

I. posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo). 

1. Višina sredstev je 20.700,00 EUR.
2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za 
kmetijstvo, redijo najmanj 8 GVŽ  in imajo sedež v občini 
Velike Lašče. V okviru ukrepa se sofinancirajo naslednje 
naložbe:

- stroški za pripravo načrta za novogradnjo 
  in adaptacijo hlevov zaradi prilagajanja novo-  
  uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji 
  Skupnosti;
- stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in 
  ureditev izpustov,
- nakupa in montaže nove tehnološke opreme za 
  krmljenje,  molžo in izločke; 
- nakup materijala, opreme in stroški izgradnje 
  pomožnih živinorejskih objektov (gnojne jame, 
  gnojišča, seniki, silosi …) 
- sofinanciranje adaptacije in rekonstrukcije 
  gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja 
  standarda nitratna direktiva ni mogoče;
- nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije; 
- prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih 
  intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
- stroški nakupa zemljišč  v vrednosti do 10 % 
  upravičenih stroškov naložbe;
- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s 
  pripadajočo opremo;
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
- stroški projektne dokumentacije in stroški kot 
  so honorarji arhitektov, inženirjev, svetovalcev, 
  stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in 
  licenc.

4. Višina pomoči je 10 % upravičenih stroškov investicije. 
Minimalna vrednost pomoči je 100 EUR na upravičenca, 
maksimalna vrednost pa 3.000 EUR na upravičenca letno.  
Sofinanciranje velja za vse investicije z datumom računa 
od 1. 1. 2010 dalje. Sredstva se bodo dodelila do porabe 
sredstev glede na datum prejema oz. oddaje vloge. 
5. Vlogi je potrebno priložiti fotokopiji B in D obrazca 
iz zahtevka za kmetijske subvencije, fotokopijo računa, 
dokazilo o plačilu in izjavo, da vlagatelj za isto investicijo ni 
pridobil sredstev iz državnega proračuna. V primeru gradnje 
je potrebno priložiti ustrezna upravna dovoljenja.

II. urejanje pašnikov

1. Višina sredstev je 1.000,00 EUR. 
2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo in imajo sedež v občini Velike Lašče ter redijo 
živino.
3. Sofinancirajo se stroški za nakup opreme za ograditev 
pašnikov s fiksno električno ograjo, ki mora biti najmanj 
dvožična, in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški 
nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Sredstva 
se dodelijo za novogradnjo pašnika ali za obnovo pašnika, 
starejšega od 10 let. Minimalna velikost novozgrajenega  
pašnika je 0,5 ha. Sofinancira se ureditev pašnikov, ki so bili 
narejeni od 1. 1. 2011 dalje.
4. Višina pomoči je 100 EUR/ha urejenega pašnika. 
5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti 
načrt pašnika  in fotokopiji B in D obrazca iz zahtevka 
za kmetijske subvencije ter izjavo, da vlagatelj za isto 
investicijo ni pridobil sredstev iz državnega proračuna. 
Morebitne najemne pogodbe je potrebno overiti na upravni 
enoti (krajevnem uradu).

III. pomoč za plačilo zavarovalnih premij za živali

1. Višina sredstev je 2.000,00 EUR.
2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo in imajo sedež v občini Velike Lašče ter redijo 
živino.
3. Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živine 
od 1. 12. 2010 dalje.
4. Višina pomoči je do skupno 50 % zavarovalne premije 
(vključno z višino pomoči, ki je bila dodeljena na državnem 
nivoju).
5. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o plačilu 
zavarovalne premije.

IV. usposabljanje in izobraževanje kmetov

1. Višina sredstev je 800 EUR.
2. Upravičenci so registrirana stanovska in interesna 
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, 
gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije, 
organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči 
na področju kmetijstva na območju občine ali regije.  
3. Sofinancirajo se stroški organiziranja programov 
usposabljanja, izvedenih od 1. 1. 2011 dalje.
4. Višina pomoči je 50 % stroškov usposabljanja in 
izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo do porabe.
5. Vlogi je potrebno priložiti program usposabljanja in 
seznam udeležencev iz območja občine.

V.  sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah in v trženje kmetijskih 
proizvodov in storitev

1. Višina sredstev je 500 EUR.
2. Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev in člani 
kmečkega gospodinjstva, ki imajo registrirano dopolnilno 
dejavnost na kmetijskem gospodarstvu, ki je  vpisano v 
register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež na območju 
občine.

3. Sofinancirajo se naložbe od 1. 1. 2011 dalje za naslednje 
vrste namenov:

- predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih  
  v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za 
  opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
  (Ur.l. RS, št. 61/2005); 
- predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti 
  v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za 
  opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
  (Ur.l. RS, št. 61/2005);
- turizem na kmetiji;
- dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s 
  tradicionalnimi znanji na kmetiji;
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih 
  virov;
- kompostiranje organskih snovi;
  neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na 
  kmetijah;
- neposredno prodajo kmetijskih proizvodov 
  izven kmetije;
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
  opremo, orodji in živalmi ter oddajo le-teh v 
  najem;
- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, 
  gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

4. Višina pomoči je 10 % stroškov investicije. Sredstva se 
dodeljujejo do porabe.
5. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije računov, dokazil o 
plačilu in izjavo, da vlagatelj za isto investicijo ni pridobil 
sredstev iz državnega proračuna. V primeru gradnje je 
potrebno priložiti fotokopije ustreznih upravnih dovoljenj.
 
Izpolnjene vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na 
Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče do 
porabe sredstev oz. najkasneje do 25. 11. 2011.  

Vloge bodo obravnavane v roku 30 dni po prejetju vloge. 
Prosilci bodo o odobritvi regresiranja obresti obveščeni v 15 
dneh po obravnavi vlog.

Vse potrebne  informacije dobite na občini Velike Lašče 
(Jerica Tomšič Lušin, tel. 7810 369, jerica.tomsic-lusin@
velike-lasce.si).

Velike Lašče, dne 7. septembra 2011

Občina Velike Lašče
   



PODJETNIŠKE in 
DRUGE INFORMACIJE 

Pripravil RC Kočevje Ribnica d.o.o.. Za natančne podatke si oglejte ce-
lotne razpise v uradnih listih ali na spletnih straneh www.podjetniski-
portal.si. Vse, ki bi želeli na svoj elektronski naslov prejemati teden-
sko sveže informacije o podjetniških razpisih, sejmih, novostih iz 
poslovnega sveta, ponudbe - povpraševanje po izdelkih in storitvah 
vabimo, da pokličete na št. 01/8950-610, 031/647-793 ali pišete na e-
naslov: info@rc-kocevjeribnica.si. Posredovanje informacij po e-pošti 
je brezplačno.

1. Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2011/2012. Razpisnik: Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Predmet razpisa: 
je neposredno sofinanciranje ka drovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci 
izplačeva li od vključno šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka 
izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega 
in srednješolskega izobraževa nja, študijskih programih višjega izobraže
vanja, dodiplomskih in podiplomskih magi strskih ali doktorskih študijskih 
programih. Rok: do vključno 30.3.2012 oz. do porabe sredstev. 
2. Javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim 
in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno de-
javnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2011. Razpisnik: Min
istrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Predmet 
razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo naložb v predelavo 
in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne 
naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih 
bodo izvedle kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne 
skupnosti. Rok: do vključno 30.9.2011.
3. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno bio-
maso za obdobje 2011 do 2015. Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo. 
Predmet razpisa: je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje pro
jektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). Rok: do porabe 
sredstev oziroma do 5.9.2013, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo 
objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG na naslovu:, najmanj 
45 dni pred datumom oddaje vloge. 
4. Javni razpis za ukrep 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij 
za leto 2011. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije. Predmet razpisa: je enkratna finančna pomoč mladim 
prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Rok: do zaprtja 
javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP. 
5. Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih. Razpisnik: 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Predmet razpisa : je 
sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove razvojno razisko
valne skupine (RR), ki izhaja iz predložene strategije podjetja za krepitev 
razvojno raziskovalnih sposobnosti. Roki: 9. 1. 2012, 21. 5 2012, 3. 9. 2012 
vsi do 12. ure oz. do porabe sredstev. 
6. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na 
lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3). Razpisnik: Minis
trstvo za gospodarstvo. Predmet razpisa  je dodelitev nepovratnih sredstev 
za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso. 
Rok: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5.9.2013. Vloge za prvo 
odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 2.6.2011. 
7. Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inova-
tivnega okolja v letu 2011. Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije 
za podjetništvo in tuje investicije. Predmet razpisa: Predmet javnega poziva 

je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo 
vodi JAPTI. Rok: 30.11.2011, do 12. ure. 
8. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11. Razpisnik: Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad Predmet razpisa : Predmet poziva so 
krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjet
nikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije. Rok: 
do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.1.2012. 
9. Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 
TIP 2011). Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Pred
met razpisa: so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 
mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Roki: 5.10.2011, 
20.10.2011, 5.11.2011, 20.11.2011, 5.12.2011 oziroma do porabe sredstev. 
10. Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere (P1 2011). Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad. Pred
met razpisa: so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 
mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Roki: 10.10.2011, 
10.11.2011 in 10.12.2011 oziroma do porabe sredstev. 
11. Javni razpis za primarno kmetijsko pridelavo. Razpisnik: Slovenski 
regionalno razvojni sklad Ribnica. Predmet razpisa : je dodeljevanje ugod
nih posojil projektom na področju primarne pridelave kmetijskih proizvo
dov. Rok: 30.9.2011. 
12. Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki iz-
vajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative 
EUREKA. Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 
Predmet razpisa: je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih razisko
valnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem 
ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa 
Eurostars. Roka:  22. 9. 2011 in 1. 3. 2012 do 20. ure. 
13. Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti 
rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 
– UREE1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in pro-
metne infrastrukture za obdobje 2007–2013. Razpisnik: Ministrstvo za 
gospodarstvo. Predmet razpisa  je dodelitev nepovratnih sredstev za sofi
nanciranje projektov za povečanje učinkovitosti rabe električne energij. 
Rok: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 6. 3. 2013. Prvo odpiranje 
bo 12. 1. 2011.
14. Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka 
za okolje EU za turistične namestitve – EU marjetice. Razpisnik: Min
istrstvo za gospodarstvo. Predmet razpisa : je sofinanciranje stroškov uva
janja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične namestitve in 
stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je 
pridobilo z Znakom za okolje EU za turistične namestitve. Rok: do porabe 
sredstev oz. do 31. 12. 2011. 
15. Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in 
študentov v tujini v letu 2010 in 2011. Razpisnik: Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Predmet razpisa: je štipendiranje 
kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujino (študijskih obiskov) dijakov 
in študentov, ki so slovenski državljani in sicer: za namen izobraževanja in 
za namen praktičnega usposabljanja v neprofitnih organizacijah. Rok: je 
določen kot odprti Rok prijave in traja do vključno 31. 12. 2011 oziroma do 
porabe sredstev.
16. Javni razpis št. 1/2011 za podelitev znakov kakovosti v gra-
diteljstvu 2011. Razpisnik: Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Predmet razpi
sa: Ocenjevanje izdelkov in storitev s področja graditeljstva. Dobitniki ZKG 
bodo imeli priložnost promovirati pridobljeno priznanje v okviru sejma 
MEGRA ali drugih javnih in strokovnih prireditvah. Rok: do 4. 11. 2011. 
17. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 (DOLB 2). Razpisnik: Ministrstvo 
za gospodarstvo. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za 
sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v na
daljevanju: DOLB). Roki: vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v trimesečnih 
razmikih. Razpis je odprt do 31. 1. 2012, oz. do porabe sredstev. 


