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JAVNA OBRAVNAVA
Osnutek Odloka porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z

divjadjo v Občini Vrhnika

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 18. redni seji, dne 23. 5. 2013 sprejel Osnutek

odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini
Vrhnika, ga prekvalificiral v predlog in ga posreduje v javno obravnavo do vključno 7. 6.
2013.
V času javne obravnave sprejemamo pisne predloge. Posredujete jih lahko na naslov:
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali na elektronski naslov:
maja.kogovsek@vrhnika.si ali obcina.vrhnika@vrhnika.si.

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

PREDLOG

Na podlagi 6. odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 16/04, 120/06 - odl
US in 17/2008) in ___ člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 365/2009) je Občinski
svet Občine Vrhnika na svoji _________seji dne _________,
sprejel
ODLOK O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z
DIVJADJO
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejeme na podlagi 29. člena Zakona
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.
Občina Vrhnika bo izvedla postopek izbire izvajalcev storitev oziroma dobaviteljev blaga za
izvedbo ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire na podlagi predpisov s področja javnega
naročanja v posameznem letu, po prejemu sredstev iz državnega proračuna.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se neporabljeni del
prenese kot namenski prihodek v proračun prihodnjega leta.
3. člen
Ukrepi varstva in vlaganj v naravne vire so predvsem:
- ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
- vzdrževanje gozdnih robov,
- krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv,
- nabava in postavitev prometnih znakov za opozarjanje na divjad ali preventivnih
silhuet divjadi,
- izvajanje čistilnih akcij,
- evidentiranje in čiščenje divjih in nevarnih odlagališč,
- izobraževanje širše javnosti z opremljanjem poučnih objektov s področja lovstva,
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali varovanja okolja,
- ukrepi za ohranjanje naravnega bogastva,
- čiščenje in vzdrževanje vodotokov in barjanskih jarkov.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis.
Št.:007-23/2010
Vrhnika, dne ____________________

ŽUPAN
Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad.

