Datum: 4. 11. 2021
Številka: 410-0065/2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V OBČINI POLJČANE
v letu 2021

1. POVABILO K ODDAJI VLOGE
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, vabi vse zainteresirane lovske družine,
da v skladu z objavljenim javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
upravljanja z divjadjo ter to razpisno dokumentacijo oddajo svojo vlogo za prijavo na javni
razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Javni razpis se
izvaja na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo (Uradni list RS, št. 73/2010).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in
sicer ukrepov varstva divjadi in trajnostnih ukrepov (ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas,
grmišč, logov, pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje
gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in
grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež) (v nadaljevanju:
aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem,
hkrati pa skrbeti za ohranjanje čistega okolja ter osveščanje lokalnega prebivalstva o odnosu
do gozdnega ekosistema.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s 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.

2. NAVODILA VLAGATELJEM ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
Obrazec 1 – PRIJAVA NA RAZPIS
−
−
−
−
−

Naziv lovske družine: je polni naziv društva, kot je zapisan v temeljnem aktu društva
in registriran na upravni enoti. Velja samo uradni naziv lovske družine.
Naslov lovske družine: je uradni naslov lovske družine. To ni nujno naslov, na
katerega lovska družina prejema pošto.
Davčna številka, matična številka, številka TR in podatki o banki: navesti
natančne uradne podatke.
Podatki o odgovorni osebi lovske družine: to je pravni zastopnik društva.
Telefon ali e-pošta: se navedejo zaradi lažjega komuniciranja v primeru nejasnosti v
prijavi na razpis.

Obrazec 2– IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
−

Izpolnjevanje pogojev: s podpisom tega obrazca vlagatelj izjavlja, da izpolnjuje vse
pogoje, navedene na tem obrazcu.

Obrazec 3 – VZOREC POGODBE
Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije in je informativnega značaja.
Vzorec pogodbe mora biti s strani vlagatelja vloge parafiran (parafa/podpis v spodnjem
levem vogalu na vsaki strani pogodbe).
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OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-pošta:obcina@poljcane.si

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
(Uradni list RS, št. 73/2010) v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS,
št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.), Statuta
Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št 9/2021) in Odloka o proračunu Občine
Poljčane za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2021 in 36/2021) objavlja
Občina Poljčane (v nadaljevanju: občina)

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
v letu 2021
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in
sicer ukrepov varstva divjadi in trajnostnih ukrepov (ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas,
grmišč, logov, pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje
gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in
grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež) (v nadaljevanju:
aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem,
hkrati pa skrbeti za ohranjanje čistega okolja ter osveščanje lokalnega prebivalstva o odnosu
do gozdnega ekosistema.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s 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.

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,
• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
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3. MERILA ZA DODELITEV IN VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev, ki pripada posameznemu upravičencu je enaka sorazmernemu delu
vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Poljčane. V primeru, da se sredstva ne
porabijo v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun prihodnjega leta.
Višina razpisanih sredstev je 1.478,40 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine
Poljčane za leto 2021 na proračunski postavki 11322/413500 – koncesijska dajatev za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

4. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
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:
• Povabilo k oddaji vloge,
• Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
• Postopek za izbor sofinancerja,
• Vzorec POGODBE.
• Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
• Prijavne obrazce:
− Obrazec 1 - PRIJAVA NA RAZPIS,
− Obrazec 2 - IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
− Obrazec 3 - VZOREC POGODBE
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane do vključno 15. 11. 2021. Na hrbtni strani
ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice:
• Ne odpiraj – JR – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

7. POPOLNOST VLOGE
Vloga je popolna če je:
− izpolnjen in priložen obrazec - PRIJAVA NA RAZPIS;
− izpolnjen in priložen obrazec - IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU
POGOJEV.
− priložen parafiran vzorec pogodbe
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−

priložena kopija sklenjene koncesijske pogodbe, v primeru, da se je pogodba glede
na preteklo leto spremenila.

8. ODPIRANJE PRISPELIH VLOG
Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu. Vloge bo pregledala tričlanska
komisija, ki jo za ta namen s sklepom 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 5 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.
Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev
določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.
9. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Komisija bo v roku 30 dni od zaključka javnega razpisa direktorju občinske uprave predlagala
sofinancerje, ki bo o izbiri prejemnika odločil z odločbo.
Vlagateljem neodobrenih vlog se izda odločba o zavrnitvi.
Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v 8. dneh po dokončnosti odločbe o izbiri
prejemnika. Če v tem roku ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki so
na strani izbranega prejemnika, odločba o izboru za posamezno lovišče preneha veljati.

10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani občine https://poljcane.si/ .

11. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vse dodatne informacije so na voljo preko e-pošte jelka.hribernik@poljcane.si; ali
obcina@poljcane.si.

Datum: 4. 11. 2021
Številka: 410-0065/2021
Občina Poljčane
Stanislav Kovačič, župan
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--- OBRAZCI --Obrazec 1 – Prijava na razpis TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO 2020

PODATKI O VLAGATELJU:

Naziv lovske družine:A
Ulica: A
Hišna številka: A
Pošta: A
Poštna številka: A
Davčna številka (ID številka za
DDV):
Matična številka:

S I

Številka
S I 5 6
TR:
Banka pri kateri je odprt TR:

PODATKI O ODGOVORNI OSEBI LOVSKE DRUŽINE:
Ime in priimek:
Ulica:
Hišna številka: A
Pošta: A
Poštna številka:
Telefon:
E-mail:

A

Kraj:
Žig
Dne:
Podpis odgovorne osebe
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Obrazec 2 – IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Vlagatelj:

Naziv lovske družine

Izjavljam, da:
• sem v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
• nisem v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
• imam poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve občini in državi,
• imamo sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za
lovišče, ki leži v Občini Poljčane;
• sem seznanjen/a z vsebino javnega razpisa za podelitev koncesije za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo in te razpisne dokumentacije ter da z njima brez zadržkov v
celoti soglašam;
• se strinjam z določili vzorca koncesijske pogodbe iz te razpisne dokumentacije;
• se strinjam z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za izvajanje tega
razpisa in z objavo osnovnih podatkov;
• 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 sem seznanjen/a s
posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi;
• soglašamo, da Občina Poljčane skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva
osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list EU, št. 119/1) zbira,
obdeluje, uporablja, shranjuje in ažurira osebne podatke odgovorne osebe:
− ime in priimek,
− telefonske številke in
− naslov elektronske pošte
•
•

soglašam, da se bodo v predhodni alineji navedeni osebni podatki obdelovali in
uporabljali za namen Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v letu 2020;
soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov velja do mojega pisnega preklica
oziroma umika soglasja;

Kraj:
Žig
Dne:
Podpis odgovorne osebe

Obvezna priloga
− kopija sklenjene koncesijske pogodbe, v primeru, da se je pogodba glede na preteklo
leto spremenila.
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Obrazec 3 – VZOREC POGODBE (vzorec je potrebno parafirati)
OBČINA POLJČANE, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, ki jo zastopa župan Stanislav
Kovačič,
matična številka: 2242745
identifikacijska številka za DDV: SI30543673
(v nadaljevanju: občina)
in
LOVSKA DRUŽINA, (naslov), _________________________________________________
ki jo/ga zastopa predsednik/ca _________________________________________________
Matična številka: _________________________
Identifikacijska številka za DDV/davčna številka: ___________________________________
(v nadaljevanju: prejemnik)
skleneta naslednjo
P O G O D B O št. 410-65/2021
o sofinanciranju aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

1. člen
S to pogodbo se občina zavezuje sofinancirati, prejemnik, ki je bil izbran z odločbo številka ----------------- dne ------------------- na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2021 pa izvajati aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo (v nadaljevanju: aktivnost).
Prejemnik 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.
2. člen
Občina in prejemnik se dogovorita, da bo občina, v skladu z Odlokom o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 73/10)
prispevala sredstva za izvedbo aktivnosti v letu v višini ---------------------------- EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Poljčane za leto 2021 na proračunski postavki
11322/413500 – koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
3. člen
Sredstva se upravičencu nakažejo na TRR--------------------------, odprt pri ------------------------ ,
v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
4. člen
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Prejemnik je dolžan prejeta sredstva porabiti v letu 2021 zakonito, namensko, učinkovito in
gospodarno ter najkasneje do 31. 1. 2022 posredovati občini vsebinsko in finančno poročilo
o realizaciji, ki se mora ujemati s podatki, navedenimi v vlogi, s katero je upravičenec
kandidiral na občinskem javnem razpisu za leto 2021.
Iz poročila mora biti posebej razvidna poraba dodeljenih finančnih sredstev s strani Občine
Poljčane z ustreznimi dokazili (računi). Pristojni organ sofinancerja lahko kadarkoli preverja
namensko porabo sredstev.
5. člen
V primeru nenamenske porabe oziroma neupravičenega izplačila sredstev, ki bi temeljilo na
neresničnih podatkih, se upravičenec zavezuje vrniti občini prejeta sredstva z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev dalje.
6. člen
Prejemnik se zavezuje, da bo z izvedbo aktivnosti izpolnil vse zahteve in določila iz letnega
načrta lovišča in letnega načrta lovsko upravljavskega območja in da bo sredstva,
pridobljena po tej pogodbi uporabil izključno za namen, za katerega so mu bila dodeljena.
7. člen
Občina in prejemnik se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja
pooblaščena predstavnika:
- na strani občine, je skrbnik/-ca pogodbe ------------------ na strani prejemnika pa --------------------- .
8. člen
V imenu občine ima njegov/-a pooblaščeni/-a predstavnik/-ca pravico nadzora nad potekom
aktivnosti in nad namensko porabo dodeljenih sredstev proračuna občine z vpogledom v
celotno dokumentacijo in obračun stroškov prejemnika v zvezi z izvedbo aktivnosti ter
pravico ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena in ciljev iz te pogodbe,
prejemnik pa ji je dolžan to omogočiti.
9. 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 prejemnik ne omogoči nadzora v skladu z določili te pogodbe,
− če se ugotovi, da je prejemnik nenamensko uporabil prejeta sredstva ali da jih je
pridobil na podlagi neresničnih podatkov,
− če prejemnik kako drugače ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe.
10. člen
Prejemnik 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.
11. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če
sporazumne rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče.
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12. člen
To naročilo oziroma pogodba je nična, če se ugotovi, da je kdo v imenu in na račun druge
pogodbene stranke predstavniku ali županu občine Poljčane obljubil, ponudil ali dal kakšno
nedovoljeno korist:
− za pridobitev posla ali
− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem dolžnega nadzora ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je občini povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku občine, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
13. člen
Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je
sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme občina dva izvoda, prejemnik pa en
izvod pogodbe.
Številka: 410-0065/2021

Datum:---------------------------------

Datum: ------------------------------------

PREJEMNIK

ŽUPAN
OBČINE POLJČANE
Stanislav Kovačič
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