
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti v MOL za leto 2012 s 

področja varstva okolja 
 



 
1 Predmet javnega razpisa:  
Na podlagi ciljev, zapisanih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2007-
2013 (http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/okolje-prostor-bivanje/program-varstva-
okolja/) in v Resoluciji Nacionalnega programa varstva okolja 2005-2012 (Ur. l. RS, št. 2/06, 
www.npvo.si), želi Mestna občina Ljubljana s sofinanciranem projektov in aktivnosti 
okoljskih nevladnih organizacij (NVO) in neprofitnih organizacij v letu 2012: 

• spodbujati delovanje NVO in neprofitnih organizacij v smislu uveljavljanja načela 
varstva okolja in narave oziroma trajnostnega razvoja, 

• razširjati partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo, 
• spodbujati mreženje znotraj samega nevladnega in neprofitnega sektorja oz. med 

različnimi partnerji varstva okolja. 
 
Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana 
in sicer: Izvedba mehanskega odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst: pelinolistna 
ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska 
zlata rozga (Solidago canadensis sp), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) in 
deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) na vseh zemljiščih razen zasebnih. 
 
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči projekt/aktivnosti v delu, ki še ni/niso 
sofinanciran/e iz javnih sredstev. 
 
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 12. novembra 2012, kar pomeni, da 
mora sofinancer končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.   
 
2. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog 
Sofinancer bo sredstva dodeljeval na podlagi točkovanja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih 
vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo komisija upoštevala 
tudi omejitev sofinancerja, da sofinancira projekte ali aktivnosti v višini največ 75 % celotne 
vrednosti projekta/aktivnosti, vendar ne več kot 4.100,00 EUR. 
 
 MERILA Maks. 

točke 
1. Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti 30 
 - vsebinsko zelo kakovosten projekt/aktivnost, 

- vsebinsko srednje kakovosten projekt/aktivnost, 
- vsebinsko slabše kakovosten projekt/aktivnost, 
- vsebinsko nekakovosten projekt/aktivnost. 
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2. Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) 
projekta/aktivnosti 

20 

 - priložena zelo natančna in realna specifikacija 
stroškov, 

- priložena manj natančna specifikacija stroškov, 
- priložena pavšalna ocena stroškov, 
- ni priložene specifikacije stroškov ali je ta nerealna. 

20 
 

10 
5 
0 

3. Način odstranjevanja invazivnih rastlin 20 
 - puljenje,  

- puljenje in košnja, 
- košnja. 
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4. Vpliv izvedbe projekta/aktivnosti na informiranost 
meščanov o škodljivosti in odstranjevanju invazivnih 

rastlinskih vrst 

30 

 - ima velik vpliv, 
- ima majhen vpliv, 
- nima vpliva. 
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 SKUPAJ 100 
 
3. Prijava na razpis 
Vlagatelj lahko sodeluje v postopku ocenjevanja, če je njegova vloga popolna, kar pomeni, 
da v celoti izpolni in predloži vse zahtevane dokumente iz razpisne dokumentacije: 

a) izpolnjen obrazec vloge - priloga 1 
b) izpolnjen obrazec – vsebina projekta/aktivnosti in navedba sodelujočega 

strokovnjaka -  priloga 2* 
c) izpolnjen obrazec – finančno ovrednotenje ter prihodki - priloga 3*  
d) izpolnjen vzorec pogodbe - priloga 4*  

 
ad B (priloga 2) 
Projekti/aktivnosti morajo biti podrobno razdelani: 

- opis vsebine projekta/aktivnosti in predvidenih ukrepov – vrsta rastline, ki se bo 
odstranjevala in razlogi za izbiro izbrane rastline (v projektu/aktivnosti lahko vlagatelj 
predlaga tudi odstranitev več vrst rastlin), predvidena lokacija, razlogi za izbiro 
lokacije in velikost izbrane lokacije (v projektu/aktivnosti lahko vlagatelj predlaga več 
lokacij), predvideno vloženo delo (število ur in število udeležencev), predvideni načini 
odstranjevanja izbrane rastline. Vlagatelji naj predvidijo tudi nadomestno lokacijo, ki 
jo bo komisija lahko upoštevala v primeru večih prijav iste lokacije, 

- časovni termin izvedbe, 
- natančen opis informiranja, izobraževanja in ozaveščanja meščanov o 

projektu/aktivnostih ter škodljivosti in odstranjevanju invazivnih rastlinskih vrst in 
predlog udeležencev akcije, 

- navedba sodelujočega strokovnjaka s področja biološke stroke - smer botanika in 
njegove reference. 

 
Kartiranje invazivnih rastlin ni predmet tega razpisa! Projektov/aktivnosti, ki ne bodo 
predvideli izvedbe mehanskega odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst v času 
sofinanciranja projekta, področna komisija ne bo obravnavala!  
 
ad C (priloga 3) 
V obrazcu je potrebno navesti in opisati vse načrtovane izdatke. Posebej morajo biti 
označene tiste aktivnosti, za katere se pričakuje, da bodo sofinancirane s strani Mestne 
občine Ljubljana, in bodo končane do 12. novembra 2012. Navesti je potrebno tudi vse 
ostale predvidene, zagotovljene in pridobljene vire sofinanciranja, in po možnosti dodati 
dokazila. Potrebno je navesti tudi pričakovano višino zaprošenih sredstev sofinanciranja s 
strani Mestne občine Ljubljana (tudi v %). 
 
Obdobje upravičenosti stroškov je od sklenitve pogodbe do 12.11.2012. 
 
Da bi bili stroški upravičeni: 
- morajo biti nujno potrebni za uspešno izvajanje projekta; 



- morajo biti v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne 
primernosti in stroškovne učinkovitosti; 

- morajo dejansko nastati; 
- morajo biti prepoznavni in preverljivi; 
- morajo biti podprti z izvirnimi dokazili; 
- niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta.  
 
V zvezi s sofinanciranjem programov so upravičeni naslednji stroški, če ustrezajo kriterijem, 
določenim v prejšnjem odstavku: 
- stroški nakupa delovnih pripomočkov (vreče, orodje za odstranjevanje rastlin); 
- stroški informiranja in ozaveščanja; 
- stroški nakupa zaščitne opreme (rokavice, respiratorji …); 
- stroški odvoza in uničenja invazivnih rastlin; 
- plače in drugi stroški zaposlenih, vključenih v izvedbo projekta/aktivnosti; na dokazilu 

mora biti navedeno število opravljenih ur/mesec in znesek; 
- potni stroški in dnevnice za osebje, če jih je moč opravičiti z izvajanjem 

projekta/aktivnosti in so skladni z običajno prakso na tem področju; 
- stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt/aktivnost (plačila avtorskih 

honorarjev, plačila za delo preko študentskega servisa, plačila po pogodbah o opravljenih 
storitvah). 

- stroški pogostitev, ki so povezani izključno z izvajanjem projekta/aktivnosti. 
 
Mestna občina Ljubljana ne bo sofinancirala stroškov investicij in nakupa osnovnih sredstev, 
razen potrebnega orodja za mehansko odstranjevanje invazivnih rastlin in za to potrebne 
delovne zaščite.  
 
Stroški morajo biti dokumentirani z ustreznim dokazilom (npr. račun, avtorska pogodba, potni 
nalog, ipd).  
 
ad D (priloga 4) 
Del razpisne dokumentacije je tudi vzorec pogodbe, ki ga je treba natančno prebrati in 
izpolniti podatke o vlagatelju ter ga podpisanega in žigosanega (žigosanje ni obvezno za 
društva) priložiti prijavi na razpis. Vzorec pogodbe je informativen, podpis pa pomeni 
seznanitev s pogodbo in pristanek na pogoje v njej. 

    


