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OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU 
 

I. NAROČNIK 
 
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. 
 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 
oziroma izvajanje ukrepov varstva okolja in narave ter vlaganj v naravne vire, in sicer za 
naslednje ukrepe: 
 
a. biomeliorativni ukrepi: 

- ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, in logov, 
- izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri, ipd.), 
- vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz za malo divjad, 
- nakup in zasaditev ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih 

in drevesnih vrst, 
- izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež. 

 
b. biotehnični ukrepi: 

 krmljenje divjadi, 

 vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv. 
 

c. tehnični ukrepi: 

 nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi. 
 
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s 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, programom ukrepov trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo ter drugimi veljavnimi predpisi. 
 
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v občini Kobarid (Uradni list RS, št. 43/12) in Odloka o proračunu 
Občine Kobarid za leto 2020 (Uradni list RS, št. 71/20).  
 
III. UPRAVIČENCI JAVNEGA RAZPISA 
 

Upravičenci javnega razpisa so vsi registrirani izvajalci ukrepov trajnostnega gospodarjenja z 
divjadjo, ki delujejo na območju občine Kobarid, ki v skladu z objavljenim javnim razpisom za 
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo oddajo vlogo za prijavo na javni 
razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.  
 
IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 
 
Višina sredstev javnega razpisa znaša 3.477,21 EUR.  
 
Vsak upravičenec prejme sorazmerni del sredstev razpisanih proračunskih sredstev glede na 
površino, ki leži v občini oziroma so sredstva enaka sorazmernemu delu vplačane 
koncesijske dajatve – velja za Lovske družine. Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti 
do 15.11.2020 tudi porabljena. 
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V. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA 
 
Vloga mora biti popolna in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki je bila objavljena na spletni strani občine Kobarid 
www.kobarid.si in razpisno dokumentacijo. 
 
Vloga mora biti izpolnjena čitljivo in v slovenskem jeziku. 
 
Vloga je popolna če: 
 

1. je izpolnjen in priložen obrazec - PRIJAVA NA RAZPIS; 
2. je izpolnjen in priložen obrazec - IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU 

POGOJEV (skupaj z   zahtevanimi prilogami), 
3. je podpisan in žigosan vzorec pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji. 

 
Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev: 
 
Obrazec - PRIJAVA NA RAZPIS 
 

- Naziv: je polni naziv društva, kot je zapisan v temeljnem aktu društva in registriran na 
upravni enoti.  

- Naslov: je uradni naslov društva. To ni nujno naslov, na katerega društvo prejema 
pošto. 

- Davčna številka, matična številka, številka TRR in podatki o banki: navesti 
natančne uradne podatke. 

- Podatki o odgovorni: to je pravni zastopnik društva. 

- telefon ali e-mail: se 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. 

 
 
VI. OSEBA, POOBLAŠČENA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ O RAZPISNI 
DOKUMENTACIJI 
 
Vse podrobnejše informacije o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji pridobite na Občini 
Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. Kontaktna oseba: Tomaž Skočir, tel: (05) 38-99-208. 
 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca 
razpisnega roka na spletni strani www.kobarid.si. 
 
VII. ROK ZA PRIJAVO IN NAČIN DOSTAVE 
 
Vlagatelji morajo ustrezno označene vloge oddati po pošti na naslov: Občina Kobarid, Trg 
svobode 2, 5222 Kobarid, najkasneje do 22.6.2020 (velja datum poštnega žiga). 
 
Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno oznako na sprednji strani: 
- Ne odpiraj - vloga na javni razpis – javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo; 
- ime območja, na katerega se vloga nanaša. 
 

http://www.kobarid.si/
http://www.kobarid.si/
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Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja. Priporočeno je, da se uporablja obrazec ovojnice, ki 
se priložen razpisni dokumentaciji.  
 
VIII. ODPIRANJE VLOG 
 
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obravnavala tričlanska strokovna komisija (v 

nadaljevanju; komisija), ki jo imenuje župan Občine Kobarid. Odpiranje vlog, ki ga vodi 

strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo po izteku roka za prijavo na javni razpis. 

 

Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in meril, 

določenih v javnem razpisu. Komisija lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi 

navedenih upravičenih stroškov prijavljenih aktivnosti ter v ta namen zahteva dodatna 

dokazila in pojasnila. 

 

Prepozno prispele vloge, bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale 

razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. 

Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok 

za dopolnitev vlog bo pet (5) dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. 

 

Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če 

pozvani vlagatelji v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali pa jih bodo 

dopolnili neustrezno, bo komisija vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne in upravičene pa 

bo komisija točkovala v skladu z merili, določenih v javnem razpisu, ter pripravila predlog 

razdelitve sredstev. Župan na osnovi predloga komisije s sklepom odloči o sofinanciranju 

prijavljenih programov in projektov. 

 

Na podlagi sklepa župana, občinska uprava izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali 

o zavrnitvi sofinanciranja. Zoper odločbo lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 

osmih (8) dni od dneva vročitve odločbe upravičencu. Odločitev župana je dokončna. 

 

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, 

upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 

SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) se roki za 

uveljavitev materialnih pravic v postopku tega javnega razpisa, ki se iztečejo v času izvajanja 

ukrepov po ZZUSUDJZ, se s ZZUSUDJZ podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva 

prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom ZZUSUDJZ. 

 

Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo urejene medsebojne pravice in 

obveznosti med Občino Kobarid in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih 

sredstev. 

 
IX. OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA 
 
Upravičenci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh po izteku roka za 

prijavo na javni razpis. Z izbranimi upravičenci javnega razpisa bodo sklenjene pogodbe po 

pravnomočnosti izdanih odločb o izbiri.  

 
      Marko Matajurc, l.r. 

župan Občine Kobarid 
 


