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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 
ODBORU ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 

ZADEVA: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo
(obravnava in sprejem) 

PRAVNA PODLAGA: 20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13,
23/17)

NAMEN: Obravnava in sprejem 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Prerazporeditev sredstev na drugo proračunsko 
postavko 

NAČELA IN CILJI:  Odprava napačne navedbe proračunske postavke 

FINANČNE POSLEDICE: Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Žalec 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec 
Janko Kos 

POROČEVALEC: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo bo na seji obrazložila Darja
Dobrajc Lukman, Vodja urada za prostor in
gospodarstvo.

DELOVNO TELO, KI 
OBRAVNAVA AKT 
OZIROMA GRADIVO IN 
POROČA OBČINSKEMU 
SVETU: 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo bo na svoji seji obravnaval
Odbor za prostor in gospodarstvo.
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Številka: 007-0024/2020 
Datum: 2. 11. 2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
ODBORU ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 
 
 
 
ZADEVA: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (obravnava in sprejem), 
 
V prilogi vam skladno z določilom 1. odstavka 34. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Žalec (Uradni list RS št. 92/2013 in 23/2017) prilagamo Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (prva 
obravnava in sprejem) za obravnavo na seji Občinskega sveta, ki bo v sredo, dne 23. 12. 2020. 
 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo bo na seji Občinskega sveta obrazložila Darja Dobrajc Lukman, Vodja 
urada za prostor in gospodarstvo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme Predlog Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, 
v predlagani vsebini. 
 
 

    
 

 
 
 
Priloge: 
- Obrazložitev 
- Predlog spremembe Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
- Neuradno prečiščeno besedilo 
 

 
Posredovano: 
- naslovniku, po e pošti 
- objavljeno na spletni strani Občine Žalec 
- zbirka dokumentarnega gradiva 
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Številka: 007-0024/2020 
Datum: 2. 11. 2020 
 
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV 
 
PRAVNA PODLAGA:  
20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/2017)  
 
NAMEN:  
Obravnava in sprejem. 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme predlog odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, v 
predlagani vsebini. 
 
1. Razlogi za spremembe in dopolnitve Odloka in ocena stanja:  
Po trenutno veljavnem Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo so sredstva zagotovljena na proračunski postavki 11040 Zagotovitev tehnične podpore 
v kmetijstvu. 
 
V Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je navedena 
napačna proračunska postavka. S predlagano spremembo se navedba proračunske postavke 
črta. Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo po našem mnenju sodi 
v glavni program proračuna 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave, zato se odpre nova 
proračunska postavka 15056 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 
 
2. Cilji in načela predloga odloka:  
Cilj spremembe Odloka je pravilna in transparentna poraba namenskih sredstev 
 
3. Spremembe 
Obrazložitev sprememb in dopolnitev Odloka: 

− spremeni se 2. stavek 3. člena Odloka: »Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine 
Žalec.« 

 
4. Ocena finančnih posledic 

 



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, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.) in 24. člena Statuta 
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 290/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06 
in 29/2013) je Občinski svet Občine Žalec na ____ redni seji dne ________ sprejel 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo 

 

 

SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

V 3. členu Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni 
list RS, št. 55/2010) se spremeni 2. stavek, tako da se glasi:  

»Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Žalec.« 

 

2. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 007-0024/2020 

Žalec, dne  

          Župan 

          Občine Žalec 

 Janko Kos 



NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni 
pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo 

 

SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je občina prejela na podlagi petega odstavka 
29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08, 
46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.). 

 

NAMENSKA PORABA SREDSTEV 

2. člen 

Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini 
(vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, 
izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, 
postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež). 

 

3. člen 

Sredstva se upravičencem – lovskim družinam dodelijo na podlagi Javnega razpisa za 
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Sredstva so zagotovljena v 
proračunu Občine Žalec. 

 

KONČNA DOLOČBA 

4. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 



Obrazložitev 

Po trenutno veljavnem Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo (Uradni list RS, št. 55/2010) je v 3. členu navedeno, da so sredstva zagotovljena na 
proračunski postavki 11040 Zagotovitev tehnične podpore v kmetijstvu. 

Zaradi napačne navedbe proračunske postavke želimo Odlok o porabi koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo popraviti, zato se odpre nova proračunska postavka 15056 
Trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

Predlog je, da se spremeni 2. stavek 3. člena Odloka: »Sredstva so zagotovljena v proračunu 
Občine Žalec«. 

S spremembo Odloka bi bila poraba proračunskih sredstev bolj pravilna in transparentna. 
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