Uradni list Republike Slovenije

Št.

3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana
po zaključnem računu za leto 2010 izkazujejo naslednje
stanje:
PRENOS IZ LETA 2009

95.452,49

PRIHODKI LETA 2010

4.173,00

ODHODKI LETA 2010

0

STANJE DENARNIH SREDSTEV
31. 12. 2010

99.625,49

Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2011.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2011-5
Sežana, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

1709.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo sredstev, ki jih občina prejme na
podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov
varstva okolja in vlaganj v naravne vire na območju Občine
Sežana, in sicer za:
– pripravo in vzdrževanje pasišč, grmišč, remiz za malo
divjad,
– vzdrževanje gozdnega roba,
– izdelavo in vzdrževanje kaluž,
– izdelavo in vzdrževanje večjega vodnega vira,
– sadnjo in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic ter umetnih dupel,
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv,
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– druge ukrepe varstva okolja in narave.
3. člen
Župan imenuje komisijo za izvedbo postopka dodelitve
namenskih sredstev za izvajanje ukrepov varstva okolja in

Stran

4533

vlaganj v naravne vire (v nadaljevanju: komisija). Komisijo
sestavljajo predsednik in dva člana. Komisija pripravi predlog
ukrepov, ki bodo soﬁnancirani v tekočem letu in način porabe
sredstev v tekočem letu.
4. člen
Upravičenci do namenskih sredstev so neproﬁtne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja.
Upravičenec je lahko tudi Občina Sežana za izvedbo
aktivnosti ukrepa iz 2. člena tega odloka v skladu s predpisi, ki
urejajo področje javnega naročanja.
5. člen
Sredstva se dodelijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki
urejajo področje javnega naročanja oziroma na podlagi javnega
razpisa, ki se izvede v skladu s postopkom, ki ga predpisuje
zakonodaja s področja izvrševanja proračuna.
V primeru javnega razpisa bo natančna merila in pogoje
za dodelitev sredstev določil v besedilu javnega razpisa župan
na predlog komisije.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2011-8
Sežana, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet
Občine Sežana na seji dne 21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo
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1710.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Sežana

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo,
27/08 – Odločba US, 76/08, 100/08 – Odločba US, 79/09,
14/10 – Odločba US, 51/10 in 84/10 – Odločba US), Uredbe
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in nazivih
v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popravek, 138/04,
35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07,
33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10
in 17/11) ter 54. in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Sežana
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Sežana (Uradni list RS, št. 21/07) se v 15. členu
tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V oddelkih se lahko oblikujejo referati oziroma druge
oblike notranje organiziranosti v skladu s potrebami dela in
organizacijo dela.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Neposredno pri županu deluje kabinet župana.«

