Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 (ZUJIK-UPB1), 56/08, 4/10,20/11,
111/13 in 68/16) in Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica (sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica dne 15. 12. 2016), Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS

za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2017
sofinancirala Občina Cerknica
1. Naziv in sedež naročnika:
OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
telefon (01) 7090 610, faks: (01) 7090 633.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na
slednjih vsebin:
A. javni kulturni programi,
B. javne kulturne prireditve, (opomba: za prireditve ob
činskega pomena je objavljen samostojen poziv za pred
ložitev vlog!),
C. založništvo,
D. izobraževanje,
E. nakup opreme in osnovnih sredstev,
F. stroški delovanja društev.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
• društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti;
• posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih
v kulturi pri Ministrstvu za kulturo;
• javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
(razen za obseg dejavnosti na področju kulture, ki so
jo dolžni izvajati v okviru redne dejavnosti).
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,

• da na predpisanih obrazcih izkažejo zaprto finančno
konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali
kulturni projekt,
• da imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Cerknica,
• da delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka
drovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta,
• da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene
obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine
Cerknice,
• za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je pogoj, da
imajo stalno prebivališče v občini Cerknica,
• da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega
programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo
upoštevani naslednji merila in kriteriji:
• vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno
vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe
programa, glede na število sekcij, število aktivnih članov in glede na število nastopov na javnih prireditvah.
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo
upoštevani naslednji elementi točkovanja:
• raven prireditve, tradicionalnost, pomen prireditve
za širši kulturni prostor, vzpostavitev sodelovanja
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z ostalimi subjekti, inovativnost prireditve, vključevanje in udeležba mladih ter nepridobitnost projekta.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska tematika, obseg edicije, izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov
in članov kulturnih društev.
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih za
vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica, ki je bil sprejet
na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica dne
15. 12. 2016 in ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni
del razpisne dokumentacije.
6. Vrednost razpisanih sredstev, ki je zagotovljena
v proračunu Občine Cerknica za leto 2017 za sofi
nanciranje posameznih vsebin javnega razpisa:
vsebina
javni kulturni programi
javne kulturne prireditve
založništvo
izobraževanje
nakup opreme in osnovnih
sredstev
stroški delovanja društev

sredstva v višini
36.390 EUR
13.050 EUR
3.000 EUR
2.400 EUR
6.500 EUR
4.060 EUR

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred
stva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017, v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega
razpisa na spletni strani Občine Cerknica www.cerknica.
si. Prevzame se jo lahko tudi osebno na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktni osebi Polona Godejša (tel.
(01) 70 90 615) in Bogdana Bizjak (tel. (01) 70 90 625),
do roka za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti
z vsemi zahtevanimi prilogami predložene v zaprti
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 vojnici, osebno ali po pošti na naslov: Občina Cerknica,
o
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom na vidnem
mestu »NE ODPIRAJ, VLOGA NA JAVNI RAZPIS –
KULTURA 2017« in s polnim naslovom pošiljatelja,
najkasneje do 10. 2. 2017.
Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana pripo
ročeno po pošti najkasneje na zadnji dan prijave,
10. 2. 2017, ali najkasneje do 12.00 istega dne od
dana osebno v vložišču Občine Cerknica.
Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in
bodo vrnjene naslovniku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji
ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo pri
javitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo po
zvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v
pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. Strokovna
komisija bo ovrednotila popolne vloge po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Na podlagi predloga komisije
bodo izbranim izvajalcem kulturnih programov in projektov izdane odločbe o predvideni višini sofinanciranja
oz. o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov. V osmih (8) dneh od prejema
odločbe izvajalci lahko vložijo pritožbo pri županu Občine Cerknica. Po pravnomočnosti odločb se z izvajalci
kulturnih programov in projektov sklene pogodba o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov
ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktni osebi za dodatne informacije:
Bogdana Bizjak, telefon (01) 7090 625, faks: (01) 7090
633, elektronski naslov: bogdana.bizjak@cerknica.si,
Polona Godejša, telefon (01) 7090 615, faks: (01) 7090
633, elektronski naslov: polona.godejsa@cerknica.si.
Številka: 41010-11/2016
Datum: 10. 1. 2017
OBČINA CERKNICA
župan
Marko RUPAR

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 (ZUJIK-UPB1), 56/08, 4/10,20/11,
111/13 in 68/16) in Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Cerknica (sprejet na 15. redni seji dne 15. 12. 2016), Občina Cerknica objavlja

JAVNI POZIV
za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih
prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica za leto 2017
1. Naziv in sedež naročnika:
OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
telefon (01) 7090 610, faks: (01) 70 90 633.
2. Predmet poziva so finančna sredstva proračuna
Občine Cerknica za leto 2017, namenjena sofinan
ciranju javnih kulturnih prireditev, ki so v intere
su Občine Cerknica:
a. ena prireditev za praznika dan boja proti okupatorju
in praznik dela 1. maj,
b. ena prireditev ob dnevu državnosti Poletni večer,
c. ena prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Novoletni koncert.
3. Datum in kraj izvedbe projekta:
a. prireditev za praznika dan boja proti okupatorju in
praznik dela 1. maj se izvede v športni dvorani OŠ
Cerknica 22. aprila 2017;
b. prireditev ob dnevu državnosti Poletni večer se izvede
na Taboru, »na placu pri lipi«, na predvečer praznika,
24. junija 2017;
c. prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti Novoletni koncert se izvede 25. decembra 2017 v športni dvorani OŠ Cerknica.
4. Vloge na javni poziv lahko oddajo:
• društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi in druge organizacije, registrirani oz. ustanovljeni za izvajanje kulturne dejavnosti;

• posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih
v kulturi pri Ministrstvu za kulturo;
• javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (razen za obseg dejavnosti na področju kulture, ki so jo
dolžni izvajati v okviru redne dejavnosti).
5. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
Vloge na javni poziv lahko oddajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da se prijavijo na javni poziv na predpisanih obrazcih
in v določenih rokih,
• da na predpisanih obrazcih izkažejo zaprto finančno
konstrukcijo, ki vključuje tudi sredstva občine,
• da imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Cerknica,
• delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka
drovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta,
• da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene
obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine
Cerknice,
• da je prireditev, ki je v interesu Občine Cerknica, brez
plačna za obiskovalce,
• za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, je pogoj, da
imajo stalno prebivališče v občini Cerknica.
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6. Vrednost razpisanih sredstev
V skladu s sprejetim proračunom Občine Cerknica za
leto 2017 je planirano 9.000,00 EUR in sicer:
a. za prireditev ob prazniku dan boja proti okupatorju in
prazniku dela 1. maj: sredstva v višini 3.000,00 EUR,
b. za prireditev Poletni večer na predvečer paznika dan
državnosti: sredstva v višini 3.000,00 EUR,
c. za prireditev Novoletni koncert ob prazniku dan samostojnosti in enotnosti: sredstva v višini 3.000,00
EUR.
7. Merila in kriteriji za izbor izvajalca
Za ocenjevanje predlogov prireditev bodo upoštevani
naslednji elementi točkovanja:
• vzpostavitev sodelovanja z ostalimi subjekti (do 20
točk),
• inovativnost prireditve (do 25 točk),
• vključevanje in udeležba mladih (do 10 točk),
• tradicionalnost (do 30 točk),
• finančna konstrukcija projekta, ki vključuje tudi sred
stva občine (do 15 točk).
Najvišje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj, je 100.
8. Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega
razpisa. Prevzame se jo lahko osebno v sprejemni pisarni občine Cerknica ali na spletni strani Občine Cerknica
www.cerknica.si do roka za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti z
vsemi zahtevanimi prilogami predložene v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Občina Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom na vidnem
mestu »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI POZIV –
sofinanciranje javnih kulturnih prireditev, ki so v
interesu Občine Cerknica za leto 2017« in s polnim
naslovom pošiljatelja, najkasneje do 10. 2. 2017.
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Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana pripo
ročeno po pošti najkasneje na zadnji dan prijave,
10. 2. 2017, ali do 12.00 istega dne oddana osebno
v vložišču Občine Cerknica.
Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in
bodo vrnjene naslovniku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji
ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo pri
javitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. Strokovna komisija
bo ovrednotila popolne vloge po merilih in kriterijih iz
javnega razpisa. Na podlagi predloga komisije bo izdana odločba o izbiri izvajalca prireditve. V osmih dneh od
prejema odločbe izvajalci lahko vložijo pritožbo pri županu Občine Cerknica. Po pravnomočnosti odločb se z
izbranim izvajalcem sklene pogodbo o sofinanciranju za
posamezno prireditev, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projekta oziroma prireditve.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije
Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom
se obrnite na direktorico občinske uprave Ireno Zalar,
osebno ali po telefonu (01) 7090 610. Če želite prejeti dokumentacijo po elektronski pošti, sporočite na
naslov: obcina@cerknica.si.
Številka: 6110-2/2016
Datum: 10. 1. 2017
OBČINA CERKNICA
župan
Marko RUPAR

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Cerknica (Ur. list RS, št. 32/09), Občina Cerknica
objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov turističnih društev
v občini Cerknica za leto 2017
1. Besedilo javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
turističnih društev v občini Cerknica v letu 2017.
2. Pogoji in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo sedež na območju občine Cerknica oziroma da
spodbujajo razvoj turizma na območju občine Cerknica;
• da so registrirani po Zakonu o društvih (Uradni list
RS, št. 64/11);
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka
drovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
• da imajo potrjen program s strani upravnega organa
društva;
• da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finan
čnim) o realizaciji programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt aktivnosti za tekoče leto
(vključno s finančnim načrtom);
• da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine in širše;
• da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Cerknica (v nadaljevanju: pravilnik).
Občina Cerknica bo sofinancirala letne programe turističnih
društev z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu pravilnika.

Občina Cerknica iz naslova tega javnega razpisa ne bo
sofinancirala investicij v prostore društev, kot tudi ne
programov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna in niso predmet pravilnika.
Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev
za dodelitev sredstev, ki so natančno opredeljena v 9.
členu pravilnika, ob upoštevanju posebnih pogojev javnega razpisa.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji,
opredeljenimi v pravilniku, ob upoštevanju specifičnosti
vsebine posameznih programov. Posamezni programi se
točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu z za te namene predvidenimi proračunskimi sredstvi v tekočem
letu po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska
sredstva/vsota točk vseh programov.
Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna
od skupnega števila zbranih točk in od vrednosti točke.
3. Posebni pogoji
Višje število točk bodo prejeli programi društev, ki:
• obsegajo aktivnosti, ki so odprtega značaja in so namenjene širšemu krogu obiskovalcev oziroma uporabnikov;
• neposredno ali posredno prispevajo k povečanju turistične prepoznavnosti občine in imajo zelo velik vpliv
na promocijo občine;
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• so širšega pomena za občino in obsegajo raznolik
program prireditev oziroma akcij z daljšim obdobjem
trajanja (obiskanost prireditev, število vključenih prebivalcev).
4. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov
turističnih društev znaša 20.855,00 EUR.
5. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do
31. 12. 2016 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila,
ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s
podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo popolne prijave oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
najkasneje do 13. 2. 2017. Vloga se šteje za pravočasno,
če je oddana priporočeno po pošti do vključno zadnji
dan prijave, t. j. 13. 2. 2017 ali do 15. ure tega dne oddana v sprejemni pisarni Občine Cerknica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako:
»NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS - TURISTIČNA DRUŠTVA
2017«. Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov
pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne
bodo obravnavane.
8. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu jav
nega razpisa
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju:
komisija). Odpiranje prijav ni javno. Komisija bo v roku
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desetih dni po končanem razpisu odprla pravočasno
prejete prijave in ugotovila ustreznost prijav. Nepravočasno prispele prijave bo komisija s sklepom zavrgla. V
kolikor bo komisija ugotovila, da prijava ni popolna oziroma je nerazumljiva, bo pozvala prijavitelja, da v roku
osmih dni odpravi pomanjkljivosti oziroma da prijavo
ustrezno dopolni. Dopolnjeno prijavo morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. Šteje se, da je dopolnjena prijava prispela pravočasno, če je bila do vključno
zadnji dan roka za oddajo dopolnjenih prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali najkasneje tega dne oddana v prostorih Občine Cerknica.
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis
»NE ODPIRAJ, DOPOLNJENA PRIJAVA ZA JAVNI
RAZPIS – TURISTIČNA DRUŠTVA 2017«
in na hrbtni strani polni naslov pošiljatelja.
Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili
v navedem roku, se zavržejo.
Občina Cerknica bo z upravičenci sklenila pogodbe,
v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja
sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Cerknica: www.cerknica.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni
pisarni Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, in sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije lahko dobite na tel. (01) 7090 634
(Jasna Zalar) ali po elektronski pošti: jasna.zalar@
cerknica.si.
Številka: 41010-0012/2016
Datum: 10. 1. 2017
OBČINA CERKNICA
župan
Marko RUPAR

Več tatvin vozil

• v vozilu ne puščamo dokumentov vozila (prometnega dovoljenja, zelene karte, zavarovalne police, servisne knjižice);
• dosledno uporabljamo alarmno napravo, ključavNa območju Policijske postaje Cerknica
nico za volan ali menjalnik in druge varnostne
se je v letu 2016 povečalo število tatvin
naprave;
motornih vozil, predvsem osebnih
• kontaktnih ključev tudi doma ne puščamo na
avtomobilov.
vidnem mestu, saj jih storilec lahko ob morebitnem vlomu v naše stanovanje ali hišo najde in
nam odpelje še vozilo.
ečina avtomobilov je bila ukradena med 17.
in 5. uro. Policisti smo raziskali veliko večino tatvin vozil, vrnili vozila oškodovan- Kaj storiti, če vam ukradejo vozilo?
cem in tudi prijeli storilce. Ugotovili pa smo, da so O tatvini nemudoma obvestite policijo. Pomembno
lastniki vozil v večini primerov močno olajšali delo je, da so o tatvini čimprej obveščene vse razpoložljistorilcem, saj so ključe pustili v kontaktnih klju- ve policijske patrulje, da lahko ustrezno ukrepajo,
čavnicah. Predlagamo, da upoštevate nekaj naših če vozilo opazijo.
O svojem vozilu in predmetih v njem navedite
napotkov, predvsem pa upoštevate:
čim več podatkov oziroma značilnosti, po katerih bi
vozilo oziroma navedene predmete prepoznali.
Vozilo vam lahko ukradejo v manj kot
Če ste storilca zalotili pri tatvini, si poskušajte
petih minutah!
Avtomobil je mogoče nasilno dokaj enostavno zapomniti:
odpreti, brez večjega napora in vidnih poškodb, za • smer njegovega bega,
nasilni zagon motorja pa je potrebno specialno ele- • osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, višino,
obleko, posebne značilnosti obraza, hoje, govora
ktronsko orodje. Policijska statistika kaže, da zelo
in drugo),
redko izginejo vozila, v katera so vgrajene kakovo• registrsko številko, barvo, znamko in tip njegostne dodatne alarmne naprave.
vega vozila.
Z ustreznim ravnanjem in varovanjem vozila lah-

V

ko možnost tatvine ali odvzema vozila oziroma vloma v vozilo močno zmanjšamo. Največ za zaščito
vozila lahko storimo prav njegovi lastniki in sicer
tako, da:
• ne parkiramo na neosvetljenih ulicah in parkirnih prostorih, ampak uporabljamo urejena parkirišča, garaže in garažne hiše;
• ko zapuščamo vozilo, izvlečemo ključ iz kontaktne ključavnice, zavrtimo volan, da se zaskoči volanska ključavnica, zapremo vsa okna ter zaklenemo vrata vozila in prtljažnik;
• vozilo zaklenemo, tudi če ga parkiramo v zaklenjeni garaži;

Vaša varnost je najpomembnejša, zato nikoli ne poskušajte storilca prijeti sami, zlasti če je fizično močnejši ali celo oborožen. Takoj pokličite policijo.
Če vam vozilo ukradejo v tujini, krajo takoj prijavite na najbližji policijski postaji v tujini. Po prijavi
tatvine vam bodo izročili zapisnik o prijavi ali drug
ustrezen dokument oziroma potrdilo, iz katerega
bo razvidno, da so vam ukradli vozilo. Po vrnitvi v
Slovenijo se zglasite na policijski postaji in policiste
oziroma kriminaliste seznanite s tatvino.
Zdravko Kovač, komandir PP Cerknica
januar 2017
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V januarju nove podjetniške
delavnice tudi v Cerknici
Vse pogosteje slišimo o pomembnosti podjetništva za razvoj lokalnega gospodarstva, veliko pa je tudi
programov, ki zainteresiranim nudijo informacije in svetovanje pri razvoju njihovih podjetniških idej.
Prav zaradi vse večjega povpraševanja je tovrstne storitve podprla tudi Občina Cerknica, ki v sodelovanju
s svetovalci RRA Zeleni kras, d.o.o., v januarju vabi k udeležbi na naslednjih podjetniških delavnicah:
Delavnica »Moja ideja – dobra poslovna ideja«
sreda, 11. 1. 2017, od 8.30 do 11.30
Na delavnici bomo preverjali, pod kakšnimi pogoji imajo ideje udeležencev potencial za razvoj v uspešne
podjetniške zgodbe, pa tudi, ali je lahko vsakdo podjetnik in kaj ta »poklic« pravzaprav vključuje. Delavnica
je namenjena podjetnikom začetnikom oz. tistim, ki se šele poigravajo z mislijo o podjetniški poti.
Delavnica »Registracija dejavnosti in finančno-računovodski vidik podjetništva«
četrtek, 2. 2. 2017, od 8.30 do 11.30
Odločitvi za podjetniško pot vedno sledi veliko negotovosti in vprašanj, ki se navezujejo na ustanovitev
novega podjetja, izbiro prave oblike organiziranosti podjetja, računovodje, vodenja financ in podobno.
Delavnica je namenjena vsem tistim, ki želijo razjasniti osnovne pojme, ki spremljajo ta proces.
Delavnici bosta potekali v sejni sobi Notranjskega parka v Cerknici, Tabor 42, 1380 Cerknica.
Na obeh delavnicah se bodo udeleženci srečali s svetovalkami RRA Zeleni kras, d.o.o., ki bodo po zaključenih
delavnicah na voljo tudi za individualna svetovanja.
Navedene aktivnosti financira Občina Cerknica in je za njene občane BREZPLAČNA, vendar pa so OBVEZNE
predhodne prijave na elektronski naslov marinka@rra‐zk.si.
Vabljeni k udeležbi!		
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RRA Zeleni kras, d.o.o.

