Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809,
61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o spremembah proračuna Občine Črnomelj za leto
2018 (Ur.l. RS, št. 80/17), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
(Ur. list RS, št. 10/11) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Črnomelj (Ur. list RS, št. 17/17) v povezavi z Zakonom o
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08) objavlja Občina Črnomelj

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Črnomelj
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in sicer
naslednjih ukrepov:
A.
▪
▪
▪
▪
▪

Biomeliorativni ukrepi:
Ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, mokrišč, remiz za malo divjad,
vzdrževanje gozdnih robov in pasišč,
nakup, sadnja, vzdrževanje in zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih
in drevesnih vrst,
krmljenje divjadi, vzdrževanje oziroma obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv,
izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišča, vodni vri ipd).

B. Biotehnični ukrepi:
▪ Izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.
C. Ostali ukrepi:
▪ Urejanje gozdnih in podobnih učnih poti.
Predmet tega razpisa so posamezna lovišča, vodni viri, gozdne in podobne učne poti ter območja
ohranjanja narave na območju občine Črnomelj.
Aktivnosti morajo biti izvedene v skladu s predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva
okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

2. UPRAVIČENCI IN OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Upravičenci so registrirana stanovska in interesna združenja ter njihove zveze oziroma nevladne
organizacije, ki izvajajo aktivnosti varstva in vlaganj v naravne vire na območju Občine Črnomelj
opredeljene v 1. točki tega javnega razpisa (v nadaljevanju vlagatelj).
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:
• da je sedež vlagatelja na območju občine Črnomelj oz. izvaja programe, ki se pretežno
izvajajo na oz. za območje občine Črnomelj;
• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče,
ki leži v občini (v kolikor je vlagatelj lovska družina);
• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku;
• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Pri razdelitvi sredstev se bodo upoštevala naslednja merila:
65 % sredstev v višini 3.916,90 ERU za biomeliorativne ukrepe in sicer :
▪ 10 % za ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, mokrišč, remiz za malo divjad = 391,69
EUR
▪ 20 % za vzdrževanje gozdnih robov in pasišč = 783,38 EUR
▪ 10 % za nakup, sadnjo, vzdrževanje in zaščito avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih
grmovnih in drevesnih vrst = 391,69 EUR
▪ 10 % za krmljenje divjadi, vzdrževanje oziroma obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv =
391,69 EUR
▪ 50 % za izdelavo in vzdrževanje vodnih habitatov = 1.958,45 EUR
10 % sredstev v višini 602,60 ERU za biotehnični ukrep:
▪ Izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.
25 % sredstev v višini 1.506,50 ERU za ostale ukrepe:
▪ Urejanje gozdnih in podobnih učnih poti.
Kot merilo za vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, mokrišč, remiz za malo divjad se upošteva sorazmerni
delež števila prijavljenih grmišč posameznega prijavitelja od skupnega števila vseh prijavljenih
vzdrževanih gozdnih jas, grmišč, mokrišč, remiz za malo divjad.
Kot merilo za vzdrževanje gozdnega roba in pasišč se upošteva sorazmerni delež prijavljenih
vzdrževanih gozdnih robov posameznega prijavitelja od skupnega števila vseh prijavljenih
vzdrževanih gozdnih robov in pasišč.
Kot merilo za nakup, sadnjo, vzdrževanje in zaščito avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih
grmovnih in drevesnih vrst posameznega prijavitelja od skupnega števila vseh prijavljenih za nakup,
sadnjo, vzdrževanje in zaščito avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih
vrst.
Kot merilo za krmljenje divjadi, vzdrževanje oziroma obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv se
upošteva sorazmerni delež števila prijavljenih aktivnosti za krmljenje divjadi, vzdrževanje oziroma
obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
Kot merilo za izdelavo in vzdrževanje vodnih habitatov se upošteva sorazmerni delež števila
prijavljenih vodnih habitatov posameznega prijavitelja od skupnega števila vseh prijavljenih vodnih
habitatov.

4. VIŠINA SREDSTEV
Višina razpisanih sredstev znaša 6.026,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1100411049001-11012-KTO 410299 »Vlaganje koncesijske dajatve v naravne vire - trajnostno
gospodarjenja z divjadjo« in so namensko zbrana iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo za leti 2015 in 2016.

5. UPRAVIČENO OBDOBJE
Sofinancirajo se aktivnosti opredeljene v prvi točki tega razpisa, ki so bile izvedene v obdobju od
1.1.2016 do 31.12.2017. Aktivnosti se sofinancirajo na osnovi priloženih ustreznih dokazil. K vlogi
morajo biti kot dokazila priloženi računi oz. druga ustrezna dokazila.

6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
• Povabilo k oddaji vloge,

•
•
•
•
•
•
•

Predmet javnega razpisa
Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
Merila za ocenjevanje vlog
Postopek razdelitve sredstev,
Vzorec pogodbe,
Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
Obrazec - PRIJAVA NA RAZPIS z izjavami

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

7. NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji morajo vloge oddati najkasneje do 26. februarja 2018 (velja poštni žig).
Vlagatelj odda vloge po posti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali pa
osebno v sprejemno pisarno občine Črnomelj.
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 razpisnega področja na prednji strani
ovojnice:
• »Ne odpiraj - vloga na Javni razpis za sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo«.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

8. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PRISPELIH VLOG
Odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine Črnomelj, trg svobode 3, 8340 Črnomelj, v roku
desetih dneh od dneva zaključka razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
občine Črnomelj, na naslovu http://www.crnomelj.si ali pa v času uradnih ur na sedežu občine
Črnomelj, soba št. 20.Črnomelj.

10. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Dodatne informacije posreduje v zvezi s tem javnim razpisom Mojca Črnič, tel. 07 306 11 33 v času
uradnih dni in po e-pošti: mojca.crnic@crnomelj.si .

Številka: 341-0001/2018
Črnomelj, 25.1.2018
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