
 

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, 46/14 – ZON-C in 31/18) Občina Mežica 

objavlja 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja 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. Višina 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.  

Višina sredstev je predvidoma 482,1 EUR.  

IV. Merila za dodelitev sredstev  

 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 8.10.2019 na spletnih straneh 

Občine Mežica www.mezica.si 

 

 

 

Občina MEŽICA 

Trg svobode 1 

2392 MEŽICA 

Telefon: 02 82 79 350 
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V. Razpisna dokumentacija  

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na krajevno 

običajen način, do zaključka javnega razpisa to je na spletni strani Občine Mežica in sicer na 

spletnem naslovu www.mezica.si in v prostorih Občine Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica 

v času uradnih ur.  

VI. Način oddaje prijave na javni razpis  

Vloga je popolna če: 

 

-  je izpolnjen in priložen obrazec OBR 1, ki je del razpisne dokumentacije - PRIJAVA na 

razpis; 

-  je izpolnjen in priložen obrazec OBR 2, ki je del razpisne dokumentacije - IZJAVA 

vlagatelja o izpolnjevanju pogojev; 

- če je priložena fotokopija veljavne koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo za lovišče, ki leži v občini. 

Rok za oddajo vlog za naveden javni razpis je 18.10.2019.  

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 AKTIVNOSTI 

TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO« s pripisom imena lovišča, 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. 

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.  

VII. Odločanje v postopkih razpisa  

 

Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo 

pregledala strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. 

 

V primeru nepopolne vloge se vlagatelja vloge pisno pozove na njeno dopolnitev. Rok za 

dopolnitev vloge je 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolna vloga, ki jo 

vlagatelj v navedem roku ne dopolni, se zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere 

dopolnitev je bila poslana prepozno. 

 

Z izbranimi prijavitelji bo na podlagi sklepa župana sklenjena Pogodba o sofinanciranju. V 

primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe 

o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo.  

 

Zoper sklep župana ni pritožbe v upravnem postopku, lahko pa se sproži upravni spor. Tožba 

se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 

dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po 

pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na 

http://www.mezica.si/
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pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno 

priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.  

 

Tožba ne ovira izvršitve sklepa, zoper katero je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o 

sofinanciranju dejavnosti z izbranimi prijavitelji. 

Vse administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja Služba za gospodarstvo pri Občini 

Mežica, kontaktna oseba je Jana Horvat Tomaž, telefon 82 79 363, e-naslov: 

jana.horvat.tomaz@mezica.si 

 

Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev 

določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije. 

 

Številka: 439-0010/2019 

Datum: 8.10.2019 

 

                                                                                                                          Župan 

                                                                                                                     Dušan Krebel, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- razpisna dokumentacija 
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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 

Op. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije in je informativnega značaja, kar 

pomeni, da ga vlagatelj ne izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi. 

 

 

Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, ki jo zastopa župan Dušan Krebel, univ. dipl. 

ekon., matična številka: 5883610, identifikacijska številka za DDV: SI82400776 

(v nadaljevanju: občina) 

 

in  

 

LOVSKA DRUŽINA______ , ________(naslov), ki jo/ga zastopa predsednik/ca ______ 

matična številka: ____________ 

ID za DDV/davčna številka:  ________________ 

(v nadaljevanju: prejemnik) 

 

skleneta naslednjo 

 

P O G O D B O 

o sofinanciranju aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 

1. člen 

S to pogodbo se občina zavezuje za sofinanciranje, prejemnik pa za izvajanje aktivnosti 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (v nadaljevanju: aktivnost), ki je bil izbran s sklepom 

šifra __________ dne __________ na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Mežica.  

 

Prejemnik se zavezuje, da bo aktivnosti izvedel v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo 

za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s 

področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi 

predpisi, najkasneje do 31.12.2019. 

2. člen 

Občina in prejemnik se dogovorita, da bo občina, v skladu z Odlokom o porabi koncesijske 

dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Mežica (Uradni list RS, št. 52/2010) 

prispevala sredstva za izvedbo aktivnosti  v letu 2019 v višini  _____ EUR.  

 

3. člen 

Prejemnik se zavezuje, da bo z izvedbo aktivnosti izpolnil vse zahteve in določila iz letnega 

načrta lovišča in letnega načrta lovsko upravljavskega območja in da bo sredstva, pridobljena 

po tej pogodbi, uporabil izključno za namen, za katerega so mu bila dodeljena.  

 

4. člen 

Občina in prejemnik se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja 

pooblaščena predstavnika: 

 

- na strani občine, je skrbnik pogodbe __________________________ 

- na strani prejemnika _____________________. 
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5. člen 

V imenu občine ima njegov/a pooblaščeni/a predstavnik/ca pravico nadzora nad potekom 

aktivnosti in nad namensko porabo dodeljenih sredstev proračuna občine z vpogledom v 

celotno dokumentacijo in obračun stroškov prejemnika v zvezi z izvedbo aktivnosti ter 

pravico ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena in ciljev iz te pogodbe, 

prejemnik pa ji je dolžan to omogočiti. 

 

6. člen 

Občina lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev z 

zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila v naslednjih 

primerih: 

- če mu prejemnik ne omogoči nadzora v skladu z  določili te pogodbe, 

- če se ugotovi, da je prejemnik nenamensko uporabil prejeta sredstva ali da jih je pridobil 

na podlagi neresničnih podatkov, 

- če prejemnik kako drugače ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe. 

 

7. člen 

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne 

rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče. 

 

8. člen 

Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je 

sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme občina dva izvoda, prejemnik pa en 

izvod. 

 

Datum:__________                                                       Datum: ___________ 

 

 

   Žig                                                                                        Žig 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

  

PREJEMNIK                           

                         Občina Mežica 

  

Predsednik/ca                                 Župan 

                        Dušan KREBEL 
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Obrazec OBR 1 – PRIJAVA na razpis 

 
PODATKI O VLAGATELJU: 
 
Naziv lovske družine:A  

Ulica: A  

Hišna številka: A  

Pošta: A  

Poštna številka: A    

 
 

Davčna številka (ID številka za DDV): S I         

Matična številka:        

 
 

Številka TR: S I 5 6                

Banka pri kateri je odprt TRR:   

Ekspozitura banke:   

 
 
 
PODATKI O ODGOVORNI OSEBI LOVSKE DRUŽINE: 
 
Ime in priimek:  

Ulica:  

Hišna številka: A  

Pošta: A  

Poštna številka: A    

Telefon:  

Telefaks:  

E-mail:  

 
 
 
 
Kraj: 

Žig 

 

  
  

Dne:   

  Podpis odgovorne osebe 
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Obrazec OBR 2 – IZJAVA vlagatelja o izpolnjevanju pogojev 

 
Vlagatelj: 
 

 
 
Izjavljam, da: 

• smo v Republiki Sloveniji registrirani kot lovska družina, 

• nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,  

• imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve občini in državi, 

• smo seznanjeni z vsebino te razpisne dokumentacije ter z njo brez zadržkov v celoti 
soglašamo; 

• se strinjamo z določili vzorca pogodbe iz 4. točke te razpisne dokumentacije; 

• se strinjamo z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za izvajanje tega 
razpisa in z objavo osnovnih podatkov; 

• lahko občina pridobi vse podatke in dokazila, ki vplivajo na odločitev o vlogi, in jih v 
uradni evidenci vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in 
nosilci javnih pooblastil; 

• so vsi v vlogi navedeni podatki popolni in verodostojni ter da smo seznanjeni s 
posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi. 

 
 
 
 
 
 
Kraj: 

Žig 
 

  
  

Dne:   

  Podpis odgovorne osebe 
 
 
 
 
 

 

Naziv lovske družine 


