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PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Selnica ob Dravi v prvi 
obravnavi. 

 
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 

Odlok je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 

 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 
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Na podlagi šestega 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 Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je Občinski 
svet Občine Selnica ob Dravi na … seji dne, …, sprejel 

 
Odlok 

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine 
Selnica ob Dravi 

 
1. člen 

Ta odlok določa namene in način porabe denarnih sredstev koncesijskih dajatev za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo, ki jih Občina Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina) prejema na 
podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - 
odl. US in 17/08). 
 

2. člen 
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire na območju 
občine (čistilne akcije; zaščita in ohranitev naravnih sistemov, habitatov, prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst s ciljem ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in genske pestrosti ter preprečiti 
nadaljnjo degradacijo tal; ohranitev ustreznega razmerja med travišči in grmišči z zadrževanjem 
sukcesivnih procesov, ozaveščanje širše javnosti; izobraževalne aktivnosti na področju varstva in 
vlaganj v naravne vire ipd.). 
 

3. člen 
Občina sredstva porablja za namene iz 2. člena tega odloka po postopkih javnega naročanja v 
skladu z veljavnimi predpisi in glede na progam aktivnosti opredeljen v proračunu občine. 
V kolikor se v tekočem letu sredstva namenijo za aktivnosti, katerih izvajalci so drugi upravičenci, 
se razdelitev opravi na podlagi občinskega javnega razpisa skladno s pogoji in po postopku, 
določenem v veljavnih predpisih. Merila in kriteriji se v tem primeru podrobneje opredelijo v letnem 
javnem razpisu. 
 

4. člen 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati 15. dan po objavi. 
 
Številka: 007-9/2010 
Datum:  

 
Jurij Lep, univ. dipl. inž. les. 

ŽUPAN 
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OBRAZLOŽITEV  
 
1. Pravna podlaga  
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) v petem odstavku 
29. členu določa, da je 50 odstotkov koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki 
jih v državni proračun odvajajo lovske družine, namenski prihodek proračuna občine na katerih 
območju so lovne površine. V šestem odstavku istega člena je predpisano, da so občine za porabo 
teh sredstev dolžne sprejeti odlok, v katerem opredelijo podrobnejše pogoje, namen in način 
porabe teh sredstev. Že sam zakon predpisuje, da se sredstva lahko porabijo le za ukrepe varstva 
in vlaganj v naravne vire. 
 
2. Vsebina odloka 
V 1. členu je navedena vsebina odloka in pravna podlaga. V 2. členu je opredeljena namenska 
poraba sredstev za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire na območju občine. Tretji 
člen določa način porabe sredstev, ki se razdeljujejo po postopkih javnega naročanja oz. javnih 
razpisov v odvisnosti od tega, ali je izvajalec aktivnosti občina ali gre za javni razpis, kjer svoje 
aktivnosti za sofinanciranje prijavljajo upravičeni vlagatelji. V 4. členu je določen način objave in 
pričetek veljavnosti odloka. 
 
3. Finančne posledice odloka 
Sam odlok za občinski proračuna ne predstavlja dodatnih finančnih obremenitev. Gre le za 
zakonito porabo koncesijskih dajatev, ki jih občina prejme iz naslova koncesij za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo. V letu 2009 so bile šele konec junija prvič podpisane pogodbe z lovskimi 
družinami, zato Občini Selnica ob Dravi za preostali del leta 2009 pripada koncesijska dajatev v 
višini 430,00 EUR. Po predhodnih simulacijah bo letna koncesijska dajatev za našo občino znašala 
približno 1.000 EUR. Ker gre za namenski prejemek se lahko ta sredstva porabijo le za namen 
določen v zakonu in odloku. 
 
Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi predlagamo, da odlok sprejme v prvi obravnavi. V 
kolikor v sami razpravi ne bo predlogov sprememb, bo predlagatelj predlagal sprejem po hitrem 
postopku. 


