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Številka: 032-0004/2022-3 

Datum: 8.4.2022 

 

 

 

OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 

 

 

ZADEVA:                       Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje 

z divjadjo v Občini Dol pri Ljubljani 

 

NAMEN:                 Obravnava in sprejem – drugo branje 

 

PRAVNA PODLAGA:        29. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 

120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 

– popr.) in 15. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list 

RS, št. 3/18 - UPB2) 

 

PREDLAGATELJ:              župan Željko Savič 

 

Poročevalec:                     župan Željko Savič 

 

FINANČNE POSLEDICE:   do 500 € / leto 

 

PREDLOG SKLEPA:        Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o 

porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo v Občini Dol pri Ljubljani v drugem branju. 

 

 

 

 

Željko Savič, župan 

 

 

 

 

 

 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

ŽUPAN 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

  01/5303 240 

  obcina@dol.si  
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PREDLOG ODLOKA: 

 

Na podlagi šestega odstavka 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, 65/20 in 97/20 – popr.) in 15. člena Statuta 

Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2), je Občinski svet Občine Dol pri 

Ljubljani na 19. redni seji, dne ……….2022, sprejel 

 

 

O D L O K 

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dol pri 

Ljubljani 

 

 

1. člen 

Ta odlok določa porabo denarnih 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, 17/08, 

46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.). 

 

2. člen 

Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v 

Občini Dol pri Ljubljani. Ti ukrepi so: 

 

− vzdrževanje območij, pomembnih za ohranitev prostoživečih živali oziroma rastlin, 

− nakup in postavitev prometnih znakov za opozarjanje na divjad ali preventivnih silhuet 

divjadi, 

− izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov, 

− evidentiranje in čiščenje divjih in nevarnih odlagališč, 

− izvajanje čistilnih akcij, 

− opremljanje poučnih objektov in izobraževanje širše javnosti o odnosu do gozda in 

varovanju okolja.. 

 

3. člen 

Namenska sredstva iz tega odloka se porabijo v skladu z vsakoletnim sprejetim proračunom.  

 

Sredstva se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z 

zakonom o javnem naročanju za posamezno leto. 

 

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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4. člen 

Upravičenci do izvajanja ukrepov, navedenih v 2. členu tega odloka, so lovske družine – 

koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Dol pri Ljubljani. 

 

5. člen 

Merila ter pogoji za dodelitev sredstev oziroma izbiro najugodnejšega ponudnika, se določijo 

v javnem razpisu oziroma v povabilu k oddaji ponudb. 

 

6. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 

objavi. 

 

št. ………………. 

Datum: ……………… 

 

Občina Dol pri Ljubljani 

Željko Savič, župan 
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OBRAZLOŽITEV: 

 

Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču se podeli koncesija in določi upravljavca na 

podlagi javnega razpisa. Koncedent je Republika Slovenije, koncesionar pa lovska družina, ki 

trajnostno gospodari z divjadjo. Na podlagi 29. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list 

RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.) je 

zavezanec za plačilo koncesijske dajatve, ki se plačuje letno, koncesionar. Osnova za izračun 

koncesijske dajatve je petletno povprečje letnih prihodkov od dejavnosti gospodarjenja z 

loviščem (prihodek od prodane divjačine in prihodek iz lovnega turizma) v zadnjih petih letih. 

50 odstotkov koncesijske dajatve je prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa 

prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske 

dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Občini nakazana sredstva iz prejšnjega 

odstavka se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski 

izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Na podlagi šestega odstavka 

29. člena 6. člena Zakona o divjadi in lovstvu lahko občina z odlokom uredi podrobnejše 

pogoje, namen in način porabe teh sredstev. 
 

S predmetnim odlokom se bodo morebitno prejeta sredstva iz tega naslova porazdelila na 

podlagi javnega razpisa, namenjena pa bodo za v 2. členu določene ukrepe. Z upravičenci se 

bodo po zaključki razpisa sklenile ustrezne pogodbe.  

 

FINANČNE POSLEDICE: 

S prejetjem tega odloka se, glede na višino sredstev, ki jih za to namenijo po površini 

primerljive občine, predvideva letna bremenitev proračuna do 500 €. 

 

Po prvem branju so svetniki soglasno sprejeli predlagani sklep, zaradi česar se predlog odloka 

brez sprememb daje svetnikom v razpravo in sprejem v drugem branju. 


