JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenje z divjadjo v občini Sveta Ana v letu 2018

1. POVABILO K ODDAJI VLOGE
Občina Sveta Ana 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 v Občini Sveta Ana (MUV št. 4/11).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in
sicer se sredstva porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini
Sveta Ana (čistilne akcije občine, vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo
divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, saditev in vzdrževanje
plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) v
posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo spodbuditi
upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem.
2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom in 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.
Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani
občine (tiskati), in sicer na spletnem naslovu: www.sv-ana.si) ali na sedežu občine .
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj poslati po pošti v pisni obliki na
naslov:
OBČINA SVETA ANA
SV. ANA V SLOV. GORICAH 17
2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH
ali jo osebno vložiti v vložišču občine.
3. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zadnji rok za vložitev vloge je 23. 4. 2018, do 14. ure, ne glede na način dostave. Pisne vloge
se pošljejo v zaprti kuverti na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233
Sv. Ana v Slov. goricah s pripisom »ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in ime lovišča«.

4. POSTOPEK ZA IZBOR SOFINANCERJA
Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo
pregledala Strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi, ali je 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.
Komisija bo v roku 30 dni od zaključka javnega razpisa županu predlagala sofinancerje.
O izbiri sofinancerjev bo odločil župan z odločbo.
Vlagateljem neodobrenih vlog se izda odločba o zavrnitvi.
Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v 8-ih dneh o dokončnosti odločbe o izbiri
sofinancerja. Če v tem roku ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki so
na strani izbranega sofinancerja, odločba o izboru sofinancerja za posamezno lovišče preneha
veljati.
Zoper odločbo župana ni pritožbe v upravnem postopku, lahko pa se sproži upravni spor na
Upravnem sodišču Republike Slovenije, v roku 30 dni po prejemu odločbe. Tožba se vloži
pisno ali da ustno na zapisnik pri navedenem sodišču.
Številka: 34101-1/2018
Sv. Ana, 22. 3. 2018
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr., l.r.
Župan Občine Sveta Ana
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