RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih
organizacij v MOL za leto 2017 s področja varstva okolja – sklop A
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1 Predmet javnega razpisa:
Na podlagi ciljev, zapisanih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020
(http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/okolje-prostor-bivanje/program-varstva-okolja/)
in
uresničevanju zavez Zelene prestolnice Evrope 2016, želi Mestna občina Ljubljana s sofinanciranem
projektov in aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij (NVO) in neprofitnih organizacij v letu 2017:
- 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,
- oblikovati stimulativno okolje za razvoj in izvedbo zelenih delovnih mest in ekoinovacij,
- spodbujati mreženje znotraj samega nevladnega in neprofitnega sektorja oz. med različnimi
partnerji varstva okolja in narave.
Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju Mestne občine Ljubljana in
sicer:
- Sklop A: Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst
(japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis sp),
orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), veliki pajesen (Ailantus altissima) in pelinolistna
ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)) na zavarovanih območjih narave.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoči projekt/aktivnosti v delu, ki še ni/niso
sofinanciran/e iz javnih sredstev. Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala le projekte in/ali
aktivnosti, ki bodo za udeležence brezplačne.
Posamezna okoljska NVO in neprofitna organizacija lahko prijavi na posamezen sklop javnega
razpisa največ dva/e (2) projekta/aktivnosti. Če bo vlagatelj na posamezen sklop vložil več kot dva/e
(2) projekta/aktivnosti, bosta v nadaljnjo obravnavo vzeti prvi dve prispeli vlogi, ki ju bo kot takšni
evidentiral MOL. Isti/a projekt/aktivnost se ne sme prijaviti na več sklopov.
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 13. novembra 2017, kar pomeni, da mora
sofinancer končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.
2. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog ter pogoji za izbor projektov/aktivnosti v
sofinanciranje
Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt/aktivnost pri merilih sklopa A je 50 točk. MOL bo
sredstva dodeljeval na podlagi doseženih točk pri ocenjevanju vlog, začenši pri najvišje ocenjenih
vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala
tudi omejitev, da MOL sofinancira projekte/aktivnosti v višini največ 75 % celotne vrednosti
projekta/aktivnosti, vendar za sklop A ne več kot 3.750,00 EUR.
V kolikor se na sklopu ne porabijo vsa razpoložljiva sredstva, se neporabljena sredstva prerazporedijo
na ostala sklopa.
Sklop A:
1.
-

MERILA
Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti
vsebinsko zelo kakovosten projekt/aktivnost,
vsebinsko srednje kakovosten projekt/aktivnost,
vsebinsko slabše kakovosten projekt/aktivnost,
vsebinsko nekakovosten projekt/aktivnost.
Zgodovina odstranjevanja na lokaciji
projekt se na lokaciji izvaja najmanj drugič,
projekt se na lokaciji izvaja prvič,
zgodovina odstranjevanja ni navedena.
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2.

3.

4.

5.

Število rastišč na katerih se bo izvajalo odstranjevanje tujerodnih
invazivnih vrst
- nad 5 rastišč,
- 3 do 5 rastišč,
- 1 do 2 rastišča,
- število rastišč ni navedeno.
Pogostost odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst
- redno skozi celo vegetacijsko sezono,
- 3-4 krat na rastno sezono,
- 1-2 krat na rastno sezono,
- pogostost odstranjevanja ni navedena.
Način odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst
- ambrozija - puljenje; japonski dresnik - puljenje, kopanje in
prekrivanje ali striženje nadzemnih delov na 14 dni; zlata rozga kopanje ter veliki pajesen - sekanje in redno odstranjevanje
poganjkov,
- puljenje in košnja, odstranjevanje odraslih ženskih dreves (veliki
pajesen),
- košnja,
- ni opisa načina odstranjevanja.
Lastništvo lokacije odstranjevanja
- samo Mestna občina Ljubljana,
- mešano lastništvo (Mestna občina Ljubljana, državna in zasebna
last),
- samo zasebna last,
- lokacija odstranjevanja ni navedena.
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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:
SKLOP A:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

izpolnjen obrazec vloge - priloga 1
izpolnjen obrazec izvedene aktivnosti v letih 2014-2016 – priloga 1A
izpolnjen obrazec - vsebina projekta/aktivnosti - priloga 2A
izpolnjen obrazec - izjava sodelujočega strokovnjaka - priloga 3A
izpolnjen obrazec - finančno ovrednotenje ter prihodki - priloga 4A
izpolnjen vzorec pogodbe - priloga 5A

SKLOP A:
ad priloga 1
Vlagatelj izpolni vse zahtevane podatke in podpiše izjavo o sprejemanju pogojev razpisa.
ad priloga 1A
Vlagatelj navede in na kratko opiše aktivnosti, ki jih je izvedel na področju varstva okolja ali narave
v letih 2014-2016.
ad priloga 2A
Zavarovana območja na katerih se lahko izvaja odstranjevanje so:
- Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- Krajinski park Zajčja dobrava,
- Krajinski park Ljubljansko barje (del v Mestni občini Ljubljana),
- Krajinski park Polhograjski Dolomiti (del v Mestni občini Ljubljana),
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-

Grajski grič,
Pot spominov in tovarištva.

Projekti/aktivnosti morajo biti podrobno razdelani:
- Opis vsebine projekta/aktivnosti in predvidenih ukrepov – vrsta invazivne tujerodne rastline, ki
je predmet odstranjevanja (v projektu/aktivnosti lahko vlagatelj predlaga odstranitev več vrst
rastlin, ki so predmet javnega razpisa), predvidene lokacije odstranjevanja (katastrska občina
in parcelna številka) in zgodovino odstranjevanja, razlogi za izbiro lokacije, predvideno
vloženo delo (število ur in število udeležencev), predvideni način odstranjevanja in pogostost
odstranjevanja izbrane rastline.
- Minimalna površina enega rastišča mora biti 10 m2.
- Vlagatelji naj predvidijo tudi nadomestno lokacijo, ki jo bo komisija lahko upoštevala v primeru
večih prijav iste lokacije.
- Časovni termin izvedbe.
- Natančen opis izobraževanja in ozaveščanja lastnikov zemljišč na širšem območju
odstranjevanja in obiskovalcev zavarovanega območja narave. Kot izobraževalna/ ozaveščevalna
aktivnost se šteje: izvedba predavanja, delavnic, izdelava publikacije, izdelava plakata,
vzpostavitev svetovalnega telefona in podobno.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora obvezno sodelovati biolog z izkušnjami s področja
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora izvajalec do izvedbe aktivnosti pridobiti soglasje lastnika
zemljišča, upravljalca in strokovno soglasje Zavoda za varstvo narave RS.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora biti obvezno izvedena vsaj ena izobraževalna aktivnost za
lastnike zemljišč na širšem območju odstranjevanja in obiskovalce zavarovanega območja narave.
Kartiranje invazivnih rastlin ni predmet tega razpisa! Projekti/aktivnosti, ki ne bodo predvideli
izvedbe mehanskega odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst v času sofinanciranja projekta
in vsaj ene izobraževalne aktivnosti, bodo zavrnjeni!
Prejemnik se zavezuje, da bo poskrbel za varnost pri izvedbi projekta, in sicer tako svojih
delavcev kot drugih udeležencev projekta. Mestna občina Ljubljana ne odgovarja za morebitne
zdravstvene težave prejemnikovih delavcev kot tudi drugih udeležencev projekta, ki bi nastale
kot posledica oziroma v povezavi z izvedbo projekta.
ad priloga 3A
Obrazec izpolni biolog, ki bo sodeloval pri izvajanju projekta/aktivnosti, pri čemer vpiše vse
zahtevane podatke in navede vsaj tri reference s področja odstranjevanja invazivnih tujerodnih
rastlinskih vrst.
ad priloga 4A
V obrazcu je potrebno vpisati podatke za 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 13. novembra 2017. 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 pravnomočnosti sklepa o izbiri do 13. novembra 2017.
Da bi bili stroški upravičeni:
- morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta;
- morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projekta/aktivnosti;
- morajo biti razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne
primernosti in stroškovne učinkovitosti;
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morajo dejansko nastati;
morajo biti prepoznavni in preverljivi;
morajo biti podprti z izvirnimi dokazili;
morajo biti evidentirani v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni v skladu z
zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne in socialne zakonodaje;
- niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta.
Odstranjevanje ambrozije mora potekati še pred njenim cvetenjem. Odstranjene rastlin se lahko
kompostira, odda v rjavi zabojnik za odpadke ali na mestu odstranitve naredi zastirko. Pri
odstranjevanju se priporoča uporaba rokavic. Prejemnik sredstev v primeru prepoznega
odstranjevanja (ko rastlina cveti ali že ima semena) ni upravičen do povrnitve stroškov uničenja.
Z odstranjevanjem japonskega dresnika se prične čim prej spomladi. Odstranjeni japonski dresnik
(nadzemni in podzemni del) prejemnik sredstev lahko brezplačno odda v zbirne centre na območju
Mestne občine Ljubljana – zabojnik za invazivne rastline!
Širjenje manjših, lokalno razširjenih populacij kanadske zlate rozge in orjaške zlate rozge lahko
zaustavimo s košnjo še pred cvetenjem. Za bolj učinkoviti metodi odstranjevanja sta se izkazali
košnja dvakrat letno (maja in avgusta) več let zapored in izkopavanje podzemnih živic. Nadzemne
dele zlatih rozg, ki še nimajo semen se lahko odloži v rjave zabojnike za odpadke ali odpelje v zbirne
centre na območju Mestne občine Ljubljana (zabojnik za zeleni odrez), podzemne dele prejemnik
sredstev lahko brezplačno odda v zbirne centre na območju Mestne občine Ljubljana – zabojnik za
invazivne rastline!
Za odstranjevanje velikega pajesna je potrebno ponavljajoče se večletno redno žaganje oz. sekanje
dreves (sečnja v zgodnjem poletnem času, pred nastankom plodov), izkopavanje korenin in redno
odstranjevanje mladih poganjkov. Populacijo se lahko omejuje tudi z odstranjevanjem odraslih
ženskih dreves. Pri odstranjevanju se svetuje uporaba respiratorjev in rokavic, saj so nekateri ljudje
alergični na pelod pajesena, sok te rastline pa naj bi povzročal miokarditis. Deblo, veje in liste
prejemnik sredstev lahko odpelje v zbirne centre na območju Mestne občine Ljubljana (zabojnik za
zeleni odrez).
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 npr. računom, avtorsko pogodbo, potnim nalogom, ipd. ter
dokumentom, iz katerega je razvidno, da so bili stroški tudi plačani.
ad priloga 5A
Del razpisne dokumentacije je tudi vzorec pogodbe, ki ga je treba natančno prebrati in izpolniti
podatke o vlagatelju ter ga podpisanega in žigosanega priložiti prijavi na razpis. Vzorec
pogodbe je informativen, podpis pa pomeni seznanitev s pogodbo in pristanek na pogoje v njej.
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