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, 68/16 in 61/17)
in Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 84/2016), Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor kulturnih programov in projektov,
ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerknica.
1. Naziv in sedež naročnika:
OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
naslednjih vsebin:
A. javni kulturni programi,
B. javne kulturne prireditve (opomba: za prireditve občinskega pomena je objavljen samostojen poziv za predložitev 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 Cerk
nica,
• da delujejo na področju kulture najmanj eno leto,

• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
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 kriteriji in merila:
• 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 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.
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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 (Uradni list RS,
št. 84/2016), in ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del
razpisne dokumentacije.
6. Vrednost razpisanih sredstev, ki je zagotovljena v
proračunu Občine Cerknica za leto 2018 za sofinanciranje
posameznih vsebin javnega razpisa:
Vsebina:

Sredstva v višini:

javni kulturni programi: sredstva v višini

40.000 EUR

javne kulturne prireditve: sredstva v višini

13.100 EUR

založništvo: sredstva v višini

3.000 EUR

izobraževanje: sredstva v višini

3.000 EUR

nakup opreme in osnovnih sredstev: sredstva v višini

6.800 EUR

stroški delovanja društev: sredstva v višini

4.100 EUR

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena
sredstva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018,
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 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 RAZPIS – KULTURA
2018« in s polnim naslovom pošiljatelja, najpozneje do
9. 2. 2018.
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Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana pripo
ročeno po pošti najpozneje zadnji dan prijave, to je
9. 2. 2018, ali do 12.00 tega dne osebno v sprejemni
pisarni 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
prijavitelji 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 bodo izbranim izvajalcem kulturnih programov in projektov izdane
odločbe o predvideni višini sofinanciranja oz. 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: 41010-10/2017
Datum: 10. 1. 2018
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 (Uradni list RS,
št. 84/2016), Občina Cerknica objavlja

JAVNI POZIV
za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih prireditev,
ki so v interesu Občine Cerknica za leto 2018.
1. Naziv in sedež naročnika:
OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Predmet poziva so finančna sredstva proračuna
Občine Cerknica za leto 2018, namenjena
sofinanciranju javnih kulturnih prireditev,
ki so v interesu Občine Cerknica:
a) ena prireditev za praznik 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 –
Božično-novoletni koncert.
3. Datum in kraj izvedbe projekta:
a) prireditev za praznik dan boja proti okupatorju in praznik dela 1. maj se izvede v športni dvorani OŠ Cerknica
21. aprila 2018,
b) prireditev ob dnevu državnosti Poletni večer se izvede
na Taboru, »na placu pri lipi«, na predvečer praznika,
24. junija 2018,
c) prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti – Božičnonovoletni koncert – se izvede 25. decembra 2018 v šport
ni 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, kadrovske
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
Cerknica,
• za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih
v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, je pogoj, da imajo
stalno prebivališče v občini Cerknica.
6. Vrednost razpisanih sredstev
V skladu s sprejetim proračunom Občine Cerknica za leto
2018 je planiranih 9.000,00 evrov, in sicer:
a) za prireditev ob prazniku dan boja proti okupatorju in
prazniku dela 1. maj: sredstva v višini 3.000,00 evrov,
b) za prireditev Poletni večer na predvečer paznika dan
državnosti: sredstva v višini 3.000,00 evrov,
c) za prireditev Božično-novoletni koncert ob dnevu samostojnosti in enotnosti: sredstva v višini 3.000,00 evrov.
7. Merila in kriteriji za izbor izvajalca
Za ocenjevanje predlogov prireditev bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja:
• vzpostavitev sodelovanja z ostalimi subjekti (do 20
točk),
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•
•
•
•

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 dokumentacija 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 – sofinan
ciranje javnih kulturnih prireditev, ki so v interesu
Občine Cerknica za leto 2018« in polnim naslovom pošiljatelja najpozneje do 9. 2. 2018.
Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po
pošti najpozneje zadnji dan prijave, to je 9. 2. 2018, ali do
12.00 tega dne osebno v sprejemni pisarni Občine Cerknica.
Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku.

iv | Slivniški pogledi | januar 2018

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter
kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo
prijavitelji 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 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: 6110-1/2017
Datum: 10. 1. 2018
OBČINA CERKNICA
župan
Marko RUPAR

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Cerknica (Ur. list RS, št. 2/09) Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov turističnih društev
v občini Cerknica za leto 2018.
1. Besedilo javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v občini Cerknica v letu 2018.
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 registrirana 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, kadrovske 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 finančnim) o realizaciji programov in doseženih rezultatih
v preteklem letu ter 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 ter 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;
• 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 21.000,00 evrov.
5. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najpozneje do
31. 12. 2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
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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 najpozneje do
12. 2. 2018. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti do vključno zadnji dan prijave, tj. 12. 2. 2018,
ali do 15. ure tega dne v sprejemni pisarni Občine Cerknica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako:
»NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA DRUŠTVA
2018«. 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
javnega 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
desetih dni po končanem razpisu odprla pravočasno prejete prijave in ugotovila njihovo ustreznost. 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
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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 najpozneje tega dne oddana v prostorih Občine
Cerknica.
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPI
RAJ, DOPOLNJENA PRIJAVA ZA JAVNI RAZPIS – TU
RISTIČNA DRUŠTVA 2018« 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: 41010-0011/2017
Datum: 10. 1. 2018
OBČINA CERKNICA
župan
Marko RUPAR

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/2011 in 47/2014) in javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil javno objavljen 1. 6. 2017 na spletnih straneh Občine Cerknica in lokalnem glasilu »Slivniški
pogledi« v juniju 2017, Občina Cerknica objavlja

prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
Oblikovana je samo lista A za udeležence/-ke, ki glede na
dohodek gospodinjstva, po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, niso zavezanci/-ke za
plačilo lastne udeležbe in varščine.

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani
naslednji površinski normativi, ki jih določa Pravilnik:
Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja – lista A

PREDNOSTNA LISTA A

1-člansko gospodinjstvo

Od 20 m2 do 30 m2

Zap. št. Ime in priimek

Štev. članov
gosp.

Število točk

2-člansko gospodinjstvo

Nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko gospodinjstvo

Nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko gospodinjstvo

Nad 55 m2 do 65 m2

6-člansko gospodinjstvo

Nad 75 m2 do 85 m2

1.

Branko Palikuča

6

520

2.

Rado Katern

4

440

3.

Dunja Lovko

3

440

4.

Rosana Šajn

2

420

5.

Kristina Obreza

2

420

6.

Maruša Klančar

3

400

7.

Ana Benič

3

380

8.

Marjan Apostolovič

3

360

9.

Bojan Miler

1

340

10.

Petra Udovič

1

340

11.

Tomaž Matejina

1

320

12.

Amir Abidović

4

320

13.

Maja Hribar

2

290

14.

Mira Brglez

1

255

OBČINA CERKNICA
župan
Marko RUPAR
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JAVNI POZIV
za prijavo škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra
med 11. in 13. decembrom 2017
Občina Cerknica obvešča, da na podlagi
izdanega sklepa Ministrstva za obrambo,
Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR),
o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra, v času med
11. in 13. decembrom 2017, lahko oškodovanci podajo vlogo za oceno škode.
Obrazci so v tiskani obliki na voljo v
sprejemni pisarni Občine Cerknica, na naslovu Cesta 4. maja 53, in na spletni strani
www.cerknica.si.
Rok za oddajo vlog je petek, 12. januar
2018.
Škodo na gozdnih cestah ocenjuje Zavod
za gozdove Slovenije, na vodotokih Agencija RS za okolje, na kulturni dediščini Zavod
za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter na državnih cestah Ministrstvo za infrastrukturo.
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