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Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 58/10), Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04, 120/06 – 
odl. US, 17/08 in 46/14-ZON-C) in Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/17 – UPB 1) Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajat-
ve državi in občini.

3. Merila za dodelitev in višina sredstev
Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lov-
no površino lovišča, ki leži v občini Cerknica, oziroma so 
sredstva enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske 
dajatve. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek 
sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.

4. Višina in rok porabe dodeljenih sredstev
Višina sredstev je 2.380,52 evra. Dodeljena sredstva za teko-
če leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinan-
ciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vse-
buje:
• besedilo javnega razpisa,
• navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
• obrazce:

• obrazec prijava na razpis,
• obrazec izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
• obrazec vzorec pogodbe.

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo. 

6. Način, čas in kraj oddaje vlog na javni razpis
Vlagatelji morajo popolne vloge oddati osebno ali posla-
ti po pošti kot priporočeno pošiljko (velja datum poštnega 
žiga) na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 
Cerknica najpozneje do 6. 8. 2018. Vloga se šteje za pravo-
časno, če je oddana priporočeno po pošti najpozneje zadnji 
dan prijave, tj. 6. 8. 2018, ali do 15. ure  tega dne v sprejemni 
pisarni Občine Cerknica.

Vloga mora biti vložena na predpisanih obrazcih, ki so na-
vedeni v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Razpi-
sna dokumentacija, ki obsega vse obrazce, je vlagateljem 
na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni 
Občine Cerknica ter na spletni strani Občine Cerknica www.
cerknica.si.

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajno-
stnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov 
varstva okolja in narave ter vlaganj v naravne vire, in sicer za 
naslednje ukrepe:

a. biomeliorativni ukrepi:
• ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
• izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, 

mokriš če, vodni viri ipd.),
• vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz za malo divjad,
• nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primer-

nih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
• izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, 

umetnih dupel in prež;

b. biotehnični ukrepi:
• krmljenje divjadi,
• vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;

c. tehnični ukrepi:
• čistilne akcije,
• čiščenje divjih odlagališč,
• nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje 

škode, ki jo je povzročila divjad,
• izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in 

odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo o sofinanci-
ranju aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, kon-
cesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, 
programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja 
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter 
z drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• v Republiki Sloveniji je registriran kot lovska družina,
• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajno-

stno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini 
Cerknica,

• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem 
postopku,
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Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo 
na sprednji strani »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS 
ZA SOFI NANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOS-
PODARJENJA Z DIVJADJO«. Na hrbtni strani mora biti na-
veden naslov vlagatelja. 

7. Način reševanja vlog
Vloge, prispele na javni razpis, bo v roku štirinajstih dni od-
prla in obravnavala tričlanska komisija, imenovana s strani 
župana (v nadaljevanju komisija). Odpiranje vlog ni javno. Če 
komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove vlagatelja, 
da v roku osmih dni odpravi pomanjkljivosti oziroma vlogo 
ustrezno dopolni. Dopolnjeno vlogo morajo vlagatelji do-
staviti osebno ali poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina 
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. Šteje se, da je 
dopolnjena vloga prispela pravočasno, če je bila najpozne-
je zadnji dan roka za oddajo dopolnjenih vlog oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne oddana v prostorih 
 Občine Cerknica. 

Na ovojnici morata biti na vidnem mestu napis »NE ODPI-
RAJ, DOPOLNJENA VLOGA ZA JAVNI RAZPIS ZA SOFINAN-
CIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJE-
NJA Z DIVJADJO« in na hrbtni strani poln naslov pošiljatelja.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v nave-
dem roku ali jih bodo dopolnili neustrezno, bodo zavržene.

Vlagatelji bodo prejeli sklep o višini odobrenih sredstev. Po 
preteku pritožbenega roka se bodo z upravičenci sklenile 
pogodbe o dodelitvi sredstev. 

8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: 
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, kontak-
tna oseba: Jasna Zalar (tel. št.: 01 70 90 634, jasna.zalar@
cerknica.si).

Številka: 41010-0012/2018
Datum: 6. 7. 2018

OBČINA CERKNICA
župan,

Marko Rupar

RAZPIS 
za subvencijo obrestne mere za leto 2018 na območju primorsko-notranjske regije

Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plača-

ne obresti od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

Rok za oddajo vloge je 19. 10. 2018.

Upravičenci

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz naslednjih občin: Bloke, 

Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Razpisna dokumentacija

Povabilo, vloga in priloge so objavljene na spletni strani http://

www.rra-zk.si.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite na:

• elektronskem naslovu: ziva@rra-zk.si,

• telefonski številki: 05 721 22 40 (Živa Ložar), 

• sedežu RRA Zeleni kras, d. o. o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

RRA Zeleni kras, d. o. o., v sodelovanju z občinami primorsko- 

notranjske regije objavlja javni razpis za subvencijo obrestne me-

re za podjetniške kredite za leto 2018 na območju primorsko- 

notranjske regije.

Namen

Namen razpisa je preprečiti finančno izključenost pri financiranju 

in omogočiti dostop do finančnih virov predvsem mikro in malim 

podjetjem, samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam z regi-

strirano dopolnilno dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih druž-

bah ter socialnim podjetjem, ki so registrirana v skladu z veljavnim 

Zakonom o socialnem podjetništvu.

Ključne informacije

Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne sme 

znašati manj kot 100 evrov in ne več kot 1.600 evrov oz. 75 od-

stotkov vseh plačanih obresti za posamezno vlogo. Vsak upravi-

čenec lahko odda največ tri vloge. 
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Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 273. členom 

Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Ur. l. RS, 61/17), župan objavlja naslednje

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev izvedbenega dela 

občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 5 (krajše: SD OPN – št. 5).

I. Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev 

izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – spremem-

be št. 5. 

Spremembe in dopolnitve se nanašajo le na dve enoti urejanja 

prostora:

• EUP BL04/1 v naselju Bločice, to je območje zemljišč s parcel-

nim številkami 1435, 1436/2, 1437/2, vse k. o. Bločice, ter

• EUP UN 15 v naselju Unec, to je območje zemljišč s parcelni-

mi številkami 91, 92, 93/1, 94, 98, 100, 101/1, 102/1, 102/2, vse 

k. o. Unec. 

II. Javna razgrnitev bo trajala petnajst dni, in sicer od 18. 7. 2018 do 

2. 8. 2018.

III. Gradivo bo javno razgrnjeno v sejni sobi v prvem nadstropju 

Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica. Ogled je 

možen v času uradnih ur občinske uprave in na spletni strani http://

www.cerknica.si/act/22207.

IV. V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno 

obravnavo v torek, 24. 7. 2018, ob 16. uri v sejni sobi v drugem 

nadstropju Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica.

V. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 

predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predloge se lahko 

poda pisno na naslov Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 1380 

Cerknica z oznako »Javna razgrnitev SD OPN – št. 5 – pripombe 

in predlogi«. Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu 

gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Številka: 3500-0002/2018

Datum: 19. 6. 2018

OBČINA CERKNICA
župan,

Marko Rupar
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Na podlagi 31. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica (Ur. l. RS, št. 10/97 ) in 5. člena Pravilnika o 
pogojih za oddajo športne dvorane v Cerknici, telovadnice Rakek in telovadnice Grahovo v najem Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS
za koriščenje terminov v športni dvorani v Cerknici, v telovadnici Rakek in telovadnici Grahovo  

za obdobje od 3. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji uporabniki oziroma najem-

niki: osnovne šole, društva invalidov, športna društva in klubi, ostala 

društva, klubi, organizacije in skupine. 

2. Vsi uporabniki pošljejo pisno prijavo na predpisanem obrazcu, 

dostopnem na spletni strani Občine Cerknica, z navedbo:

• imena želene telovadnice ali športne dvorane,

• vsebine vadbe v objektu, 

• želenega in rezervnega termina,

• števila ur tedensko,

• števila ljudi v skupini,

• odgovorne osebe najemnika,

• naslova z davčno številko pravne osebe ali fizične osebe plač-

nika najema.

3. Na podlagi prejetih popolnih prijav bo v skladu s sprejetimi po-

goji in načinom oddaje v najem, kot jih določa Pravilnik o pogojih 

za oddajo športne dvorane v Cerknici, telovadnice Rakek in telo-

vadnice Grahovo v najem, izdelan terminski plan najema športne 

dvorane in telovadnice za naslednje šolsko leto.

4. Rok za prijavo na javni razpis je 23. julij 2018. 

5. Svojo prijavo pošljite na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. ma-

ja 53, 1380 Cerknica s pripisom: »Prijava na javni razpis za na-

jem športne dvorane Cerknica, telovadnice Rakek ali telovadni-

ce Grahovo«.

6. Z izbranimi najemniki bodo sklenjene pogodbe.

Cerknica, 6. 7. 2018

OBČINA CERKNICA
župan,

Marko Rupar


