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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI  SVET 

 

 

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

 

PRIPRAVIL:   Mestna uprava Mestne občine Ljubljana 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 

 

NASLOV:  Osnutek Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

  gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana 

 

POROČEVALCA: Irena Razpotnik, načelnica Oddelka za gospodarske 

dejavnosti in promet,  

Gorazd Maslo, vodja Odseka za razvoj podeželja in 

upravne zadeve Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet  

    

 

PRISTOJNO DELOVNO  

TELO:    Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o porabi koncesijske 

dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana.                             

 

 

 

ŽUPAN  

Mestne občine Ljubljana 

    Zoran JANKOVIĆ 

 

Priloga:          
- osnutek odloka z obrazloţitvijo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OSNUTEK 

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 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 

66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na…………. seji 

dne………….sprejel  

   

 

ODLOK 

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

v Mestni občini Ljubljana 

 

 

1. člen 

 

Ta odlok določa namene in način porabe denarnih sredstev, ki jih Mestna občina Ljubljana 

prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (v nadaljnjem 

besedilu: sredstva). 

 

2. člen 

 

Sredstva se porabijo za namene varstva in vlaganj v naravne vire v Mestni občini Ljubljana, in 

sicer za:  

- načrtovanje in vzdrţevanje gozdne infrastrukture; 

- urejanje gozdnih in podobnih učnih poti;  

- vzdrţevanje območij, pomembnih za ohranitev prostoţivečih ţivali oziroma rastlin;  

- izobraţevanje in obveščanje lastnikov in obiskovalcev gozdov.  

 

3. člen 

 

Višina sredstev in nameni se za posamezno leto določijo v proračunu Mestne občine Ljubljana. 

Dela za namene iz 2. člena tega odloka se oddajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. 

V primeru, da sredstva v posameznem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot 

namenski prihodek v proračun naslednjega leta. 

 

4. člen 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka 

Ljubljana, dne …….                 

 

 

                                                                                   Ţupan Mestne občine Ljubljana 

                                                                                              Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

osnutka Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 

Mestni občini Ljubljana 

 

Pravni temelj 

za sprejem Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni 

občini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok) je Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 

120/06 – odl. US, 17/08). 

 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben 

Zakon o divjadi in lovstvu v 29. členu določa, da je 50% koncesijske dajatve prihodek 

proračuna drţave in 50% prihodek proračuna občine. Koncesijsko dajatev za posamezno lovišče 

za koncesijsko obdobje izračuna Zavod za gozdove Slovenije, na podlagi petletnega povprečja 

letnih prihodkov od dejavnosti gospodarjenja z  loviščem (prihodek od prodane divjačine in 

prihodek lovnega turizma) in jo letno plačujejo upravljavci lovišč - koncesionarji. Občini 

nakazana sredstva iz koncesije se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo 

kot namenski izdatki za izvajanje aktivnosti varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše 

namene in način porabe teh sredstev občina uredi z odlokom.  

 

Ocena stanja 

Medsebojna razmerja v zvezi z izvrševanjem koncesije uredita koncedent in koncesionar s 

koncesijsko pogodbo. Koncesijsko dajatev morajo koncesionarji poravnati do 31. 3. tekočega 

leta za preteklo leto na poseben podračun pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Prve koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je ministrstvo z lovskimi 

druţinami sklenilo v letu 2009,  koncesijske dajatve pa so občine prejele v letu 2010. 

Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno 

površino lovišča, ki leţi v njej. Iz naslova koncesij je Mestna občina Ljubljana za leto 2010 

prejela skupaj 955,00 EUR od naslednjih koncesionarjev: LD Brezovica, LD Dobrova, LD 

Grosuplje, LD Ig, LD Kresnice, LD Laze, LD Medvode, LD Pšata, LD Pugled, LD Rakitna, LD 

Rakovnik-Škofljica, LD Šmarna gora, LD Šmartno pri Litiji, LD Tomišelj, LD Toško čelo, LD 

Višnja gora, LD Vodice. V letu je 2011 je Mestna občina Ljubljana iz tega naslova dobila  

1.779,12 EUR.   

 

Poglavitne rešitve 

S predlaganim osnutkom odloka se določijo nameni in način porabe sredstev, ki jih občina 

prejme iz koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana. 

Mestna občina Ljubljana bo namenska sredstva iz  koncesijskih dajatev za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo porabila za naslednje namene varstva in vlaganj v naravne vire: 

- načrtovanje in vzdrţevanje gozdne infrastrukture, kot so gozdne ceste, vlake, in drugi 

objekti v gozdu; 

- urejanje gozdnih in podobnih učnih poti; 

- vzdrţevanje območij, pomembnih za ohranitev prostoţivečih ţivali oziroma rastlin, kot 

so pasišča, grmišča, mirne cone in druga območja, pomembna za razmnoţevanje in 

vzrejo mladičev , v gozdu in ob gozdnem robu;  

- izobraţevanje in obveščanje lastnikov in obiskovalcev gozdov. 

 

V odlok smo vključili raznovrsten nabor potencialno moţnih aktivnosti, ki bi jih izpeljali s 

postopkom javnega naročanja, ki predstavlja tudi stroškovno najučinkovitejšo izvedbo 

namenov. V primeru, da bi se odločili za moţnost sofinanciranja z izvedbo javnega razpisa za 

dodelitev sredstev, bi občina in vlagatelji imeli nesorazmerno visoke stroške glede na 

predvideno višino dodeljenih sredstev (objava javnega razpisa v Uradnem listu, priprava in 

oddaja vlog vlagateljev, izvedba postopka javnega razpisa).  

 

 

 



 

 

Ocena finančnih posledic 

Višina sredstev, potrebnih za izvajanje namenov v predlaganem odloku, se določi v 

vsakoletnem proračunu Mestne občine Ljubljana in je enaka višini iz tega naslova prejetih 

sredstev. Drugih finančnih obveznosti s sprejetjem odloka ni. V Zakonu o divjadi in lovstvu ni 

opredeljen rok porabe sredstev, kar pomeni, da občina lahko prejeta sredstva namensko porabi v 

skladu s svojimi odločitvami. 

 

Pripravila: 

Gorazd Maslo  

 

 

 

Teodora Makoter 

 

 

 

 

 

Oddelek za gospodarske  

         dejavnosti in promet 

Načelnica 

       Irena Razpotnik 

 

 

 

 

Ljubljana, dne 15. 11. 2011 

 

 

 
 

 


