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Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 
Občini Mežica (Ur. list RS, št. 52/2010, 11/2011), v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) in Statutom Občine 
Mežica (Ur. list RS, št. 33/2007) objavlja Občina Mežica 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarj enja z divjadjo 

 
I. Predmet javnega razpisa   

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in 
sicer izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini (vzdrževanje 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) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, 
katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še 
boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem.  

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu   

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:  

• je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina, ki ima lovno površino v Občini 
Mežica, 

• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za 
lovišče, ki leži v občini, 

• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, 
• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini. 

 

III. Merila za dodelitev sredstev  

Višina sredstev, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu 
vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Mežica. V primeru, da se sredstva ne 
porabijo v celoti, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.  

IV. Višina sredstev   

Višina sredstev je 467,52 EUR.  

V. Razpisna dokumentacija   

Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo vsebuje:  

• povabilo k oddaji vloge; 
• navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; 
• postopek za izbor sofinancerja; 
• vzorec pogodbe; 
• navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev; 

• obrazec – PRIJAVA na razpis; 
• obrazec – IZJAVA vlagatelja o izpolnjevanju pogojev; 
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Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 13.7.2015 na spletnih straneh 
Občine Mežica www.mezica.si in to razpisno dokumentacijo. 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na 
krajevno običajen način, do zaključka javnega razpisa to je 28.7.2015 na spletni strani 
Občine Mežica in sicer na spletnem naslovu www.mezica.si. 

VI. Način oddaje prijave na javni razpis   

Rok za oddajo vlog za naveden javni razpis je 28.7.2015 do 12.00 ure.  

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj poslati po pošti v pisni obliki na 
naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica ali jo osebno vložiti v tajništvu Občine 
Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica. 

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z 
oznako: »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVN OSTI 
TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO« s pripisom i mena loviš ča, na 
katerega se vloga nanaša,  na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica. Na 
hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov vlagatelja. 

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Mežica, do 
28.7.2015 do 12.00 ure.  

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.  

VII. Odločanje v postopkih razpisa in obveš čanje o izidu razpisa:   

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Vse administrativno tehnične 
naloge za komisijo opravlja Oddelek za gospodarske službe pri Občini Mežica, kontaktna 
oseba je Jana Horvat Tomaž, telefon 82 79 357, e-naslov: jana.horvat.tomaz@mezica.si 

Zavržene bodo vloge:  

• ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki tega besedila razpisa, 

• ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge 
(nepopolne vloge). 

 

Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev 
določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije. 

 
Številka: 439-0012/2015-57 
Datum: 13.7.2015 

 

                                                                                                                          Župan 

                                                                                                                     Dušan Krebel, l.r. 


