REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska c. 48, P.P.653, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 47 87 400 • Telefaks: (01) 47 87 422

Številka: 430-65/2007
Datum: 8. junij 2007

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Sofinanciranje projektov in aktivnosti na območju Ljubljanskega
barja za leti 2007 in 2008 izvedenih s strani nepridobitnih
interesnih skupin in združenj

I. Naročnik javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov in aktivnosti na
območju Ljubljanskega barja za leti 2007 in 2008 izvedenih s strani nepridobitnih
interesnih skupin in združenj.
II. Predmet javnega razpisa: Podlaga za javni razpis je Strategija Vlade RS o
sodelovanju z nevladnimi organizacijami, cilji, zapisani v Resoluciji Nacionalnega
programa varstva okolja (Ur.l. RS, 2/06, www.npvo.si) in Sporazum o sodelovanju pri
ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje (sporazum velja od 6. april 2007 in je
dostopen
na
spletnih
straneh
Ministrstva
za
okolje
in
prostor
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/,
spletnem
portalu
projekta
ustanavljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje www.kplb.mop.gov.si ter na
spletnih straneh www.ljubljanskobarje.si in www.barje.net. Ministrstvo želi s
sofinanciranjem projektov in aktivnosti na območju Ljubljanskega barja spodbujati
delovanje v smislu uveljavljanja načel in doseganja ciljev bodočega Krajinskega
parka Ljubljansko barje.
Na razpis se lahko prijavijo nepridobitne interesne skupine in združenja. Prijavljeni
projekti in aktivnosti na območju Ljubljanskega barja morajo:
- biti skladni z določili Sporazuma o sodelovanju pri ustanovitvi krajinskega
parka Ljubljansko barje krajinskega parka www.kplb.mop.gov.si;
- izhajati iz varstvenih ciljev varovanih in zavarovanih območij ohranjanja
narave ter kulturne dediščine na Ljubljanskem barju ter bodo usmerjeni v
doseganje ugodnega stanja vrst in habitatov, opremo/ureditev območij za
interpretacijo naravnih vrednot in kulturne dediščine;
- zasledovati razvojne interese na območju Ljubljanskega barja z vidika
razvoja turizma, kmetijstva in podeželja, okoljske infrastrukture in širšega
gospodarskega, družbenega, regionalnega in prostorskega razvoja ter bodo
usmerjeni v opremo/ureditev območij za rekreacijo, inventarizacijo in
odstranjevanje nelegalnih odlagališč odpadkov, promocijo narave, kulture
in zdravega okolja, oživljanje tradicionalnega življenja na Ljubljanskem
barju, večje kakovost življenja, usklajenosti razvojnih interesov z
varstvenimi zahtevami npr. razvoj specifičnih gospodarskih dejavnosti,
razvoj blagovnih znamk, razvoj turističnih produktov;
- kot pomembne deležnike na terenu opredeliti in povezovati: lokalne
skupnosti, vzgojno izobraževalne institucije, lastnike in uporabnike
zemljišč, organizirane interesne skupine in združenja (npr.: društva, ki
delujejo na lokalnem nivoju, npr. turistična, lovska, ribiška društva,
skavti/taborniki, ipd.);
- s ciljnimi javnostmi komunicirati prvenstveno neposredno (vodeni ogledi,
predavanja, prireditve, okrogle mize, skupne akcije na terenu, ipd.) in ne le
preko orodij posrednega komuniciranja (publikacije, mediji, ipd.).
Izbrani vlagatelj je dolžan pri izvedbi projekta sodelovati z Ministrstvom za okolje
in prostor, Direktoratom za okolje, Sektorjem za zavarovana območja in
Zavodom RS za varstvo narave – OE Ljubljana, zaželeno pa je tudi sodelovanje s
strateškimi partnerji: Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine, Zavodom za
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gozdove RS, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Regionalno razvojno agencijo
ljubljanske urbane regije itd.
Več o aktivnostih, ki potekajo v okviru projekta ustanavljanja Krajinskega parka
Ljubljansko barje si lahko preberete na spletnih straneh: www.kplb.mop.gov.si
www.ljubljanskobarje.si.
.
III. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije:
- društva in zveze društev (Ur.l. RS, št., 61/06),
- ustanove (Ur.l. RS, št., št. 60/1995, 53/2005),
- zavodi (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998
Odl. US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih
organizacij (skladno s 5. odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah;Ur.l.
RS, št. 62/1994, 13/1998 Odl. US: U-I-301/96, 24/1999 Odl. US: U-I-367/96,
70/2000, 52/2001 Odl. US: U-I-372/98-10, 51/2002, 94/2002 Odl. US: U-I223/00-22),
- študentske organizacije (ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov;
Ur.l. RS, št. 38/1994),
- druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoče projekte v delu, ki še ni
sofinanciran iz javnih sredstev.
IV. POSEBNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem
razpisu:
– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo v predmetu razpisa;
– vloga za posamezno aktivnost mora biti napisana na prijavnem obrazcu, ki je
predpisan;
– vlagatelj mora odgovoriti na vsa vprašanja v prijavnem obrazcu;
– vlagatelj mora prijavnemu obrazcu priložiti obvezna dokazila in druge priloge k
vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija;
– vlagatelj mora vlogo poslati v roku s priporočeno pošto;
– vlagatelj mora pravilno opremiti vlogo.
V. Vrednost razpisa
Vrednost celotnega razpisa je 30.000 EUR in sicer 10.000 EUR za leto 2007 in 20.000
EUR za leto 2008.
VI. Višina sofinanciranja s strani MOP
Pri predlogu financiranja projekta (prilogi 1 in prilogi 4) mora delež lastnih sredstev znašati
25% ali več vrednosti celotnega projekta in predlog zaprošenih sredstev pri MOP zanašati
največ 75% vednosti celotnega projekta.
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VII. Trajanje projektov
Predvideni časovni okvir pogodb je od 15.92007 do največ 15.11.2008. Pogodbe se
lahko znotraj tega časovnega okvirja sklenejo tudi za krajši čas.
VIII. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog
MERILA

1
-

-

-

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Značaj vsebine
izvedba ureditve/sanacije določene lokacije (npr. na
področju doseganja zdravega okolja, interpretacije
naravnih in kulturnih vrednot, uveljavljanja turističnih
produktov, ureditve območij za določene rekreacijske
dejavnosti – kolesarjenje, jahanje itd);
aktivnosti, ki imajo za cilj ozaveščanje javnosti o
pomenu varstva okolja/narave/kulture in trajnostnega
razvoja na območju Ljubljanskega barja (organizacija
izobraževanj, seminarji, okrogle mize, strokovna in
delovna srečanja, pohodi, tabori, svetovanje, izvajanje
okoljske vzgoje za različne ciljne skupine, raziskave na
področju varstva okolja in skrb za razvoj informacijskih
sistemov – priprava spletnih strani, ipd.);
priprava in tisk gradiv (zborniki, brošure, zgibanke,
strokovna literatura, plakati, ipd.) v zvezi interpretacijo
naravnih in kulturnih vrednot, uveljavljanjem turističnih
produktov, ureditvijo območij za določene rekreacijske
dejavnosti – kolesarjenje, jahanje itd.
ter priprava
elektronskih medijev (CD-ji, VHS kasete, ipd.);
Vsebinska skladnost
vsebinska skladnost s podpisanim sporazumom o
sodelovanju občin pri ustanavljanju krajinskega parka
Ljubljansko barje,
vsebinska skladnost s cilji
Nacionalnega programa
varstva okolja,

Izvedljivost aktivnosti
- sodelovanje z lokalno skupnostjo
- sodelovanje z drugimi partnerji
Razdelanost vsebin
- dobro (podrobno in razumljivo) razdelana vsebina,
- nerazdelana vsebina
Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) programov za leti
2007 in 2008
- priložena zelo natančna in realna specifikacija stroškov,
- priložena manj natančna specifikacija stroškov,
- priložena pavšalna ocena stroškov ali izrazito nerealna.
Pridobivanje dela sredstev s strani lokalnih skupnosti in drugih
javnih služb
- da,
- ne.
Reference
- vsaj dva izvedena projekta v 2006
- manj kot dva izvedena projekta v 2006

SKUPAJ

Maksimalne
možne točke
30

30

20

10

10
10
5
10
10
5

5
5
0

20
20
5
0

20
10
0
5
5
0

100
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V kolikor za poseg v naravo ali prostor niso pridobljeni vsi zakonsko zahtevani akti oziroma
dovoljenja se vlogo izloči.
IX. Prijava na razpis
Vlagatelj lahko sodeluje v postopku ocenjevanja, če je njegova vloga popolna, kar
pomeni, da v celoti izpolni in predloži vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije:
a) vloga (obrazec v razpisni dokumentaciji) - priloga 1
b) vsebina projekta (obrazec v razpisni dokumentaciji) - priloga 2
c) reference - priloga 3
d) finančno ovrednotenje (obrazec v razpisni dokumentaciji) priloga 4
e) dokazila o registraciji - priloga 5
f) dokazila o izvedljivosti projekta oziroma aktivnosti – priloga 6
g) izpolnjen osnutek pogodbe (vzorec v razpisni dokumentaciji) priloga 7
ad. b (priloga 2)
Projekti in aktivnosti morajo biti podrobno razdelani; prispevati morajo k
uveljavljanju okoljskih, predvsem naravovarstvenih vsebin in trajnostnega razvoja na
območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti morajo slediti prednostnim nalogam za
ustanovitev krajinskega parka Ljubljansko barje, ki so definirane s Sporazumom in
aktualnim vsebinam s področja politike ohranjanja narave in zavarovanih območij in
biti razdelane skladno z opredeljenim značajem vsebine iz prve točke poglavja VII.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
ad. c (priloga 3)
Reference za leto 2006 morajo biti podrobno navedene. Pri tem je potrebno upoštevati
vsebine iz prve točke poglavja VII. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
ad. d (priloga 4)
V obrazcu je potrebno navesti in opisati vse načrtovane izdatke. Posebej morajo biti
označene tiste aktivnosti, za katere se pričakuje, da bodo sofinancirane s strani
ministrstva, in bodo končane do 15. novembra 2007 oz. do 15. novembra 2008.
Navesti je potrebno tudi vse ostale predvidene, zagotovljene in pridobljene vire
sofinanciranja, in po možnosti dodati dokazila.
ad. f (priloga 6)
Sestavni del ponudbe mora biti v primeru kadar se sodeluje z lokalnimi in drugimi
partnerji tudi njihovo potrdilo o sodelovanju oziroma mnenje o skladnosti načrtovanih
projektov in aktivnosti z njihovimi cilji in prioritetami na območju Ljubljanskega
barja.
ad. g (priloga 7)
Del razpisne dokumentacije je tudi vzorec pogodbe, ki ga je treba natančno prebrati
in izpolniti podatke o vlagatelju ter ga podpisanega in žigosanega priložiti prijavi
na razpis. Vzorec pogodbe je informativen, podpis pa pomeni seznanitev s pogodbo
in pristanek na pogoje v njej.
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X. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo v
Vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, vsak delavnik
od 9. do 11. ure. Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na tel. 01/3094560 (Jelena Hladnik) do 31.7.2007 in od 28.8.2007 do 6.9.2007. Razpis za
sofinanciranja projektov in aktivnosti v programih nevladnih in drugih organiziranih
interesnih skupin in združenj za leti 2007 in 2008, skupaj z razpisno dokumentacijo
lahko najdete tudi na internetni strani Ministrstva za okolje in prostor z naslovom:
www.kplb.mop.gov.si, www.ljubljanskobarje.si, in www.barje.net.
XI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom
oddaje 7.9.2007 ali v vložišču na sedežu Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, do najkasneje 14. ure istega dne. Ponudba mora biti
izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis – Razpis sofinanciranja
sofinanciranje projektov in aktivnosti na območju Ljubljanskega barja za leti
2007 in 2008 izvedenih s strani nepridobitnih interesnih skupin in združenj.
Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na
razpis.
XII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika dne 11.9.2007.
ob 10.00 uri.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v
roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot nepopolna.
XIII. Izid razpisa:
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.
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Priloga 1
OBRAZEC VLOGE
Naziv organizacije:
Naslov organizacije:
kontaktna oseba:
telefon:
faks:
e-pošta:
spletna stran:
matična številka:
davčna številka oz. ID številka
za DDV:
številka računa:
Celotni znesek za leto 2007:
Celotni znesek za leto 2008:
SKUPAJ

SIT
SIT
SIT

Predlog zaprošenih sredstev pri
MOP za leto 2007:
Predlog zaprošenih sredstev pri
MOP za leto 2008:
SKUPAJ

SIT
SIT
SIT
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IZJAVA VLAGATELJA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISA
Izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo, in da sprejemamo vse v njej
vsebovane pogoje.
Odgovorni nosilec :
________________
(podpis)

Organizacija:
_______________
(podpis in žig)
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Priloga 2
Vsebina projekta/aktivnosti za leto 2007:
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Priloga 2
Vsebina projekta/aktivnosti za leto 2008:
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Priloga 4
FINANČNO OVREDNOTENJE PROJEKTA/AKTIVNOSTI ZA LETO 2007
AKTIVNOSTI

PREDVIDENI STROŠKI
SIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
SKUPAJ

SIT
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Priloga 4
NAČRTOVANI PRIHODKI ZA LETO 2007:

SIT
delež in znesek zaprošenih sredstev pri
Ministrstvu za okolje in prostor:
drugi viri sofinanciranja projekta (delež in
institucija):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Podpis odgovornega nosilca:
(žig)

Datum:
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v odstotkih

Priloga 4
FINANČNO OVREDNOTENJE PROJEKTA/AKTIVNOSTI ZA LETO 2008
AKTIVNOSTI

PREDVIDENI STROŠKI
SIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
SKUPAJ

SIT
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Priloga 4
NAČRTOVANI PRIHODKI ZA LETO 2008:

SIT
delež in znesek zaprošenih sredstev pri
Ministrstvu za okolje in prostor:
drugi viri sofinanciranja projekta (delež in
institucija):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Podpis odgovornega nosilca:
(žig)

Datum:
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v odstotkih

Priloga 7

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000
Ljubljana, ki ga zastopa minister Janez Podobnik (kot s o f i n a n c e r ),
davčna št.: 67195105
in
.................………………………….……………… , ki ga zastopa………………(kot
p r e j e m n i k s r e d s t e v)
matična številka:
davčna številka oz. ID št. za DDV:
številka računa:
skleneta
POGODBO o SOFINANCIRANJU
projektov in aktivnosti na območju Ljubljanskega barja za leti 2007 in 2008
izvedenih s strani nepridobitnih interesnih skupin in združenj
št. 251145-07-54000…
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da so sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje projektov in
aktivnosti zagotovljena v proračunu RS za leto 2007, in predvidena v
proračunu 2008 na proračunski postavki 2443,
- da je sofinancer izvedel javni razpis za sofinanciranje projektov in aktivnosti
na območju Ljubljanskega barja za leti 2007 in 2008 izvedenih s strani
nepridobitnih interesnih skupin in združenj (Ur. l. RS, št. …/07, z dne ….
2007),
- da je sofinancer izdal sklep o izbiri prejemnika sredstev št…., na podlagi
katerega je dodelil sredstva za projekte in aktivnosti, ki jih je prejemnik
sredstev predložil v vlogi št. _____ .
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje projektov in aktivnosti na območju
Ljubljanskega barja za leti 2007 in 2008..........………………………………(naziv
organizacije).
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Prejemnik sredstev je dolžan izvesti projekte in aktivnosti iz prejšnjega odstavka te
pogodbe v skladu z vlogo, ki je bila izbrana na podlagi javnega razpisa (Ur. l. RS št.
……/07, z dne …. 2007). Vsebina in obseg projektov in aktivnosti sta razvidni iz
vloge prejemnika sredstev, ki je sestavni del te pogodbe.
III. OBVEZNOSTI PREJEMNIKA SREDSTEV
3. člen
Prejemnik sredstev jamči za strokovnost in kakovost opravljenih del po pogodbi v
skladu s predpisi in standardi.
Prejemnik sredstev se obvezuje:
- prevzeto storitev izvršiti strokovno, pravilno, vestno in kakovostno v skladu z
veljavnimi predpisi in projektno nalogo,
- izvršiti pogodbeno storitev v korist naročnika,
- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, skladno z roki, določenimi v
tej pogodbi,
- v fazi izvedbe storitve na pobudo in na način, ki ga v teku izvajanja storitve določi
naročnik, sodelovati z njim.
Ugotovljene pomanjkljivosti na podlagi pregleda prevzetih del s strani naročnika je
izvajalec dolžan odpraviti na svoj račun in v roku, dogovorjenem z naročnikom.
Opravljeni pregled izvajalca ne odvezuje jamstva za strokovnost in kvaliteto
opravljenih del v skladu s predpisi in standardi in je odgovoren za vso nadaljnjo
škodo, ki bi nastala zaradi njihovega neupoštevanja.
Prejemnik sredstev mora naročniku izročiti tri (3) izvode elaborata, ki predstavlja
prvo vmesno poročilo in tri (3) izvode elaborata, ki predstavlja končno poročilo v
pisni obliki in pet (5) izvodov v računalniškem zapisu.
Naročnik bo izvajalcu priznal izvršitev naloge šele na podlagi pozitivne ocene.
Prejemnik sredstev je dolžan prejeta sredstva uporabiti namensko v skladu z določbo
1. odstavka 2. člena te pogodbe. V primeru, da se na podlagi 4. odstavka tega člena
ugotovi nenamenska uporaba sredstev jih je prejemnik dolžan vrniti sofinancerju
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko se je ugotovila nenamenska
poraba.
4. člen
Prejemnik sredstev je dolžan v celoti opraviti vsebino projektov in aktivnosti, ki so
opredeljene v vlogi. Za spremembo vsebin in rokov za izvedbo projekta oziroma
aktivnosti mora prejemnik pridobiti pisno soglasje sofinancerja.
Prejemnik sredstev je dolžan v fazi izdelave naloge po tej pogodbi na pobudo in
način, ki ga v teku izvajanja del določi naročnik, sodelovati z njim kot tudi z drugimi
strokovnjaki s področja predmeta pogodbe.
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V primeru, da prejemnik sredstev ne izpelje projekta oziroma aktivnosti ali jih izpelje
bistveno drugače, kot je opisano v vlogi, ne da bi prej dobil pisno soglasje
sofinancerja, prejemnik sredstev ne bo prejel zneska, določenega s to pogodbo.
5. člen
Prejemnik sredstev je dolžan priložiti račune in druga potrdila o izdatkih v okviru
sofinanciranih projektov in aktivnosti k zahtevkom za delna nakazila sredstev in jih
hraniti še dve leti po zaključku programov.
6. člen
Posamezne aktivnosti, ki so javne, morajo vsebovati informacijo o sofinancerju (ime
in znak).
IV. PRAVICE SOFINANCERJA
7. člen
Sofinancer ima pravico do nadzora nad potekom projekta oziroma aktivnosti in nad
kakovostjo že opravljenih del ter 2 leti po zaključku projekta oziroma aktivnosti tudi
pravico do revizije tistega dela finančnega poslovanja, ki se nanaša na dela po tej
pogodbi.
Ministrstvo si pridržuje pravico zahtevati povračilo že nakazanih sredstev vključno z
zamudnimi obrestmi, v primeru, da ugotovi nenamensko rabo sredstev.
V. POGODBENI ROK
8. člen
Rok za izvedbo projektov in aktivnosti, vključno z oddanim končnim poročilom, je
15. november 2007, oziroma 15. november 2008.
V primeru, da prejemnik sredstev ne izvede projekta oziroma aktivnosti za leti 2007
in 2008 do zgoraj navedenega roka, mu sofinancer ne izplača s to pogodbo določenih
sredstev. Za zaključek programov se šteje, ko sofinancer potrdi delna in končno
poročilo o izvedbi projekta oziroma aktivnosti za leti 2007 in 2008.
Za primer nepravilne ali pomanjkljive izpolnitve pogodbe, se stranki dogovorita za
pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti. Nepravilna ali pomanjkljiva
izpolnitev pogodbe se ugotavlja po poteku roka za oddajo posameznega poročila.
9. člen
Če prejemnik sredstev iz objektivnih razlogov ne more pravočasno izvršiti
pogodbenih obveznosti, je o tem dolžan obvestiti sofinancerja takoj po nastanku teh
razlogov, najkasneje v roku petih dni.
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VI. POROČILA
10. člen
Prejemnik sredstev je dolžan predati sofinancerju en (1) izvod dveh delnih poročil v
času trajanja projektov in aktivnosti ter končnega poročila, in sicer:
- 1. delno poročilo najkasneje do 10. novembra 2007,
- 2. delno poročilo najkasneje do 31. maja 2008 in
- 3. delno poročilo skupaj s končnim poročilom najkasneje do 15. novembra 2008.
V primeru krajšega trajanja naloge se poročanje temu ustrezno prilagodi.
VII. POGODBENI ZNESEK
11. člen
Pogodbeni znesek, ki ga s proračunske postavke 2443 dodeli sofinancer za izvedbo
programov dela iz 2. člena te pogodbe, znaša:.......................SIT in se nakaže na št.
računa:……………………, odprtega pri banki:………………………...
Sofinancer bo delna oziroma končno poročilo pregledal in potrdil najkasneje v sedmih
dneh po prejemu in o tem obvestil prejemnika sredstev. V kolikor poročila ne potrdi
oz. zavrne v tem roku, se šteje, da je poročilo potrjeno.
Prejemnik sredstev bo sofinancerju izstavil zahtevek za nakazilo sredstev, ki je
priloga te pogodbe, po potrditvi delnih oz. končnega poročila s strani sofinancerja.
Sofinancer bo dele sredstev pogodbenega zneska izplačal 30 dni po prejemu
posameznega zahtevka za nakazilo sredstev.
VIII. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Spremljevalca pogodbe:
- na strani sofinancerja: Jelena Hladnik,
- na strani prejemnika sredstev: ________________(ime koordinatorja).
13. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da prejemnik sredstev ne bo prenesel svoje terjatve
do sofinancerja iz naslova te pogodbe na drugega.
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14. člen
Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno, če do
sporazuma ne pride, je za spore pristojno sodišče v Ljubljani.

15. člen
Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Pogodba se lahko spremeni le s pisnim dodatkom.
16. člen
Ta pogodba je sklenjena v štirih enakih izvodih, vsaka pogodbena stranka prejme po
dva izvoda.

V Ljubljani, dne .........

V Ljubljani, dne........

PREJEMNIK SREDSTEV:

SOFINANCER:
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za okolje in prostor

naziv in ime prejemnika
(podpis in žig)

Janez PODOBNIK
MINISTER
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VZOREC ZAHTEVKA
NASLOV VAŠE ORGANIZACIJE:
_________________________________

______________________________
______________________________
Davčna številka:
Matična številka:
Račun št.:
RS
Ministrstvo za okolje in prostor
(za Sektor za zavarovana območja)
Einspilerjeva 6
1000 Ljubljana

Zahtevek za delno nakazilo sredstev

po pogodbi št. __________________________________ o sofinanciranju projektov
in aktivnosti na območju Ljubljanskega barja za leti 2007 in 2008 izvedenih s strani
nepridobitnih interesnih skupin in združenj, z dne __________________, v višini
__________________SIT.
Prosimo, da delni pogodbeni znesek nakažete na račun št.:__________________.

Datum:

Podpis prejemnika:
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