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.
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
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,
mokrišče, vodni viri ipd.),
• vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz za malo divjad,
• nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih
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 od divjadi,
• 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 sofinanciranju
aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, koncesijsko
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:
• je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini Cerknica,
• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku,
• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve
državi in občini.
3. MERILA ZA DODELITEV IN VIŠINA SREDSTEV
Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno
površino lovišča, ki leži v občini Cerknica, oziroma so sredstva
enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve. Če se
sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli
med izbrane vlagatelje.

4. VIŠINA IN ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Okvirna višina sredstev je 2.380,52 evra. Dodeljena sredstva za
tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.
5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje
aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
• 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 po pošti kot
priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) na naslov:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica najpozneje
do 12. 8. 2019. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana
priporočeno po pošti najpozneje zadnji dan prijave, tj. 12. 8. 2019,
ali do 15. ure tega dne v sprejemni pisarni Občine Cerknica.
Vloga mora biti vložena na predpisanih obrazcih, ki so nave
deni v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Razpisna
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.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo
na sprednji strani »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
vlagatelja.
7. NAČIN REŠEVANJA VLOG
Vloge, prispele na javni razpis, bo v roku 14 dni odprla 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
8 dni odpravi pomanjkljivosti oziroma vlogo ustrezno dopolni.
Dopolnjeno vlogo morajo vlagatelji dostaviti 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 najpozneje zadnji dan roka za oddajo
dopolnjenih vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega
dne oddana v prostorih Občine Cerknica.
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Na ovojnici morata biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ,
DOPOLNJENA VLOGA ZA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO«
in na hrbtni strani poln naslov pošiljatelja.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedem
roku ali jih bodo dopolnili neustrezno, se zavržejo.

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, kontaktna oseba:
Jasna Zalar (tel. št.: (01) 70 90 634, jasna.zalar@cerknica.si).

Številka: 41010-0012/2019
Datum: 9. 7. 2019

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

Občina Cerknica
župan Marko Rupar

Na podlagi Zakona o športu, Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Cerknica (Ur. l. RS, št. 46 – 6. 7. 2018) in 5. člena
Pravilnika o pogojih za oddajo športne dvorane v Cerknici, športne dvorane na Rakeku, večje telovadnice Rakek, manjše telovadnice Rakek, večje telovadnice
Grahovo in manjše telovadnice Grahovo v najem Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS
za koriščenje terminov v športni dvorani v Cerknici, športni dvorani na Rakeku, v telovadnici Rakek
in telovadnici Grahovo za obdobje od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020.
1.
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji uporabniki oziroma
najemniki: osnovne šole, društva invalidov, športna društva in
klubi, ostala društva, klubi, organizacije in skupine.
2.
Vsi uporabniki pošljejo pisno prijavo na predpisanem obrazcu,
dosegljivem 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,
• obdobje uporabe,
• naslov z davčno številko pravne osebe ali fizične osebe
plačnika najema.

3.
Na podlagi prejetih popolnih prijav bo v skladu s sprejetimi
pogoji in načinom oddaje v najem, kot jih določa Pravilnik
o pogojih za oddajo športne dvorane v Cerknici, športne dvorane
na Rakeku, telovadnice Rakek in telovadnice Grahovo v najem,
izdelan terminski plan najema športnih dvoran in telovadnic za
naslednje šolsko leto.
4.
Rok za prijavo na javni razpis je 26. julij 2019.
5.
Svojo prijavo pošljite na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica s pripisom: »Prijava na javni razpis za najem
ŠD Cerknica, ŠD Rakek, telovadnice Rakek ali telovadnice Grahovo«.
6.
Z izbranimi najemniki bodo sklenjene pogodbe.
Cerknica, 9. 7. 2019
Občina Cerknica
župan Marko Rupar
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Na podlagi 50. 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, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) župan občine Cerknica objavlja naslednje

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta –
spremembe št. 6 (krajše: SD OPN – št. 6).
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 6 (krajše: SD OPN –
št. 6), ki ga je izdelalo podjetje RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA, d. o. o., iz Domžal.
II.
Javna razgrnitev bo trajala od 20. 8. 2019 do 20. 9. 2019.
III.
Spremembe se nanašajo na območje celotne občine Cerknica. Spremembe namenske rabe so predvidene na naslednjih zemljiških
parcelah v delu ali celoti:
KATASTRSKA OBČINA

ID K.O.

PARCELNE ŠTEVILKE ZEMLJIŠČ
3/6, del 1071/7, 655, 656, del 1336/4, del 1341/1, del 1550, 1485, del 1486, del 1487, del
1490, del 1549/1, del 1476, 1214/34, 1300/51
del 1490/1, 1862/9

BEGUNJE PRI CERKNICI

1661

BEZULJAK

1658

BLOČICE

1681

CERKNICA

1676

DOLENJA VAS

1677

GORENJE JEZERO

1633

GRAHOVO

1675

KOŽLJEK

1657

del 1228, del 1225, del 1227, del 1224
del 2350, del 2351, del 846/49, 4058, del 2618, del 2634/1, del 2637, del 2379/1, 2630,
693/6, 692/6, del 691/4, del 690/4, del 695/5, del 694/5, del 692/5, del 696/1, del 689/4,
del 691/5, del 693/5, del 698/1, del 699/1, del 700/1, del 701/1, del 702/1, del 703/1, del
704/1, del 705/1, del 706/1, del 707/3, del 711/1, del 712/3, del 713/3, del 714/3, del 715/3,
del 716/3, del 717/3, del 718/3, del 719/3, del 720/3, del 721/1, del 722/1, del 723/1, del
724/1, del 725/1, del 2776/1, *396, 178, 542/2, 1975/2, 1975/1, 1977/3, 1978, 1979
1023/1, del 366/340, del 1023/4, del 1311/4, 523/3, 930/2, del 366/349, 366/347, del
366/343, 366/344, 760 – del, del 3820, del 3702, del 760
del 536/32, del 536/39, del 535/14
del 3978, del 710/201, del 710/209, 710/233, 710/234, 710/241, del 710/235, del 710/239,
del 710/237, del 710/197, del 846/49, 4058, 2001/2
del 445, del 73, del 425/1, del 425/2, del 423, del 419, del 430, del 395/1, del 472

OTAVE

1656

del 716/1, del 1110/5, del 1145

OTOK I

1632

472/3

RAKEK

1659

del 993/111, del 993/230, 1993

SELŠČEK

1662

del 2124/6, del 214/2, 214/1, del 215

ULAKA

1670

UNEC

1660

del 1153, del 1156, del 1157, del 1158, del 1159
2187/2, del 102/1, del 102/2, 101/1, del 98, del 100, del 92, del 94, 91, 93/1, del 15/1, del
104/3, del 104/2, del 104/1, *119/1, *119/2, 101/2, del 106, del 2121, del 2122/3, 2180,
del 98, 97/1, 97/2, 2179, *143, 95, 93/2, *151, del *117, 90, 2181, 2088, 2089, *122, 2090,
2117/2, *124, 2178, 2091, del 2092, *215, 2093, *116/2, *209, 13/2, *206, *177, 12/3, del
15/1, 14/4, 13/1, 12/2,*116/1, 2099/1, 2098/1, 2099/4, 2099/5, *114, *115/1, 2006, 2005,
*113, 2004, 2002/2, 2002/1, *111, 2001, *110, 1999, 1998/1, *108, 1996/1, 1996/2, 1995,
1994, 1993, *107, 2122/2, 2122/4, *105, *106, 2100/2, 2122/1, *174, 12/1, 14/9, 15/5, 15/6,
14/10, 12/4, 15/4, 18/3, del 24/4, del 23/2, del 22/2, del 20/4, *103, 2102, 2104, del 2123/1,
2167, 2105, *101, 2106, *97, *96, del 2007/14, del 2123/1, del 2007/14, 1112, del 2154,
2007/96
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IV.
Gradivo bo javno razgrnjeno v sejni sobi v prvem nadstropju
Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica. Ogled bo
možen v času uradnih ur občinske uprave. Gradivo je objavljeno
tudi na spletni strani https://www.cerknica.si/acts.
V.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno
obravnavo, ki bo v sredo, 11. 9. 2019, ob 16. uri v sejni sobi
v drugem nadstropju Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, p. 1380
Cerknica.

VI.
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. 6 –
pripombe in predlogi«. Rok za podajo pripomb in predlogov
k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Številka: 3500-5/2018
Datum: 21. 6. 2019
Občina Cerknica
župan Marko Rupar

Kaj ne sodi v kanalizacijo
Pri nadzoru odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode opažamo, da se v
kanalizacijskem omrežju pojavljajo stvari, ki vanj ne sodijo. Vlažilni robčki, palčke za
ušesa, odpadna olja in podobno vplivajo na slabše delovanje sistema. Ovirajo ali celo
onemogočajo pretok odpadne vode. Povzročajo mehanske poškodbe na črpalkah
za prečrpavanje odpadnih voda, lahko pa celo spremenijo sestavo odpadne vode
do take mere, da se upočasni ali povsem zavre biološka stopnja čiščenja na čistilni
napravi. K učinkovitemu delovanju celotnega kanalizacijskega sistema, vključno
s čistilno napravo, lahko veliko pripomorete uporabniki, zato smo pripravili nekaj
koristnih nasvetov.

Kaj ne sodi v kanalizacijo

Zakaj ne sodi v kanalizacijo

Vlažilni in otroški robčki, higienski
vložki, tamponi, kondomi, plenice,
palčke za ušesa (predmeti, ki bi lahko
preprečili nemoteno delovanje čistilne
naprave)
Organski odpadki (ostanki hrane,
zelenjave)

Narejeni so iz materialov, ki se v vodi Zabojnik za mešane komunalne
ne razgradijo in povzročajo zamašitve odpadke
cevovodov in mehanske poškodbe
črpalk.

Maščobe in olja iz gospodinjstva,
odpadna motorna olja, gnojila,
barve, laki
Sveže ali pregnito blato iz greznic,
gnojevka, hlevski gnoj
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Organski odpadki močno povečajo
obremenitev odpadne vode in
povečajo količino usedlin. Gnitje
v kanalu povzroča neprijetne vonjave,
poleg tega pa so organski odpadki
vaba in hranilo za glodavce, ki se zato
lahko prekomerno razmnožijo.
Gre za biološko težko razgradljive
snovi ali snovi, ki se na čistilni
napravi ne razgradijo in povzročajo
obremenitev za odvodnike.
Močno obremenjene odpadne vode,
ki porušijo delovanje čistilnih naprav,
če niso dovedene pod nadzorom
upravljavca čistilne naprave.

Pravilno ravnanje

Kompostnik ali zabojnik za biološko
razgradljive odpadke

Oddaja v zbirnem centru

Odvoz blata iz greznic – izvajalec
javne službe ravnanja s komunalno
odpadno vodo (JP Komunala
Cerknica, d. o. o.), gnojevka in
hlevski gnoj pa na ustrezne kmetijske
površine skladno s predpisi

