
Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08) in 16. 
člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 8. 
redni seji dne 20.6.2012 sprejel 
 
 

O D L O K  
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Cerkno 

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo, na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in 
lovstva. 
 

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV 
 

2. člen 
 
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v narave vire v Občini 
Cerkno. Ti ukrepi so:  
1. Biomeliorativni ukrepi:  
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,  
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluž, mlak, mokrišč, vodnih virov ipd.),  
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,  
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in 
drevesnih vrst,  
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.  
2. Biotehnični ukrepi:  
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.  
3. Ostali ukrepi:  
– čistilne akcije,  
– sanacija divjih odlagališč,  
– prometna in druga gozdna signalizacija,  
– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih 
živalih/divjadi in o gozdnem bontonu, 
– urejanje gozdnih in podobnih učnih poti. 
 

3. člen 
 
V proračunu Občine Cerkno se nakazana sredstva na strani odhodkov izkazujejo v okviru 
posebne proračunske postavke. Sredstva se porabijo v skladu z letnim programom, ki ga 
sprejme župan.  
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot 
namenski prihodek v proračun naslednjega leta. 
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III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
 

4. člen 
 
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja pristojna služba Občine Cerkno. 
 

IV. KONČNA DOLOČBA 
 

5. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. 423-0002/2012 
Cerkno, dne 20. junija 2012 
 Župan  

Občine Cerkno 
Miran Ciglič 

 
 
 


