Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi pri Lovski zvezi Slovenije
Številka: LZS/13
Datum: 2. 2. 2017
Na podlagi Meril za dodeljevanje pomoči kulturnim skupinam in posameznikom, delujočim na področju
lovske kulture, in v skladu s sklepom 7. redne seje Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi pri
Lovski zvezi Slovenije z dne 19. 12. 2016, Lovska zveza Slovenije, Komisija za lovsko kulturo in odnose z
javnostmi (v nadaljevanju Komisija),
objavlja
javni poziv Lovska kultura 2017
za dodelitev pomoči programom in projektom skupin in posameznikov, delujočih na področju lovske kulture
v letu 2017.
Naziv in sedež naročnika: Lovska zveza Slovenije, Župančičeva 9, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva Lovska kultura 2017 je dodelitev pomoči programom in projektom, skupinam in
posameznikom, ki delujejo na področju lovske kulture (v nadaljevanju: programi), ki so:
- produkcija kulturnih dogodkov (jubilejni koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne
prireditve) na enem ali več področjih dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturna skupina ali posameznik
na neprofiten način in je v interesu lovske organizacije;
- skupni programi kulturnih skupin na regijskem nivoju;
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), filmska in video dejavnost,
likovna dejavnost, fotografska dejavnost, literarna dejavnost.
2. Okvirna vrednost poziva:
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva, znaša 3.700,00 EUR.
Prijavitelj lahko praviloma prijavi en projekt.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017.
4. Roki poziva:
Javni poziv Lovska kultura 2017 prične teči 2. 2. 2017 in se zaključi 1. 3. 2017.
5. Dokumentacija poziva:
Dokumentacija poziva Lovska kultura 2017 obsega:
- besedilo poziva Lovska kultura 2017;
- prijavne obrazce: 1 (splošni podatki o prijavitelju); 2 (podatki in reference o delu društva, skupine,
posameznika);
3 (prijava programa – vrsta in namen projekta);
- poročilo o delu prijavitelja na področju lovske kulture za pretekli dve leti (kratek opis nastopov, prireditev,
sodelovanj na prireditvah, razstavah, snemanjih, izdanih literarnih delih – do največ 1 strani formata A4).

1

6. Pomen izrazov:
Upravičene osebe po tem pozivu so društva in skupine, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z dejavnostjo na
področju lovske kulture. Upravičene osebe so v primeru tega poziva tudi organizatorji pomembnejših
prireditev s področja lovske kulture ter posamezniki v skladu s 3. točko 1. odstavka meril. Društva in skupine
morajo imeti status pravne osebe.
Program je zaokrožena dejavnost izvajalcev na področju lovske kulture, ki se izvaja kot jubilejni koncert,
razstava, izdaja zgoščenk, literarnega dela ipd. v skladu z 2. in 3. točko 1. odstavka meril.
Skupni program so projekti, ki jih na najmanj regijskem območju pripravi več izvajalcev v izvedbi
skupnega organizatorja in imajo velik pomen za promocijo lovske organizacije ter lovske kulture.
7. Pogoji poziva:
Vloge na poziv Lovska kultura 2017 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. in 2.
odstavka meril, predvsem glede trajnosti delovanja in izpolnjevanja ostalih splošnih pogojev, ter so uradno
evidentirane pri LZS:
- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s
podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
- so v primeru, da so bile v letih 2015 in 2016 pogodbena stranka LZS, izpolnile vse svoje obveznosti do
LZS.
Popolne vloge na poziv 2017 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu
društva), C (prijava programa) in vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
- je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse predpisane obrazce;
- vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva:
Izpolnjevanje pogojev poziva 2017 ugotavlja tričlanska delovna skupina, ki jo imenuje Komisija za lovsko
kulturo. Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:
- ki niso bile oddane v razpisnem roku;
- ki jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega poziva.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko
predlagatelji dopolnijo najpozneje v 14 dneh od poziva k dopolnitvi. Vloge, ki niso bile oddane v
predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti poslana na naslov: Lovska zveza Slovenije, do vključno 1. 3. 2017 oz. najpozneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na sprednji strani ovitka mora biti
izpisano: Ne odpiraj – vloga na poziv Lovska kultura 2017. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
merili poziva Lovska kultura 2017.
10. Pristojna uslužbenka:
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je:
mag. Sabina Mrlak, LZS Ljubljana, Župančičeva 9, tel. 01/24 10 916.
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11. Dvig in vpogled dokumentacije poziva:
Dokumentacija poziva Lovska kultura 2017 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na spletni strani LZS
www.lovska-zveza.si, v času uradnih ur (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) pa jo je možno dvigniti na
sedežu LZS, Župančičeva 9, Ljubljana.
12. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:
Strokovno presojo vlog, prispelih na poziva Lovska kultura 2017, bo opravila posebna tričlanska komisija, ki
bo podala predlog za dodelitev finančne pomoči v potrditev Komisiji za lovsko kulturo. Le-ta bo
predlagatelje o svojih odločitvah s sklepom obvestila. Predlagatelji imajo možnost podati ugovor na sklep v
15 dneh po poteku prejema sklepa. O ugovoru dokončno odločitev sprejme predsednik Komisije za lovsko
kulturo, v roku 15 dni. Njegova odločitev je dokončna. Po izteku tega roka bodo izdane odločbe.
13. Upravičenost do izplačila:
Izbrani projekt bo upravičen do izplačila, v kolikor bo v roku, ki ga predpiše izdana odločba, posredovano
poročilo o izvedenem projektu na predpisanih obrazcih s prilogami, iz katerih je razvidna skladnost izvedbe s
kriteriji razpisa. V primeru, da projekt ni izveden ali ni izveden v skladu s kriteriji, se sredstva ne izplačajo.
V kolikor poročilo ni posredovano v roku, ki ga določa odločba, se šteje, da projekt ni bil izveden.

Ljubljana, 19. 12. 2016

Predsednik Komisije za
lovsko kulturo in odnose z
javnostmi
Milan Tepej, l.r.
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