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Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 

120/06 – odl. US in 17/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 

40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne 

občine Koper na seji dne 14. junija 2012 sprejel  
 

 

ODLOK 

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

v Mestni občini Koper 

 

 

1. člen 

 

Ta odlok določa namene in način porabe denarnih sredstev, ki jih Mestna občina Koper 

prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (v nadaljnjem 

besedilu: sredstva).  
 

 

2. člen 

 

Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za: 

1. Biomeliorativne ukrepe, kot so: 

- vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje 

remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in 

vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, 

- spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad, 

- postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih dupel. 

2. Biotehnične ukrepe, kot so: 



- obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv. 

3. Tehnične ukrepe, kot so: 

- nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za 

preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, 

- nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« in preventivnih silhuet divjadi. 

4. Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so: 

- promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem 

(učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno). 

5. Druge ukrepe varstva okolja in narave. 

 

3. člen 

 

Upravičenci do sredstev po tem odloku so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano 

koncesijsko pogodbo za trajnostno gopodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, 

ki leži na območju Mestne občine Koper. 

 

 

4. člen 

 

Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. 

 

Vsebino javnega razpisa in obseg razpisanih sredstev določi s sklepom župan. 

 

 

5. člen 

 

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

 
 

 

 

Številka: 341-1/2012                MESTNA OBČINA KOPER             

Koper, 14. junija 2012       ŽUPAN 
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