OBČINA VIPAVA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 6. odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06-odl. US in 17/08) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št.
54/2002, 83/2002 in 91/2005) je občinski svet na svoji ______ redni seji dne ______ sprejel
ODLOK O
PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO
– skrajšani postopek

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je Občina Vipava prejela na podlagi 5.
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 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).
3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.

Številka:
Datum:
ŽUPAN
Mag. Ivan Princes

Obrazložitev:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2009 z lovskimi družinami sklenilo
koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji.
Koncesionarji so lovske družine, ki z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo.
Koncesijska dajatev se plačuje letno in za posamezno lovišče znaša 15 odstotkov od
povprečnega prihodka, ki ga za posamezno lovišče za koncesijsko obdobje izračuna Zavod
za gozdove Slovenije.
Zakon o divjadi in lovstvu v 29. členu določa, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve
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 se v proračunu občine izkazujejo
kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev mora
občina urediti z odlokom.
Posamezni koncesionarji (lovske družine) so dolžne plačati tolikšen sorazmerni del
koncesijske dajatve občini, kakršen je njihov delež lovne površine, ki leži v občini.
Koncesijsko dajatev morajo koncesionarji poravnati do 31.3. tekočega leta za preteklo leto
na posebni račun Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo po izvršenih
plačilih občini nakaže polovico zneska celotne koncesijske dajatve v enotnem znesku za vsa
lovišča, ki imajo lovne površine v občini.
Občina Vipava je z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2010
prejela 500,00 EUR.
S predlaganim odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
želimo izpolniti zakonsko obveznost ter vsebinsko določiti namensko porabo sredstev.
Odlok predstavlja podlago za izvedbo javnega razpisa za dodelitev koncesijskih dajatev
lovskim družinam.
Z namenom, da bi se razpis izvedel in zaključil v letošnjem letu predlagamo sprejem odloka
po skrajšanem postopku.
Pripravila: Nadja Kobal

