1. POVABILO K ODDAJI VLOGE
Občina Škofljica vabi vse zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim javnim
razpisom za sofinanciranje ukrepov v zvezi s trajnostnim upravljanjem z divjadjo ter to
razpisno dokumentacijo oddajo svojo vlogo. Javni razpis se izvaja na podlagi 4. člena Odloka
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Škofljica (Uradni
list RS, št. 47/2012).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.
Sredstva so v proračunu Občine Škofljica zagotovljena na proračunski postavki 15029. Glede
na prilive s strani Ministrstva za kmetijstvo in okoljeza leto 2012 se razpišejo sredstva v
višini266,79 EUR.
2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 9. 9. 2013na spletni strani
občine Škofljica: http://www.skofljica.si.in to razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti izpolnjena čitljivo in v slovenskem jeziku.
Vloga je popolna če:
- je izpolnjen in priložen obrazec - PRIJAVA NA RAZPIS;
- je izpolnjen in priložen obrazec - IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU
POGOJEV,
- priložena koncesijska pogodba za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki
leži v Občini Škofljica.
Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani OBČINE
ŠKOFLJICA in sicer na spletnem naslovu http://www.skofljica.siiali na sedežu občinske
uprave.
Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno oznako na sprednji strani:
»NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV V ZVEZI S
TRAJNOSTNIM GOSPODARJENJEM Z DIVJADJO ZA LETO 2013 «.
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj poslati po pošti v pisni obliki na
naslov:Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Vloga se lahko odda tudi v
sprejemni pisarni na istem naslovu v času uradnih ur.
3. POSTOPEK ZA IZBOR
Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu in sicer v drugi polovici septembra.
Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje
župan.
Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi, ali je vloga popolna. Če vloga ni popolna, se
vlagatelja vloge pisno pozove na njeno dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga in dopolnitev vloge

ponovno pregledata. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se
zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno.
Vlagatelji bodo obveščeni v roku 8 dni od zaključka odpiranja ponudb.
O izbiri izvajalca bo odločil župan s sklepom.
Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v 8. dneh o dokončnosti odločbe o izbranem
izvajalcu.
4. POSEBNI POGOJ PRI IZBIRI IZVAJALCA
Pri izbiri izvajalca bo Občina Škofljica upoštevala usposobljenost, dosedanje vključevanje z
aktivnostmi oziroma ukrepi iz javnega razpisa, ki so bili s strani lovskih družin izvedeni na
območju Občine Škofljica ter velikost lovne površine.
5. VZOREC POGODBE
Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije in je informativnega značaja, kar
pomeni, da ga vlagatelj ne izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi.
Občina si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev priloženega vzorca pogodbe pred
podpisom pogodbe.
Ivan Jordan
ŽUPAN
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PRIJAVA
NA RAZPIS
PODATKI O VLAGATELJU:
Nazivlovskedružine:A
Naslov: A
Pošta: A
Poštnaštevilka:
A
Davčnaštevilka (ID številkaza DDV):
Matičnaštevilka:

S

I

Številka TR:
Bankaprikateri je odprt TR:

ODGOVORNA OSEBA VLAGATELJA
Ime in priimek:
Naslov: A
Pošta: A
Poštnaštevilka:
A
Telefon:
Telefaks:
E-mail:

Kraj:
Žig
Dne:
Podpisodgovorneosebe
OBVEZNE PRILOGE:
- Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
- kopija koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v
Občini Škofljica,
3

IZJAVA
vlagatelja o izpolnjevanju pogojev

Vlagatelj:

Nazivlovskedružine
Izjavljam, da:
• Smo kot lovska družina registrirani v Republiki Sloveniji,
• nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
• imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve občini in državi,
• smo seznanjeni z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo in te razpisne dokumentacije,
• se strinjamo z določili vzorca
pogodbe o sofinanciranju ukrepov trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo,
• lahko občina pridobi vse podatke in dokazila, ki vplivajo na odločitev o vlogi, in jih v
uradni evidenci vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in
nosilci javnih pooblastil;
• so vsi v vlogi navedeni podatki popolni in verodostojni ter da smo seznanjeni s
posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi.

Kraj:
Žig
Dne:
Podpisodgovorneosebe
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OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica, matična številka 5874602,
identifikacijska številka za DDV: SI 72177918, ki jo zastopa Ivan Jordan, župan
(v nadaljevanju: občina)
in
LOVSKA DRUŽINA…………………………………………, (naslov), ki jo/ga zastopa
predsednik/ca ________________________
Matična številka: ____
identifikacijska številka za DDV/davčna številka: ________________
(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju ukrepov trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2013

1. člen
S to pogodbo se občina zavezuje za sofinanciranje, izvajalec pa za izvajanje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki je bil izbran s sklepom,številka __________ z
dne__________ na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo.
Izvajalec se zavezuje, da bo aktivnosti izvedel v skladu s to pogodbo, 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 drugimi veljavnimi
predpisi, najkasneje do 20. 11. 2013.
2. člen
Občina in izvajalec se dogovorita, da bo občina, v skladu z Odlokom o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Škofljica, prispevala sredstva za
izvedbo aktivnosti v letu 2013 v višini 266,79EUR.
3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo sredstva, pridobljena po tej pogodbi, uporabil izključno za
naslednje ukrepe: varstvo divjadi in biomeliorativne ukrepe,vzdrževanje območij, ki so pomembna
za ohranitev prostoživečih živali in rastlin,vzdrževanje vodnih habitatov,čistilne akcije,čiščenje divjih
odlagališč,izobraževanje in obveščanje lastnikov in obiskovalce gozdov.

Sredstva bodo izvajalcu nakazana na podlagi izstavljenega zahtevka in poročila o izvedenih
aktivnostih ter fotokopijah računov, ki so vezani na ukrepe iz 1. odstavka tega člena.
4. člen
Občina in prejemnik se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja
pooblaščena predstavnika:
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-

na strani občine, je skrbnik pogodbe Brigita Marinšek, delavka v občinski upravi,
na strani prejemnika ________________.

5. člen
Nadzor namenske porabe dodeljenih sredstev proračuna občine in smotrnost uporabe sredstev
izvaja Nadzorni odbor Občine Škofljica.

6. člen
Občina lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila v naslednjih
primerih:
- če mu izvajalec ne omogoči nadzora v skladu z določili te pogodbe,
- če se ugotovi, da je izvajalec nenamensko uporabil prejeta sredstva ali da jih je pridobil na
podlagi neresničnih podatkov,
- če izvajalec kako drugače ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe.

7. člen
Izvajalec je dolžan pri objavah rezultatov aktivnosti iz te pogodbe oz. pri vseh drugih oblikah
javnega nastopanja v zvezi z njim navesti, da je njegovo izvajanje sofinancirala tudi občina.
8. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne
rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče.
9. člen
Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni
stranki.Sestavljena v petih(5) enakih izvodih, od katerih prejme občina tri (3) izvode,
izvajalec pa dva (2) izvoda.
Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Izvajalec:
________________________

Občina Škofljica
Ivan Jordan
ŽUPAN
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