OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET
2. branje
Na podlagi 6. odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu ( Uradni list RS, št. 16/04, 12006-odl. US in 17/08) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave,
Primorske novice št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je občinski svet na
svoji…redni seji dne……….. sprejel
ODLOK O
PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

1.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi 5. odstavka 29.
člena Zakona o divjadi in lovstvu ( Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08).
2. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in sicer za ukrepe
varstva divjadi in biomeliorativne ukrepe ( vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč
in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in
vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in
prež).
3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali Javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem
naročanju.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Številka:
Datum: 23.6..2010

Župan
Andrej Maffi

Obrazložitev:
Občina z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ureja
podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev. Občina pa se potem odloči ali bo

objavila javni razpis za dodelitev sredstev za ukrepe varstva in vlaganj v naravne vire ali pa
bo sredstva upravičencem dodelila na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z
zakonom ( 3. člen predloga odloka).
Za 2. branje se je pripravilo predlog odloka na podlagi pripomb Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe. Tako se je v 3. členu odloka dopustilo obe
možnosti dodeljevanja sredstev – na podlagi javnega razpisa ali javnega naročanja.
Zakon o divjadi v 29. členu določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek
proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Občini nakazana
sredstva se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski
izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in
način porabe teh sredstev občina uredi po sprejetju odloka z razpisno dokumentacijo.

Župan
Andrej Maffi

