
 
Župan 

Trojiški trg 26, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah 
Tel.: +386 (0)2/ 729 50 20, telefaks: +386 (0)2/ 729 50 25, www.svetatrojica.si, e-mail: obcina@svetatrojica.si 

davčna št.: SI 58878734, št. računa: 01404-0100020461 

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na podlagi Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10) in v 
povezavi s šestim odstavkom 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 
120/06 - odl. US, 17/08, 46/14 - ZON-C, 31/18) ter v skladu s 7. členom Statuta Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10 in 12/14 in Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 57/17 in 3/19) objavlja  
 

 
JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V LETU 2019 
 

 
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in 
sicer izvajanje ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov: ohranjanje in vzdrževanje 
pasišč in 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 nadaljnjem besedilu: aktivnosti) v 
posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi 
upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.  
 
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega 
razpisa, 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. 
 
2. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 
 
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina, 

• 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 do države in občine. 
 
 
 
 



3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV 
 
Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v 
občini. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med 
izbrane vlagatelje. 
 
4. VIŠINA SREDSTEV IN ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV 
 
Višina sredstev znaša 456,01 EUR in morajo biti tudi porabljena v tekočem letu. 
 
5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
Razpisna dokumentacija za prijavo 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. 
Vloga mora biti izpolnjena in oddana v skladu s tem javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo. 
 
6. NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS 
 
Vlagatelji lahko vloge oddajo po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah ali jo 
oddajo osebno v sprejemni pisarni občine vse delovne dni v tednu v času uradnih ur, in sicer 
do najkasneje vključno ponedeljka 4. novembra 2019. V kolikor je vloga oddana po pošti 
kot priporočena pošiljka velja za dan oddaje datum poštnega žiga.  
 
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene:  
»Ne odpiraj– javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 
divjadjo« s pripisom imena lovišča, na katerega se vlog nanaša. Na hrbtni strani kuverte 
morata biti naziv in polni naslov vlagatelja. Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge 
bodo zavržene. 
 
7. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PRISPELIH VLOG 
 
Odpiranje vlog bo predvidoma v sredo, dne 6. novembra 2019 ob 11.00 uri v prostorih Občine 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
Odpiranje vlog ni javno. 



8. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA 
 
Vloge bo obravnavala občinska uprava občine. 
 Zavržene bodo vloge: 
- ki ne bodo poslane v roku in na način, kot je določen v 6. točki razpisa, 
- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa 
in razpisna dokumentacija ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolna 
vloga). 
Zavrnjene bodo vloge tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev 
določenih v besedilu razpisne in razpisne dokumentacije. 
 
9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
 
Razpisno dokumentacijo je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka mogoče osebno 
dvigniti v sprejemni pisarni občine, vse delovni dni v tednu v času uradnih ur ali na spletni 
strani občine: www.svetatrojica.si. 
 
Za dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani vse delovni dni v 
tednu v času uradnih ur po telefonu: (02) 729 50 23 ali po elektronski pošti: 
pravna@svetatrojica.si. 
 
Številka:  431 - 6/2019 - 3 
Datum:   21.10.2019 
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                            ŽUPAN 

 

 
 
 
 
 


