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RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V LETU 2017














POVABILO K ODDAJI VLOGE

Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik vabi lovske družine, da v skladu z objavljenim javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo, ter to razpisno dokumentacijo oddajo VLOGO ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO. Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 9/2010).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje 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 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. 

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 v Uradnem vestniku Občine Destrnik in to razpisno dokumentacijo.


Vloga je popolna če:
- je izpolnjen in priložen obrazec - PRIJAVA na javni razpis;
- je izpolnjen in priložen obrazec - IZJAVA vlagatelja o izpolnjevanju pogojev.

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si vlagatelj pridobiti iz spletne strani
občine Destrnik, in sicer na spletnem naslovu www.obcina.destrnik.si" www.obcina.destrnik.si ali v sprejemni pisarni Občine Destrnik, Janež, 2253 Destrnik v času uradnih ur.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis - divjad«.

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja.

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj poslati po pošti v pisni obliki na
naslov: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik ali jo osebno vložiti v sprejemni pisarni Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik do vključno 05.10.2017 do 14.00 ure
ali oddati na pošto s poštnim žigom do 05.10.2017.







POSTOPEK ZA IZBOR UPRAVIČENCEV

Vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo opravi Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan Občine Destrnik. 
Komisija ugotovi popolnost vlog.  Prijavitelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne prijave, lahko le-te dopolnijo v določenem roku od prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolnih prijav komisija po tem roku ne obravnava in se jih s sklepom zavrže. 
Izvajalce se o višini odobrenih finančnih sredstev obvesti s sklepom. Sklep o izbiri podpiše direktor  občinske uprave, vroči se vsem predlagateljem programov. 
Zoper sklep o izbiri je možno podati ugovor županu občine v roku osem dni od prejema sklepa. O ugovoru odloči župan v roku  15 dni od njegovega prejema.


NAVODILA VLAGATELJEM ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV

Obrazec - 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, E-mail: se po potrebi navedejo zaradi lažjega komuniciranja v primeru nejasnosti v prijavi na razpis.

Obrazec - IZJAVA vlagatelja o izpolnjevanju pogojev

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













Obrazec – PRIJAVA na razpis

PODATKI O VLAGATELJU:

Naziv lovske družine:A

Ulica: A

Hišna številka: A

Pošta: A

Poštna številka:
A





Davčna številka (ID številka za DDV):
S
I








Matična številka:









Številka TR:
S
I
5
6















Banka pri kateri je odprt TR:


Ekspozitura banke:





PODATKI O ODGOVORNI OSEBI LOVSKE DRUŽINE:

Ime in priimek:

Ulica:

Hišna številka: A

Pošta: A

Poštna številka:
A



Telefon:

Telefaks:

E-mail:





Kraj:
Žig







Dne:




Podpis odgovorne osebe





Obrazec – 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,
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 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.




Kraj:
Žig







Dne:




Podpis odgovorne osebe





















