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Občinski svet Občine Ribnica 

 
 

Zadeva:  Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ribnica –  

1. obravnava 
 
 
Predlagatelj:   Jože Levstek, župan Občine Ribnica 

 
  
Pravna podlaga:  
 

- 6. odstavek 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – 
odl. US, 17/08 in 46/14-ZON-C) 

- 116. člen Statuta občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12). 
  
Finančne posledice: Občina Ribnica v posameznem letu prejme sredstva iz državnega proračuna, in sicer iz 

naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Za leto 2016 je občina prejela 
1.375,09 EUR. Vsa prejeta sredstva občina porabi kot namenska.   

  
Pristojni odbor: Odbor za kmetijstvo 
 
 
 
Po končani obravnavi župan predlaga, da Občinski svet sprejme 
 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Ribnica sprejme Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Občini Ribnica v 1. obravnavi. 

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
 

1. Pravna podlaga: 
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14-ZON-C; v nadaljevanju: zakon) 
določa, da občina prejeme sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za posamezno leto. Zakon 
določa, 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.  
 

2. Razlogi za sprejem: 
Zakon določa, 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 občina uredi z odlokom. 
Občina je do sedaj porabila pridobljena sredstva za te namene, saj je s posameznim proračunom vsako leto namenila 
sredstva za izvajanje čistilnih akcij in saniranje divjih odlagališč, vendar tega ni imela urejenega z odlokom.  
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3. Obrazložitev predloga: 
Odlok se sprejema na podlagi šestega stavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – 
odl. US, 17/08 in 46/14-ZON-C; v nadaljevanju: zakon).  
 
V prvem členu odlok določa vsebino odloka, in sicer da odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot 
del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 
 
Odlok v II. poglavju določa namensko porabo sredstev, in sicer da se sredstva porabijo za izvajanje ukrepov varstva in 
vlaganj v naravne vire v Občini Ribnica. V tem členu so tudi določeni ukrepi, in sicer: 

– nakup in postavitev prometnih znakov za opozarjanje na divjad ali preventivnih silhuet divjadi, 
– izvajanje čistilnih akcij, 
– evidentiranje in čiščenje divjih in nevarnih odlagališč, 
– ukrepi za ohranjanje naravnega bogastva, 
– izobraževanje širše javnosti z opremljanjem poučnih objektov o stanju in odnosu do gozda in varovanja okolja. 

Poraba sredstev se izvaja skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja. 
Končna določbe odloka določajo vacatio legis, in sicer odlok stopi v veljavo v 15. dneh po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
 

 

 
Pripravila:       župan 
mag. Irena Marn       Jože Levstek 
Višja svetovalka za kmetijstvo in gospodarstvo 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Predlog odloka 
 
 


