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dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana.   
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                                                                                                                          PREDLOG 

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 

………….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 vzdrževanje gozdne infrastrukture; 

- urejanje gozdnih in podobnih učnih poti;  

- vzdrževanje območij, pomembnih za ohranitev prostoživečih živali oziroma rastlin na 

gozdnih in kmetijskih zemljiščih;  

- izobraževanje 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, …….                 

 

                                                      Župan 

                                                           Mestne občine Ljubljana 
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OBRAZLOŽITEV 

 

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

Mestni občini Ljubljana 

 

Osnutek odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni 

občini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana (v 

nadaljevanju MOL) obravnaval in sprejel na 13. seji, dne 16. 1. 2012 skupaj s pripombami in 

predlogi. 

 

V razpravi so sodelovali gospa mag. Nives Cesar, gospod Dragutin Mate, gospod mag. Tomaž 

Ogrin in gospod Mirko Brnič Jager. 

 

Odgovori na pripombe, predloge in vprašanja na osnutek odloka iz razprave: 

 

Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo   
predlaga, da se v odloku v tretji alineji 2. člena za besedo rastlin doda besedilo »tudi na 

kmetijskih zemljiščih«. V zakonu o gozdovih so kot območja za ohranitev prosto živečih živali, 

ki so pomembna za razmnoževanje mladičev navedena območja v gozdu in ob gozdnem robu. 

Za ohranitev prosto živečih živali so pomembna tudi kmetijska zemljišča, predvsem travniki. 

Glede na navedeno se v tretji alineji 2. člena odloka ta pripomba upošteva, tako da je za besedo 

rastlin dodano besedilo »na gozdnih in kmetijskih zemljiščih«. 

 

gospod Dragutin Mate  

predlaga, da se župana pooblasti o odločanju o sredstvih pridobljenih iz naslova koncesije. 

Porabo sredstev prejetih od plačil koncesijskih dajatev določa država z Zakonom o divjadi in 

lovstvu (Uradni list RS št. 16/04 s spremembami), ki v šesti točki 29. člena pravi, da se občini 

nakazana sredstva 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 pa mora občina urediti z odlokom. 

 

gospod mag. Tomaž Ogrin je postavil dve vprašanji:  

1. ali je v odloku predvideno streljanje divjadi kot način gospodarjenja z divjadjo. Odlok je 

vsebinsko vezan na izpolnitev določil 6. odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu, ki 

občini nalaga, da namen in način porabe sredstev koncesijskih dajatev za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo uredi z odlokom. Gospodarjenje z divjadjo je povezano z ukrepi, ki 

usmerjajo razvoj in ohranitev populacij divjadi, hkrati pa zagotavljajo pogoje za sobivanje s 

človekom. Upravljanje z divjadjo in izvajanje ukrepov v njihovem življenjskem okolju 

predvideva tudi lov divjadi, ta pa je opredeljen v okviru dolgoročnih in letnih načrtov, ki jih 

pripravlja javna služba za področje divjadi. Vsebina načrtov je javna, lokalna skupnost pa lahko 

le posredno, z mnenjem, vpliva na njihovo oblikovanje. Pripravljavec načrtov ni zavezan k 

upoštevanju mnenja. Trajnostna raba divjadi z lovom je predvidena v strateških programih in 

načrtih, ki jih predpiše država, in ne v predpisih, ki jih sprejemajo občine. 

 

2. da v gozdovih ni potrebno graditi cest, saj je teh že dovolj. V odloku je kot ena od možnosti 

za porabo denarnih sredstev, ki jih MOL prejeme kot del koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo, predvideno vlaganje v načrtovanje in vzdrževanje gozdne 

infrastrukture, kar skladno z Zakonom o gozdovih pomeni vlaganja v gozdne prometnice 

(gozdne ceste, vlake in stalne žičnice) in druge objekte v gozdovih. Iz podatkov v načrtih 

gozdnogospodarskih enot izhaja, da je odprtost gozdov v gozdno gospodarski enoti Polje 55 % 

in gozdno gospodarski enoti Ljubljana 86 %. To pomeni, da je v gozdno gospodarski enoti Polje  

kar 45 % gozdov brez za traktorsko spravilo primernih vlak, v gozdno gospodarski enoti 

Ljubljana pa je teh 14 %. Glede na prevladujočo lesno proizvodno funkcijo gozdov v MOL 

predvsem v gozdno gospodarski enoti Polje je eden od pomembnih ciljev MOL odpiranje 
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gozdov z gozdnimi prometnicami zaradi boljšega izkoriščanja in negovanja gozda, višje 

realizacije poseka in znižanja stroškov gospodarjenja.  

   

gospod Mirko Brnič Jager 

odlok nima povezave z divjadjo, v odloku ni razbrati trajnostnega odnosa MOL do žive narave.  
Lovske družine so na podlagi javnega razpisa pridobile koncesijo za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo v lovišču in letno plačujejo koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

50 odstotkov koncesijske dajatve je 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 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. Naravni viri so živi 

in neživi, za MOL pa je eden najbolj pomembnih živih naravnih virov gozd, ki pokriva kar 40 

odstotkov površine MOL in je izredno naravno bogastvo MOL. V Strateških usmeritvah razvoja 

podeželja na območju MOL v obdobju 2007 do 2013 je med pomembni cilji biološko stabilen 

sonaraven gozd z večjimi in bolj kakovostnimi trajnimi donosi, z nameni iz predlaganega 

odloka pa temu cilju sledimo.   

 

Ocena finančnih posledic odloka 

MOL porabo namensko prejetih sredstev določi v letnih proračunih MOL in jih porabi za 

namene določene z odlokom. 

 

 

 

 

                                                                                   

Pripravila: 

Gorazd Maslo 

Teodora Makoter 

 

 

 

Oddelek za gospodarske  

         dejavnosti in promet 

        Vodja oddelka  

       Irena Razpotnik 

 

 

Ljubljana, 15. 2. 2012 
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ČLEN OSNUTKA ODLOKA, KI SE JE SPREMENIL V PREDLOGU 

 

 

                                                                  2. člen 

 

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

sicer za:  

- načrtovanje in vzdrževanje gozdne infrastrukture; 

- urejanje gozdnih in podobnih učnih poti;  

- vzdrževanje območij, pomembnih za ohranitev prostoživečih živali oziroma rastlin;  

- izobraževanje in obveščanje lastnikov in obiskovalcev gozdov.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


