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Spoštovani starešina in tovariši lovci! 
 

Konec januarja leta 2004 je bil končno sprejet novi Zakon o divjadi in lovstvu. Ni 
slučajno, da je ta zakon začel veljati šele devetdeseti dan po objavi v uradnem listu. Na 
ta način je namreč zakonodajalec želel zagotoviti objektivno dovolj časa lovskim 
organizacijam, da uskladijo svoje interne akte z določbami novega zakona ter seveda 
prilagodijo svojo organiziranost nastalim spremembam. 

Čeprav je vsakomur, ki se spozna na pravo in pozna Zakon o društvih popolnoma 
jasno, da morajo biti temeljni akti društev, torej tudi Pravila LD, ZLD in LZS vedno v 
skladu s pravnim redom v državi, smo se lovci kar dve leti nedopustno izogibali tej 
nalogi. Pri tem smo lovci praviloma preveč naivno zaupali tistim posameznim 
funkcionarjem v ZLD, ki so na osnovi prilagojenih in netočnih pravnih mnenj zavajajoče 
navajali, da imajo vse lovske organizacije še vedno veljavna pravila in da lahko še naprej 
zadržimo organiziranost, ki jo je določal stari Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter 
upravljanju lovišč iz leta 1976. 

Danes, po dveh in pol letih vztrajanja na obstoječih določilih pravil lovskih 
organizacij (zlasti  velja za Pravila LZS), ki so usklajena in zasnovana na določbah 
starega zakona, nam je dokončno postalo jasno, da je takšno stanje nezakonito in 
nedopustno. Prav to je namreč mogoče nesporno ugotoviti tudi iz vsebine priložene 
kopije Odločbe Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju Odločba MNZ) z dne 
21.09.2006. S to odločbo je, kot boste lahko prebrali, namreč MNZ v celoti ugodilo trem 
pritožnikom ter odpravilo Odločbo UE Ljubljana in zavrnilo zahtevo za vpis sprememb 
Pravil LZS.  

Kar je pri vsej stvari najpomembnejše, je zapisano na predzadnji strani 
obrazložitve odločbe, kjer med drugim piše: » da je določba drugega odstavka 19. člena 
Pravil LZS, ki določa, da predsednika in člane občnega zbora (očitno pravilno člane 
upravnega odbora) izvoli občni zbor tako, da ima v upravnem odboru vsaka območna 
zveza svojega predstavnika, v neskladju z Zakonom o divjadi in lovstvu.« In v 
nadaljevanju nadaljuje, » da mora biti temeljni akt društva tudi v skladu s 
pravnim redom Republike Slovenije, zato sprememb, ki jih je prinesel novi 
zakon o lovstvu ni mogoče prezreti. Navedeni zakon v prvem odstavku 66. člena 
izrecno navaja, da je LZS zveza vseh lovskih družin…« Glede na navedena neskladja 
oziroma ugotovljene nezakonite določbe v obstoječih Pravilih LZS (takšne določbe so 
nične in se ne smejo uporabljati) je MNZ zapisalo najpomembnejšo napotilo, kako iz 
nastale situacije, in sicer: » Na izrednem občnem zboru je potrebno izvoliti 
zastopnika zveze, pravila zveze pa uskladiti z določbami Zakona o društvih in 
Zakona o divjadi in lovstvu, tako da bodo omogočala lovskim družinam 
članstvo v zvezi, kot to določa 66. člen Zakona o divjadi in lovstvu.« 

Upam, da ob tem sporočilu ne bo več dvomov in ugibanj kako naprej, da smo se 
iz nedopustnih in škodljivih odločitev za LZS tudi kaj naučili ter da končno prekinemo z 
nelegalnim delovanjem LZS. Predvsem pa upam in verjamem, da boste to pot starešine 
LD sami odgovorno in dosledno pravilno razumeli sporočilo iz priložene Odločbe MNZ. In 
predvsem verjamem, da ne boste dovolili, da vas ponovno zavajajo posamezni 
predsedniki ZLD in člani nelegalno in nezakonito izvoljenega samo oklicanega začasnega 
organa LZS, na čelu z nelegalno in nezakonito izvoljenim predsednikom LZS. Ne 
pozabite, da imata pri nas dva pravnika praviloma dve različni mnenji, če pa mnenje 
pripravljata za naročnika (po naročilu začasnega organa), pa se hitro poenotita za tretje 
mnenje, ki je napisano po želji naročnika. To vam pišem na osnovi zanesljivih informacij, 
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da tudi to pot tisti, ki so najbolj osebno odgovorni za nastalo situacijo, ne mislijo 
odnehati in že intenzivno iščejo pravno telovadbo, s katero bi poiskali takšne začasne 
rešitve, ki bi jim še naprej omogočale ostati na vodilnih položajih v lovski organizaciji. 
Tako je menda že pripravljen predlog, da se na izrednem občnem zboru LZS poleg 
izvolitve zakonitega zastopnika zveze, kar je skladno z Odločbo MNZ (izvolitev je obvezna 
po samem Zakonu o društvih), mimo odločbe nezakonito in neveljavno izvolijo tudi ostali 
organi LZS. In to kar po starih pravilih, kar je v nasprotju tako z Odločbo MNZ, kot 
drugimi veljavnimi predpisi. Določbe obstoječih Pravil LZS, ki so tudi po ugotovitvi 
MNZ v nasprotju z ZDlov-1, so namreč nične in se ne smejo uporabljati. Zato 
nove volitve organov po takšnih določbah pravil, ki ne zagotavljajo 
neposredne volilne pravice vsem lovskim družinam, ki so to pravico nesporno 
pridobile z uveljavitvijo ZDlov-1 (ex lege), preprosto pravno niso dopustne. 
Prav smešen in ciničen je izgovor, ki ga navajajo tisti pobudniki, ki želijo na hitro izvesti 
še ene neveljavne volitve in dobesedno izsiliti še en pravni spor. Po njihovem bi 
namreč morali upravni odbor LZS izvoliti izključno zato, ker 18. člen starih Pravil LZS 
določa, da UO: »pripravi predlog Pravil Zveze ter spremembe in dopolnitve pravil«. Zares 
ni mogoče razumeti zakaj takšno sprenevedanje, saj je vendar vsakomur popolnoma 
jasno, da tisti, ki ima pravico do sklica izrednega občnega zbora, ima tudi 
dolžnost (in avtonomno pravico), da sam predlaga tako dnevni red kakor tudi 
gradivo (torej mora predlagati tudi nova pravila kot to zahteva Odločba MNZ) 
o katerem se bo odločalo na izrednem občnem zboru. In po odločbi MNZ je na 
izrednem občnem zboru nujno sprejeti le nova pravila in izvoliti zakonitega 
zastopnika in nič več! Samo za razmislek naslednje vprašanje: kako bomo rešili zaplet, 
če recimo UO LZS ponovno ne bo dosegel soglasja, da občnemu zboru predlaga sprejem 
novih pravil, ki bodo usklajena z ZDlov-1? Dobesedno bedast izgovor za neveljavne 
volitve organov LZS! 

Kaže, da se iz nelegalnega občnega zbora v Celju nismo prav nič naučili, zato nam 
isti akterji ponovno obljubljajo isto zgodbo. Prav takšno rešitev nam je namreč ponudil že 
nelegalni začasni organ pred skoraj letom dni, pa se do danes ni prav nič spremenilo. In 
to kljub temu, da je že kar nekaj komisij pripravljalo nova pravila. Takšna poteza 
pobudnikov predvidenih neveljavnih volitev je na nek način razumljiva in pričakovana le v 
njihovem interesu. Za zavoženo situacijo odgovorni akterji, si očitno želijo, da z 
v naprej dogovorjeno izvolitvijo njihovih kadrov po delegatskem sistemu ZLD,  
pridobijo  še nekaj časa in si s tem zagotovijo čim boljše pozicije za izogibanje 
odškodninski ter kazenski odgovornosti za nezakonito zastopanje LZS in 
nezakonito razpolaganje s sredstvi LZS. 

In ne nazadnje želim, da Odločbe MNZ ne bi razumeli ali nanjo gledali kot na 
nepomembno pravno zmago pritožnikov. V tej zgodbi namreč ni zmagovalcev, je le veliki 
poraženec in to je naša lovska organizacija. Skrajni čas je, da prekinemo z dosedanjo 
slabo prakso, zato je nujno, da na vodstvene položaje v spremenjeni lovski 
organizaciji, skozi volitve na programsko volilnem občnem zboru sklicanem po 
novih pravilih v začetku marca 2007, pripeljemo povsem nove, ustrezno 
izobražene in sposobne kadre, ki niso obremenjeni s temi dogodki. In takšen 
korenit zasuk v lovski zgodbi lahko zahtevate in na demokratičen način 
izpeljete le starešine LD, ki ste edini neposredno izvoljeni predstavniki več 
kakor 22.000 slovenskih lovcev. 

Verjamem, da se bo marsikdo, ki prebira tole pismo vprašal ali je takšno pisanje 
primerno in kakšen cilj ima. Cilj je zagotovo samo eden, in to je preoblikovanje lovske 
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organizacije glede na nastale spremembe, ki jih je prinesel novi lovski zakon, in sicer 
tako, da bo LZS kar najbolj učinkovito razvojno naravnana ter da bo kot enotna in močna 
stanovska organizacija tudi v bodoče uspela obraniti vse poizkuse o privatizaciji in 
drobljenju naših lovišč na površine 200 ha.  

Sicer pa je na nek način pričakovan in deloma opravičen vaš pomislek in morebitni 
očitek, da bi takšno nalogo v LZS lahko opravili že v času, ko sem sam kot zadnji 
zakonito izvoljeni predsednik zadnja štiri leta vodil LZS. Res je, da je bilo dovolj časa in 
priložnosti, da bi lahko pravočasno sprejeli spremenjena Pravila LZS ter prilagodili svojo 
organiziranost, a žal za takšen predlog ni bilo nikoli večinske podpore. Hudo mi je in 
obžalujem, da z vsem svojim znanjem in organizacijskimi sposobnostmi nisem uspel 
prepričati večine tistih posameznikov v upravnem odboru LZS, ki so bili bolj, kot 
predstavniki slovenskega lovstva, vedno le »samosvoji« predsedniki področnih zvez in so 
predvsem zaradi osebnih interesov trmasto vztrajali in zagovarjali obstoječa Pravila LZS. 
Predvsem pa so vseskozi vztrajali, da glede organiziranosti ostane vse po starem. Da 
torej ostane obvezno članstvo LD v ZLD in obvezno združevanje LD v LZS preko ZLD. 
LZS in  njen predsednik sta bila v takšnem razmerju moči dejansko ujetnika 
štirih ali petih najbolj »vročih« predsednikov ZLD, ki so zaradi lastnih interesov 
znali vedno znova zmanipulirati ostale manj zainteresirane člane v upravnem odboru LZS. 
In ti posamezniki so v ozadju vsa ta leta pripravljali vse kadrovske, pa tudi ostale rešitve 
v lovski organizaciji. Pri tem so v zadnjem letu nekateri šli celo tako daleč, da so si 
prizadevali za ponovno uzakonitev ZLD, kot obvezne lovske organizacije, v 
spremenjenem zakonu o divjadi in lovstvu (zakon je že pripravljen po meri 
veleposestnikov in bodočih zakupnikov – glej objavo na spletni strani MKGP) pri tem 
ostro ne nasprotovali zasebnim loviščem in zakupnem sistemu lova. Kam nas lahko 
pripelje takšna razprodaja ugleda večine poštenih slovenskih lovcev ni težko uganiti. 

Ob vseh teh pojasnilih bo mogoče lažje razumeti, zakaj nisem uspel s predlogom, 
da najkasneje v začetku leta 2005 skličemo izredni občni zbor LZS, na katerem bi naj 
sprejeli nova Pravila LZS, ki bi naj bila usklajena z določili 66. člena ZDlov-1 in šele nato 
v mesecu maju skličemo na osnovi novih Pravil LZS volilni občni zbor zveze. Namesto 
takšnega predloga, ki se je tudi z zadnjo Odločbo MNZ izkazal za pravilnega, je bil po 
večinski volji, torej tudi volji vseh tistih, ki so kasneje postali člani nelegalnega začasnega 
organa LZS, izglasovan predlog za sklic ponesrečenega občnega zbora starešin 25. junija 
2005. Kaj se je dogajalo na tem zboru nima smisla ponavljati. Iz priložene kopije Odločbe 
MNZ vam je lahko nesporno znano, da so bili vsi nadaljnji koraki, torej tudi oba 
zadnja občna zbora, za katere se je v ozadju odločila že prej omenjena 
skupina posameznikov, nelegalni in nezakoniti, pa čeravno so nas ti akterji 
vseskozi prepričevali, da je pravno vse zakonito in pravilno. 

Pri tem se mi zdi posebej pomembno podčrtati žalostno dejstvo, da ti posamezniki 
s svojimi dejanji niso kršili le določb novega lovskega zakona, ampak celo obstoječa 
Pravila LZS, kar je posebej zaskrbljujoče. Iz takšnega ravnanja lahko sklepamo, da je pri 
nelegalnem prevzemu vodenja LZS šlo za očitno namero oziroma naklep in upamo, da 
bodo do takšnega spoznanja prišli tudi pristojni organi pri razčiščevanju odškodninske in 
kazenske odgovornosti. Prav tako je očitno, da se je takšnega stanja dobro zavedal tudi 
zadnji nelegalno izvoljeni  predsednik LZS tovariš Mahne, ki kot poučen pravnik sploh ni 
vložil (v zakonitem roku največ 30 dni od izvolitve) zahteve za vpis spremembe 
zakonitega zastopnika LZS v register društev, kar nesporno kot posebno obveznost 
določa Zakon o društvih. Ali se je na ta način tovariš Mahne že vnaprej skušal izogniti 
odgovornosti za nastalo situacijo, zaenkrat še ni znano? Vsekakor pa v lovski organizaciji 
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ne moremo mimo teh dejstev in mimo ugotovitve, da je bilo vso razpolaganje v pravnem 
prometu in s sredstvi Zveze s strani tovariša Mahneta nezakonito. Še posebej bode v oči 
dejstvo, da je tovariš Mahne sklenil z LZS posebno pogodbo, po kateri bi naj proti plačilu 
pravno svetoval LZS. Prišli smo torej tako daleč, da se sklepajo škodljive pogodbe za 
plačilo za »strokovno« delo v  LZS, čeprav je do sedaj v naši lovski organizaciji veljalo 
načelo, da delo opravljamo častno in brez plačila. Kakšna so ta plačila lovska javnost ne 
ve. Če pogledamo sklep 5. seje začasnega organa z dne 31.05.2006 nam bo vse jasno. 
Sklep pa glasi: »ZO je sprejel sklep, da se z Bogdanom Mahnetom sklene pogodba za 
opravljanje nalog s področja pravno-organizacijskih zadev Lovske zveze Slovenije. V 
skladu s pogodbo izstavi izvajalec račun Lovski zvezi Slovenije. Pogodba velja od 1. 6. 
2006 dalje do kadrovske reorganizacije in popolnitve kadrov na Strokovni službi LZS.« 
Sklep seveda ne pove za kakšen znesek na računu gre, kdo nadzira opravljeno delo in 
potrjuje račune, niti ne, kdo je sploh podpisnik pogodbe. Kakšni so rezultati dela po tej 
pogodbi je neznanka. Jo je mogoče podpisal kar sam s seboj tovariš Mahne? Ali ni to 
dovolj velika zloraba denarja lovcev?  Očitno vrana vrani ne izkljuje oči, zato proti tako 
sporni odločitvi ni še nihče protestiral, ne od članov začasnega organa, niti nadzorni 
odbor LZS. 

Vse navedeno nas sili v zavestno odločitev, da je že skrajni čas, da razmere 
takoj uredimo skladno z zakonom in odločbo MNZ. To pomeni, da je potrebno 
čimprej sklicati pristojne organe (občni zbor ali upravni odbor – odvisno od Pravil 
posamezne ZLD) vsaj 1/3  ZLD, na njih sprejeti sklep o sklicu izrednega občnega zbora 
LZS z dnevnim redom in gradivom ter tudi formalno sklicati izredni občni zbor LZS. Na 
tem zboru je potrebno in lahko zakonito izvolimo samo zastopnika, ki bo 
zastopal LZS (predsednik LZS) in sprejeti nova Pravila LZS, ki bodo upoštevala 
66. člen Zakona o divjadi in lovu kar pomeni, da bodo odslej občni zbor LZS tvorile 
neposredno lovske družine preko starešin LD in ne več delegacije ZLD.  

Se sprašujete zakaj  ne moremo zadržati sedanji delegatski sistem? Predvsem 
zato, ker organizacijo LZS, skladno z določili novega zakona, ni mogoče in ni dopustno 
graditi na ZLD. Pri tem ne moremo niti mimo dejstva, da se število  ZLD neprestano 
spreminja in da povezovanje v ZLD za lovske družine ni več obvezno. Tako se stalno 
spreminja in se bo tudi v bodoče spreminjalo število tistih LD, ki niso članice nobene 
ZLD. Po Ustavi RS in Zakonu o društvih je namreč združevanje svobodno in samo zakon 
lahko to združevanje omeji ali predpiše. Zakon o divjadi in lovu je zato, očitno zaradi 
širšega javnega interesa, predpisal kot obvezno združevanje lovskih družin  v Lovsko 
zvezo Slovenije in Območna združenja upravljavcev lovišč v okviru LUO.  Ostale oblike 
združevanja lovskih organizacij so torej prostovoljne in odražajo interes posamezne 
lovske družine. 

Nova Pravila LZS morajo torej odražati tisto, kar predpisuje Zakon o divjadi in lovu 
ter seveda splošna pravila, ki jih določa Zakon o društvih. Vgraditi je potrebno takšne 
organizacijske oblike dela, ki bodo za lovca čim cenejše in bodo zagotavljale 
demokratične odnose v lovstvu. Ter seveda učinkovito in racionalno delo.   

Lovci hočemo imeti poceni in učinkovito organizacijo, ki bo dostopna na teritoriju 
cele Slovenije.  LZS je potrebno decentralizirati tako, da ustanovimo Območne 
enote LZS  in tako vsakemu lovcu približamo  izvajanje javnih pooblastil LZS, 
kot so izdajanje izkaznic in izvajanje izobraževanja.  Na ta način bomo lahko 
enotno, po vsej Sloveniji, lovcem zagotavljali vse potrebne informacije v zvezi z 
delovanjem LZS, zagotavljali stike z javnostmi, skrbeli za razvoj kinologije, lovske kulture 
in še in še. Strokovni tajniki, ki bi delali v takšnih Območnih enotah bi zagotavljali stalno 
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računalniško povezanost z bazami podatkov in bi bili pomemben člen povezave med LZS-
jem in vsakim posameznim lovcem. Seveda bi lahko bila pomembna skrb strokovnega 
tajnika tudi pogodbena operativno tehnična pomoč za Območna združenja upravljavcev 
lovišč. 

S takšno organiziranostjo Lovske zveze Slovenije bi lahko zagotovili, da ne bi bilo 
potrebno dvigovati članarine in bi ob tem istočasno izboljšali kvaliteto storitev.  Za 
delovanje Območne enote imamo že skoraj vso infrastrukturo – pisarne, strokovne 
tajnike in računalniško opremo z dostopom do interneta, zato posebej velikih vlaganj, 
razen določenih posodobitev, nebi bilo potrebno. Strokovne tajnike bi usposobili za 
opravljanje  nalog v upravnih postopkih in bi tako lahko sami opravljali dejanja po 
pravilih upravnega postopka v zvezi z lovskimi izkaznicami.  Na območnih enotah bi imeli 
tudi svoje organe – svet območne enote in razne komisije npr. za izobraževanje in 
odlikovanja, strelstvo, kulturo in stike z javnostmi, kinologijo in mogoče še kakšno. Tako 
bi na lokalnem nivoju izvajali vse naloge, za katere bi se skupno dogovorili v LZS in tiste 
naloge, za katere bi se dogovorili lovci posameznega območja.  Z oblikovanjem sveta 
območne enote in raznih komisij bi bila zagotovljena tudi lokalna samouprava 
lovcev in s tem decentralizacija izvajanja nalog lovske organizacije.  

Pritožniki, ki smo v tem sporu sicer pravno zmagali, smo pripravili kompromisni 
predlog nelegalno izvoljenemu začasnemu organu in nelegalnemu predsedniku LZS. 
Bistvo predloga je naslednje: 

 
1. Nihče od članov začasnega organa in pritožniki ne sodeluje na volitvah LZS. 
2. Skliče se izredni občni zbor, na katerem se sprejmejo nova Pravila LZS skladno z 

66. členom Zakona o divjadi in lovu. Pri sprejemu novih Pravil LZS je potrebno 
dosledno upoštevati napotila iz obrazložitve Odločbe MNZ, kar pomeni, da so  LD 
neposredno članice LZS. Nova pravila morajo odgovoriti tudi na vprašanje. 
decentraliziranega izvajanja javnih pooblastil in nalog v javnem interesu.  Občni 
zbor mora na svoji seji izvoliti tudi začasnega zastopnika, ki bo legalno zastopal 
LZS  v času do volilnega občnega zbora. Razpiše se začetek volilnih postopkov. 
Volilni občni zbor LZS po novih pravilih bo predvidoma konec februarja ali 
najkasneje v prvi polovici marca 2007.  

 
Čeprav smo takšen predlog predhodno na srečanju, ki je bilo na pobudo vseh treh 

pritožnikov, predstavili tovarišu Mahnetu in se je le ta pred nami pritožniki obvezal, da bo 
predlog predstavil na skupnem sestanku začasnega organa in predsednikov ZLD 11. 
oktobra v Šenčurju, se to ni zgodilo. Ker ni mogoče, da bi naša stališča lahko objavili v 
reviji Lovec, (Lovec že v mesecu aprilu ni želel objaviti niti članka s katerim sem 
pravočasno želel javno opozoriti vse lovce na nezakonito in nelegalno početje začasnega 
organa LZS), smo bili prisiljeni, da vam pišemo osebno. Menimo namreč, da je takšna 
pot bolj primerna, kot pa da preko drugih medijev peremo umazano perilo in s tem le še 
dodatno škodimo že tako načetemu ugledu slovenskega lovstva 

Še nekaj drugih predlogov smo oblikovali ampak ti so najpomembnejši. To je pot 
iz krize organiziranosti naše organizacije. To je pot k spremembi, ki jo večina lovcev 
pričakuje in je nujna, če hočemo zadržati moč in ugled lovske organizacije. To je pot, ki 
bo omogočila dostojno praznovanje 100 obletnice lovstva na Slovenskem. 

 
Dragi lovski tovariši! Sam sem s tem pismom in priloženim gradivom izpolnil moralno 
odgovornost, da pomagam LZS na poti iz večletne krize. 
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Na vam je sedaj, da se odločite. Ste proti privatnim lovišče in želite lovsko 
organizacijo s temeljnimi značilnostmi, ki so zajete v sedanjem lovskem zakonu? Želite  
še naprej izvajati naravovarstveno in lovsko dejavnost v prostovoljnih lovskih družinah? 
Želite poceni in učinkovito lovsko organizacijo, dostopno na celem območju Slovenije?  
Če ste na ta vprašanja odgovorili pritrdilno, potem je čas, da za uresničitev 
tega nekaj tudi sami storite.  

Pozivam vas, da podprete kompromisni predlog rešitve nastale situacije in 
zahtevate sklic občnega zbora svoje ZLD  na katerem sprejmete sklep o sklicu izrednega 
občnega zbora LZS z naslednjim dnevnim redom : 
1. Otvoritev občnega zbora. 
2. Izvolitev predsedstva, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije. 
3. Razprava in sprejem pravil LZS. 
4. Izvolitev volilne komisije.  
5. Poročilo kandidacijske komisije. 
6. Predstavitve kandidatov za predsednika LZS. 
7. Volitve predsednika LZS za obdobje do rednih volitev. 
8. Poročilo volilne komisije. 
9. Določitev višine članarine za leto 2007. 
11. Sprejem pravilnika o evidentiranju, kandidiranju in  volitvah v organe LZS.* 
12. Razpis rednih volitev za vse organe LZS. 
 

Pričakujem vašo odgovorno odločitev v korist slovenskega lovstva. Računam, da 
to pot ne boste popustili tistim, ki zavirajo spremembe in so v preteklem 
obdobju resno ogrozili ugled in obstoj LZS. Dovolj je med vami sposobnih 
novih kadrov. Poiščite in predlagajte jih! In ne nasedajte tistim, ki že preveč časa 
krojijo negativno kadrovsko politiko v lovski organizaciji. Ne dopustite, da bi LZS ob 
praznovanju stoletnice vodili posamezniki, ki so si z nelegalnimi in nezakonitimi dejanji v 
preteklosti umazali svoje ime. Si lahko zamislite, da nam praznovanje visoke obletnice 
vodijo posamezniki, zoper katere bodo potekali postopki odškodninske in kazenske 
odgovornosti? 

Predvsem pa pričakujem, da boste vso gradivo skrbno proučili v čim širšem 
krogu vaše LD, ga čim manj obremenjeno primerjali z drugimi rešitvami, ki jih 
v ozadju pripravlja nezakonito izvoljeni predsednik LZS ter začasni organ LZS in ga med 
vas pošilja strokovna služba LZS. In se seveda pravilno in kar najbolje odločili v 
dobro slovenskega lovstva. 

 
Priloge:         Lovski zdravo! 

- fotokopija Odločbe MNZ. 
- predlog novih Pravil LZS,                                         Bojan Lepičnik 
- pojasnila k predlogu pravil,     

 
V vednost: 
- LZS, ZLD/LZ, UE Ljubljana, MNZ, MKGP, ZGS 
* Predlog pravilnika in vse nove informacije bodo od 31.10 dalje  na voljo na spletni 
strani: http://www.forum-lov.org/  , kontaktne informacije na naslovu: info@forum-lov.org   


