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Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in 
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) 
in 7. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 7. redni seji dne, 
14. oktobra 2011, sprejel 

O D l O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo na območju 
Občine Selnica ob Dravi

1. člen
Ta odlok določa namene in način porabe denarnih sredstev 

koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki 
jih Občina Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina) prejema na 
podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US in 17/08).

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje 

z divjadjo, in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativ-
ne 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, na-
kup krme za divjadi ter semen in gnojil za obdelavo krmilnih njiv 
ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah).

3. člen
Občina sredstva porablja za namene iz 2. člena tega odloka 

po postopkih javnega naročanja v skladu z veljavnimi predpisi in 
glede na progam aktivnosti opredeljen v proračunu občine.

V kolikor se v tekočem letu sredstva namenijo za aktivno-
sti, katerih izvajalci so drugi upravičenci, se razdelitev opravi na 
podlagi občinskega javnega razpisa skladno s pogoji in po po-
stopku, določenem v veljavnih predpisih. Merila in kriteriji se v 
tem primeru podrobneje opredelijo v letnem javnem razpisu. Vla-
gatelji po razpisu so lahko le registrirane lovske družine v Repu-
bliki Sloveniji, ki imajo sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini.

4. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati 15. dan po objavi.
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