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Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/

1.1

Pravna podlaga

tč.

predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

1

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/
Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50,
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in
75/16 – UZ70a

tč.

predpis

1.1

Zakon o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/
Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 Odl.US: U-I-98/04, 17/08,
17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18

določba

pojasnilo

določba

pojasnilo
1

1.2

Pristojnosti in naloge občinskega sveta po Zakonu o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/

tč.

pristojnosti in naloge občinskega sveta

določba

pojasnilo

1

Sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za določitev meja
lovskega upravljavskega območja.
Sodeluje pri pripravi načrtov lovsko upravljavskih območij.
Izda mnenje za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo
življenjske razmere divjadi, se izdela presoja življenjskih
možnosti divjadi.
Prejeta sredstva od koncesijske dajatve v proračunu kot namenski
prejemek, ki jih mora občina porabiti kot namenski izdatek za
izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.
Z odlokom določi podrobnejše pogoje, namen in način porabe
sredstev prejetih od koncesijske dajatve.

3/6. člen

3

2/13. člen
1/30. člen

4
5

29. člen

4

29. člen

4

2
3

4

5
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Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine s komentarjem

1

Zakon o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/ ureja upravljanje z divjadjo, ki obsega načrtovanje,
ohranjanje, trajnostno gospodarjenje in spremljanje stanja divjadi ter načine njihovega izvajanja (1.
člen ZDLov-1).

2

V ZDlov-1 lahko zasledimo pristojnosti in naloge občine v postopku priprave strokovnih podlag za
določitev lovskega upravljavskega območja in v postopku priprave načrtov lovsko upravljavskih
območij ter pri presoji življenjskih možnosti divjadi ob posegih v prostor.

2.1
3

2.2
4

2.3
5

2.4
6

Lovsko upravljavsko območje
Lovsko upravljavsko območje je širša velikopovršinska ekološka celota, v kateri živijo populacije
ene ali več vrst divjadi v vseh letnih časih in jo določajo ekološki dejavniki in življenjske zahteve
divjadi, pa tudi naravne ali umetne ovire, ki jih divjad redko ali sploh ne prehaja. Meje lovsko
upravljavskih območij določa vlada na predlog ministra, pristojnega za divjad in lovstvo oziroma
ministrice, pristojne za divjad in lovstvo, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za varstvo narave
oziroma ministrico, pristojno za varstvo narave. Strokovne podlage za njihovo določitev pripravi
Zavod v sodelovanju z lovskimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in kmetijsko-gozdarsko
zbornico (6. člen ZDLov-1).
Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo lovske družine. Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
lovišču se podeli koncesija in določi upravljavca na podlagi javnega razpisa. (24. člen ZDLov-1)
Kot določa ZDLov-1 je podlaga za podelitev navedene koncesije za trajnostno gospodarjenje v
lovišču koncesijski akt, ki ga izda Vlada RS in med drugim vsebuje tudi delež države in občine pri
koncesijski dajatvi. (26.a člen ZDLov-1) Občini nakazana sredstva koncesijske dajatve mora občina
v proračunu izkazovati kot namenski prejemek in jih porabiti kot namenski izdatek za izvajanje
ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev
pa občina uredi z odlokom (29. člen ZDLov-1).
Načrti upravljanja z divjadjo
Načrti upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem življenjskem okolju so dolgoročni načrt lovskoupravljavskega območja, letni načrt lovsko upravljavskega območja ter letni načrt lovišča oziroma
lovišča s posebnim namenom. Vsebina načrtov je javna in se mora trajno hraniti. Načrte lovskoupravljavskih območij izdeluje Zavod v sodelovanju z lovskimi organizacijami, območnimi enotami
Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območnimi enotami Kmetijsko-gozdarske zbornice
Slovenije, lokalnimi skupnostmi in drugimi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim
okoljem (13. člen ZDLov-1).
Soglasje za posege v prostor
Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, se izdela presoja
življenjskih možnosti divjadi, ki jo opravi Zavod, pri čemer z mnenji sodelujejo upravljavci lovišč in
lovišč s posebnim namenom, strokovno-znanstvene in naravovarstvene ustanove, območna enota
kmetijsko gozdarske zbornice in lokalne skupnosti (30. člen ZDLov-1).

Ključne besede
Lokalna samouprava, občina, občinski svet, pristojnosti, divjad, lovstvo.

Uporabljene kratice
ZDLov-1

2

-

Zakon o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/ (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 Odl.US: U-I98/04, 17/08, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18).

VIII/5/1

ZDLov-1

Viri
Ustava in zakoni
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
Zakon o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/ (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 Odl.US: U-I-98/04, 17/08, 17/08,
46/14 – ZON-C, 31/18).
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