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10. OBRAZLOŽITEV:
Z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo lovske družine. Za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v lovišču Republika Slovenija podeli koncesijo lovski družini,
ki trajnostno gospodari z divjadjo in določi upravljavca. Zavezanec za plačilo
koncesijske dajatve je RS – koncesionar.
Posamezni koncesionarji (lovske družine) so dolžni plačati državi tolikšen sorazmerni
del koncesijske dajatve, kakršen je njihov delež lovne površine. Koncesionarji
ministrstvu plačajo celotno koncesijsko dajatev, ministrstvo pa nato razdeli po
občinah polovico koncesijske dajatve od vseh koncesionarjev, ki imajo v občini lovne
površine. Del koncesijske dajatve, ki pripada občini je v skladu z 29. členom Zakona
o divjadi in lovstvu, v proračunu občine izkazan kot namenski prejemek in ga je
potrebno tudi porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v
naravne vire. S predlaganim odlokom občina podrobneje ureja pogoje, namen in
način porabe teh sredstev

12. PREDHODNI POSTOPEK
Predlog odloka je obravnavala Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino, lovstvo
in ribištvo in Statutarno pravna komisija, ki predlagata, da občinski svet sprejme
odlok v predlagani obliki.

13. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme Odlok o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 1. obravnavi

11. PREDLOG ODLOKA
Na podlagi 6. odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št.
16/04, 120/06-odl.US in 17/08) in 7. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS,
št. 35/2012) je občinski svet Občine Oplotnica na svoji _____. seji dne _____ sprejel
ODLOK O
PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z
DIVJADJO
SPLOŠNA DOLOČBA
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1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je občina prejela na podlagi petega
odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06odl.US in 17/08).

NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v narave vire
v občini Oplotnica. Ti ukrepi so na primer:
(1) Biomeliorativni ukrepi:
- ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
- izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri, ipd.),
- vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
- nakup in sajenje ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih
in drevesnih vrst,
- krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
- ravnanje s tujerodnimi invazivnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami;
(2) Biotehnični ukrepi:
- izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež;
(3) Ostali ukrepi:
- čistilne akcije občine,
- čiščenje divjih odlagališč,
- izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih
živali/divjadi in o gozdnem bontonu.
3. člen
V proračunu občine Oplotnica se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov
izkazala v okviru proračunske postavke »trajnostno gospodarjenje z divjadjo«.
Sredstva se upravičencem iz 4. člena tega odloka dodelijo na podlagi javnega
razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali
postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se le ta
prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
4. člen
Upravičenci do sredstev so lovske družine oziroma koncesionarji, ki imajo sklenjeno
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za
lovišča, ki ležijo v občini Oplotnica.
Količina blaga in materiala, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka
sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun občine Oplotnica.
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KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Številka:
Oplotnica,
Občina Oplotnica
Župan Matjaž Orter
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