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OBČINSKEMU SVETU  

OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 

 

 

Zadeva: Obrazložitev Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo v Občini Gorenja vas – Poljane 

 

V Sloveniji od leta 2009 naprej upravljavci lovišč (lovske druţine) plačujejo koncesijo. Višina 

koncesije za posamezno lovsko druţino se izračuna na podlagi njenih prejetih sredstev s strani 

lovskega turizma in prodaje mesa divjadi za zadnjih pet let. Petnajst odstotkov od povprečja 

petih let potem znaša koncesija, ki jo vsako leto plača lovska druţina. Polovico koncesijske 

dajatve dobi drţava, polovico pa občina od vseh lovskih druţin, ki imajo svojo lovno površino 

v občini. Del koncesijske dajatve, ki pripada občini, mora le-ta v skladu z Zakonom o divjadi 

in lovstvu v proračunu občine izkazati kot namenski prejemek in ga porabiti kot namenski 

izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Trenutno je Odlok o porabi 

koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo sprejelo petinpetdeset slovenskih 

občin. Sredstva se delijo lovskim druţinam, ki jih namensko porabijo za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo, za ukrepe varstva divjadi, biomeliorativne ukrepe (vzdrţevanje 

pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrţevanje gozdnega roba, 

izdelava in vzdrţevanje kaluţ, sadnja in vzdrţevanje plodonosnega drevja in grmovja, nakup 

krme za divjadi ter semen in gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na 

kmetijskih površinah) in biotehnične ukrepe (postavitev in vzdrţevanje gnezdilnic, solnic in 

preţ). Prejeta sredstva lovska druţina torej vloţi nazaj v naravo z namenom trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo. 

 

Iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je Občina Gorenja vas – 

Poljane v letu 2010 za leto 2009 prejela 821,00 EUR in v letu 2011 za leto 2010 1.551,46 

EUR, in sicer od naslednjih koncesionarjev: 
 
 

 2009 2010 

LD Gorenja vas 304,00 EUR 568,93 EUR 

LD Poljane        273,00 EUR 520,67 EUR 

LD Selca             15,00 EUR 28,69 EUR 

LD Sorica              2,00 EUR 3,19 EUR 

LD Sovodenj       203,00 EUR 385,55 EUR 

LD Ţelezniki           5,00 EUR 9,00 EUR 

LD Ţiri                   5,00 EUR 8,75 EUR 

LD Porezen          14,00 EUR 26,13 EUR 

LD Šentjošt          - 0,55 EUR 

Skupaj: 821,00 EUR 1.551,46 EUR 
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