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PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme predlog Odlok o porabi 

koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Miren-

Kostanjevica. 

 

         Župan 
            Mauricij Humar  
 
 
Priloge: 
- Predlog odloka z obrazložitvijo. 



Na podlagi 6. odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 
120/06-odl.US, 17/08 in 46/2014 - ZON-C) in 17. člena Statuta Občine Miren Kostanjevica  
(Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren Kostanjevica na 35. 
redni seji dne 28. 3. 2018 sprejel 
 

 

O D L O K  

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo  

v Občini Miren-Kostanjevica 

 

SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Miren-Kostanjevica prejme kot del 

koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo 

področje divjadi in lovstva. 

  

NAMENSKA PORABA SREDSTEV 

2. člen 
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za ukrepe 

varstva divjadi, biomeliorativne, biotehnične in ostale ukrepe kot so: 

- vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad,  

- vzdrževanje gozdnega roba,  

- izdelava in vzdrževanje kaluž ter drugih vodnih virov, 

- sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,  

- postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež ter krmišč, 

- krmljene divjadi, 

- izobraževanje in obveščanje o stanju in odnosu do gozdnih živali in o gozdnem 

bontonu, 

- drugi ukrepi varstva in vlaganja v naravne vire. 

 

3. člen 
Sredstva prejeta iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo se v 

proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki.  

Sredstva se porabijo na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma javnega naročila, 

skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ ali javnega naročanja ter tem odlokom. 

 

 KONČNA DOLOČBA 

4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Št. 007-0004/2018 

Miren, dne 28. marca 2018 

                                                                                    Župan 

                                                                                    Mauricij Humar 

 



OBRAZLOŽITEV: 

 
 
1. Pravni temelj  
Pravni temelj za sprejem Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo v Občini Miren-Kostanjevica je Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 

120/06-odl.US, 17/08 in 46/2014 - ZON-C). 

 

2. Razlog in cilj za sprejem odloka ter ocena stanja 
V loviščih trajnostno gospodarijo z divjadjo lovske družine. Lovišča ustanovi na predlog 

ministra Vlada Republike Slovenije. Strokovne podlage za ustanovitev lovišč izdela Zavod za 

gozdove Slovenije v sodelovanju z lovskimi in naravovarstvenimi organizacijami.  

Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču se podeli koncesija in določi upravljavca na 

podlagi javnega razpisa. Koncesije podeljuje koncesionarjem - lovskim družinam, ki trajno 

gospodarijo z divjadjo, Republika Slovenija kot koncedent. Koncesija se podeli za določen 

čas, vendar najmanj za 20 let. 

Lovske družine, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjeno koncesijsko pogodbo so zavezanci 

za plačilo koncesijske dajatve. Koncesijska dajatev se plačuje letno. Osnova za izračun 

koncesijske dajatve je petletno povprečje letnih prihodkov od dejavnosti gospodarjenja z 

loviščem (prihodek od prodane divjačine in prihodek iz lovnega turizma) v zadnjih petih letih.  

Koncesijska dajatev za posamezno lovišče znaša najmanj 10 odstotkov od povprečnega 

prihodka, ki ga za posamezno lovišče za koncesijsko obdobje (v zadnjih petih letih)  izračuna 

Zavod za gozdove Slovenije. 

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. 

Zakon o divjadi in lovstvu v 6. odstavku 29. člena določa, da se občini nakazana sredstva iz 

naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 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 

občina uredi z odlokom. 

Del območja Občine Miren-Kostanjevica spada v XII. Zahodno visoko Kraško lovsko 

upravljavsko območje, del pa v V. Primorsko lovsko upravljavsko območje. Na tem območju 

so ustanovljena štiri lovišča, ki jih upravljajo štiri lovske družine: 

- Lovišče Gorica → Lovska družina Gorica. 

- Lovišče Tabor – Dornberk  → Lovska družina Tabor Dornberk – Branik. 

- Lovišče Fajti hrib → Lovska družina Fajti hrib Renče. 

- Lovišče Trstelj – Kostanjevica → Lovska družina Trstelj – Kostanjevica. 

Občina je v letu 2017 iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

prejela 1.571,50 EUR.  

S sprejetjem predlaganega odloka se zadosti zakonski zahtevi z 29. člena Zakona o divjadi 

in lovstvu. Sredstva prejeta iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje se 

bodo porabljala kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v 

skladu z veljavno zakonodajo in predlaganim odlokom. 

 
 
 



Ocena finančnih posledic 
Sredstva za izvedbo ukrepov iz predlaganega odloka se zagotavljajo v proračunu občine. 

Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto. V zakonu o divjadi in 

lovstvu ni opredeljen rok porabe sredstev, kar pomeni, da občina lahko prejeta sredstva 

namensko prenese in namensko porabi v proračunskem letu, ki sledi. Druge finančne 

obveznosti iz tega odloka ne izhajajo. 

 
 
Drugo:  
Glede na to, da je Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo v Občini Miren-Kostanjevica vsebinsko manj zahteven in pomeni izvajanje 

Zakona o divjadi in lovstvu oziroma uskladitev z zakonom predlagam, da ga Občinski 

svet v skladu s 96. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica 

obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 

 
 
 
Pripravila: 
Mojca Šubic 
Višja svetovalka I 

Predlagatelj: 
Mauricij Humar 

ŽUPAN 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PRILOGA: Karta lovišč po lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji 

 
 

 


