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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 drugi 
obravnavi. 

 
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 

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

 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 



 

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 trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za ukrepe varstva 
divjadi in biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za 
malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje 
plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, nakup krme 
za divjadi ter semen in gnojil za obdelavo krmilnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih 
površinah). 
 

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 
  



 

OBRAZLOŽITEV  
 
V prvi obravnavi je Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na 
območju Občine Selnica ob Dravi obravnaval Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 4. 
redni seji.  
V Odloku v drugi obravnavi je vključena pripombo oz. predlog Odbora za gospodarstvo, in sicer 
smo v celoti spremenili 2. člen, ki govori o namenu porabljanja sredstev koncesije. V razpravi na 
seji Občinskega sveta je svetnik Rudolf Mačka predlagal tudi spremembo 3. člena v smislu, da je 
upravičenec do sredstev lahko le koncesionar – lovska družina. Pripombo svetnika smo preučili in 
ugotovili, da je po naši oceni v neskladju z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011 – 
UPB 4), ki pri dodeljevanju sredstev iz proračuna na osnovi javnih razpisov zahteva subsidiarno 
upoštevanje načel zakona, ki ureja javno naročanje. Eno izmed temeljnih načel Zakona o javnem 
naročanju je načelo zagotavljanja konkurence. Ker namene, za katere se lahko porabljajo sredstva 
koncesij, ne uresničujejo le lovske družine oz. jih lahko uresničujejo/izvajajo tudi različne fizične ali 
pravne osebe (kmetje, lastniki zemljišč, podjetja, društva ipd.), bi z omejitvijo možnih prijaviteljev 
na razpis kršili temeljno načelo konkurenčnosti.  
Ob tem pa smo ugotovili tudi, da nekatere druge občine izvajajo natančno takšno ureditev, kot jo 
predlaga občinski svetnik g. Maček. Glede na to, da tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v svojih vzorcih razpisa (ne v predlogu odloka) predlaga podobno, se lahko odlok 
ustrezno dopolni z dodatno dikcijo za zadnjim stavkom drugega odstavka, in sicer: 
 
Vlagatelji po razpisu so lahko le registrirane lovske družine v Republiki Sloveniji, ki imajo sklenjeno 
veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini, 

 
Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi predlagamo, da odlok sprejme v drugi obravnavi.  


