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Vsem lovskim družinam 
 
Datum:  19. oktober 2006 
 
Zadeva: Pojasnila k predlogu Pravil LZS z dne 19.10.2006 
 

 
Temeljni vprašanji na katera smo želeli odgovoriti pri pripravi 
predloga novih Pravil  LZS sta: 

1. Kako v določilih pravil uresničiti določbe ZDlov-1 (in 
posredno realizirati Odločbo MNZ z dne 21.9.2006) ter 

2. Kako reorganizirati LZS, z namenom, da bo lahko 
zadovoljivo in v interesu vseh lovcev izvrševala javna 
pooblastila enakomerno za vse po vsej državi - po 
teritorialnem principu. 

 
Če želimo prednostno odgovoriti na prvo vprašanje, potem ne 
moremo mimo ugotovitve, da je: 
  

Lovka zveza Slovenije ( v nadaljevanju LZS ) lovska organizacija, ki je zaradi 
posebnega javnega interesa določena neposredno s 64. členom ZDlov-1. V 66. členu 
citiranega zakona je nedvoumno določeno, da je LZS zveza vseh lovskih 
družin, ki deluje tudi v javnem interesu (in ni zveza zvez lovskih družin). V 
navedenem členu zakona je jasno določeno, da so člani LZS lahko tudi druga društva, 
ne pa tudi druge zveze društev. Območne zveze lovskih družin ( v 
nadaljevanju ZLD ) po dikciji zakona v nobenem primeru niso druga društva.  
Dosedanje članstvo ZLD v LZS je glede na določbe ZDlov-1 v popolnem nasprotju z 
zakonom. Območne zveze lovskih družin so z uveljavitvijo ZDlov-1 postale na 
podlagi namena zakonodajalca (ratio legis) nedopustna oblika 
organiziranosti (zakonodajalec jih je očitno zavestno izpustil), v kolikor so le te še 
naprej organizirane po prej veljavnem zakonu o lovstvu in ustanovljene z 
namenom za izvajanje javnih nalog na področju lovstva. 

To je jasno tudi iz Odločne MNZ, ki navaja, da je: »na izrednem občnem 
zboru LZS  potrebno pravila zveze 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.« 

Glede na navedeno dejstvo obstoječe ZLD ne morejo avtomatično ostati redne 
članice LZS, ampak so lahko le pridružene članice brez volilne in glasovalne pravice, saj 
bi sicer bilo redno članstvo v nasprotju z ZDlov-1. Takšna ureditev bi namreč 
vodila v povsem neenakopraven in nedopusten položaj posameznih članic 
LZS, zlasti pri uveljavljanju temeljne pravice iz članstva v društvu, to je 
volilne in glasovalne pravice. Tiste LD, ki so in se bodo tudi v bodoče prostovoljno 
vključevale v povsem nepredvidljivo število ZLD ( ZLD lahko po Zakonu o društvih 
ustanovita že dve LD ), bi namreč imele na ta način v LZS posredno bistveno več 
glasov in s tem večje glasovalne pravice, kot tiste LD, ki so skladno z ZDlov-1 le 
obvezne članice LZS, ne pa tudi prostovoljne članice ZLD. Morebitni sprejem tako 
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spornih določil Pravil LZS bi torej pomenil protipravno stanje, ki ne bi bilo le v 
nasprotju z zakonom, ampak tudi v nasprotju z Ustavo RS, ki vsem LD jamči enakost 
pred zakonom. Seveda ostaja pri tem nerešeno tudi zelo pomembno vprašanje glede 
plačevanja dvojne članarine. Vsaka članica LZS bo namreč dolžna plačevati letno 
članarino. LD, ki bo včlanjena v ZLD bi torej morala plačati dvakratno članarino – prvič 
kot neposredna članica LZS in drugič kot posredna članica  LZS preko ZLD. Glede na 
vsa dejstva je mogoče nesporno ugotoviti, da ZLD in druge zveze društev ne 
morejo biti redne članice LZS. 
 

Naslednje pomembno podvprašanje, kako ob neposrednem 
članstvu LD v LZS zagotoviti učinkovito delovanje občnega zbora 
LZS? 
 

Pri tej navidezni dilemi utegnejo biti zelo glasni tisti predstavniki lovcev, ki se 
radi skrivajo pred javnostjo, misleč, da je samo njim dano pooblastilo za odločanje v 
interesu slovenskih lovcev. Toda, če resno razmislimo: kdo pa se boji na programsko 
volilnem občnem zboru LZS, ki bi naj bil praviloma vsake štiri leta srečanja z vsemi 
starešinami LD. Odgovor je preprost. Samo tisti kandidat za predsednika LZS, ki nima 
razvojne vizije LZS in nima dobrega štiriletnega programa s katerim bi lahko na najbolj 
demokratičen način prepričal neposredno izvoljene predstavnike več kot 22.000 
slovenskih lovcev. 
 Vmesne redne letne občne zbore (nedopustno je imeti občni zbor na vsaki dve 
leti) lahko seveda organiziramo bolj racionalno in brez večjih prostorskih problemov na 
način, da določeno število sosednjih LD (najmanj 3 ali največ 4 LD) za vsak redni občni 
zbor izvoli svojega pooblaščenega predstavnika, ki bi na občnem zboru imel toliko 
glasov, kot bi imel pisnih pooblastil in bil zavezan k glasovanju, ki je vnaprej določeno 
na pooblastilu. 

 
V isti sklop podvprašanj sodi še vprašanje načina volitev in 
volilnih okolišev.  
 
 
 Glede na dana pooblastila je nujno, da dosežemo neposredno tajno izvolitev 
predsednika  ter vseh organov. 

Če želimo povečati enotnost in učinkovitost delovanja upravnega odbora LZS, 
potem lahko le ta šteje 24 (varianta 16 )  članov, in sicer 15+8 izvoljenih članov po 
LUO, po funkciji pa je član UO tudi neposredno izvoljena predsednik LZS. 

Člane upravnega odbora voli občni zbor tako, da je zagotovljena zastopanost 
predstavnikov lovskih družin iz vseh petnajstih LUO Republike Slovenije, ki so po 
teritorialnem principu določena kot volilni okoliši. Meje LUO so določene z Odlokom 
Vlade Republike Slovenije. Vsak volilni okoliš – LUO mora imeti enega člana UO. 

Volilni okoliši LZS morajo biti čimbolj stabilni in smiselno utemeljeni z veljavnimi 
predpisi in jasno opredeljeni v temeljnem aktu LZS. Utemeljenost volilnih okolišev z 
veljavnimi predpisi je v tem trenutku lahko edino določena kot teritorialna - geografska 
razčlenitev Republike Slovenije na petnajst LUO.  

Predlagana varianta volilnih okolišev po nekdanjih ZLD namreč ponuja povsem 
nestabilne volilne okoliše, saj so meje ZLD določene le z imeni posameznih LD in ne  z 
lovišči, torej ne prostorsko. Ker lahko pričakujemo združevanje posameznih LD in 
spreminjanje njihovih imen še v letošnjem letu in seveda tudi v bodoče, bi bilo v tem 
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primeru potrebno vedno znova – za vsake volitve, določati  volilne okoliše, sicer bi 
posamezne LD, po združitvi v novo LD, formalno lahko ostale brez volilnega okoliša. 
Prav tako je v bodoče zelo vprašljiva usoda nekaterih ZLD.  Ne nazadnje pa je 
stabilnost volilnega okoliše zagotovljena tudi v primeru združitve ali razdružitve lovišč 
ali LD. 

Seveda ni odveč ugotovitev, da je tudi po osnovnem načelu demokratičnosti 
povsem nesprejemljivo ponujeno razmerje enakomerne zastopanosti števila LD po 
območjih ZLD. Na najmanjši okoliš bi prišlo v tem primeru le 7 LD in na največjega 47 
LD, oziroma je ponujeno razmerje kar 1:7. Varianta po LUO je torej tudi v tem pogledu 
veliko bolj uravnotežena. 

 
In kakšen je odgovor na vprašanje kako reorganizirati LZS, z 
namenom, da bo lahko zadovoljivo in v interesu vseh lovcev 
izvrševala javna pooblastila? 
  

Izvajanje javnih pooblastil in drugih strokovnih nalog za članice lahko racionalno 
organizira zveza le teritorialno v svojih območnih enotah ( v nadaljevanju OE ) LZS na 
območju Republike Slovenije. OE LZS se po teritorialnem principu organizirajo tako, da 
posamezna OE pokriva izvajanje svojih nalog za svoje članice v najmanj enem in 
največ dveh LUO. O dokončnem številu in kraju sedežev mora odločiti članstvo na 
občnem zboru. Vsekakor pa je sedeže OE LZS potrebno določiti  s Pravili LZS, sicer na 
OE ne bo mogoče izvajati javnih pooblastil LZS. Organiziranje OE seveda ni posebna 
novost, saj poznamo veliko takšnih primerov v državi, zlasti kadar gre za izvajanje 
javnih nalog ali za poslovno dejavnost na nivoju celotne države. Tako recimo imajo 
takšno organiziranost številni zavodi, pa recimo zavarovalnice itd. 

ZDLov-1 je torej izključno LZS pooblastil, da poleg nalog v javnem interesu 
izvaja tudi z zakonom določena javna pooblastila, ki jih glede na našo 
ustavno ureditev v nobenem primeru ni mogoče prenesti na drugega 
pogodbenega izvajalca, oziroma na drugo pravno osebo (tudi ne na ZLD). 
Brez ustrezne decentralizacije LZS ne bo zmogla učinkovito in racionalno izvajati tudi 
številnih strokovnih nalog za svoje članice, v kolikor ne bo imela racionalno 
organizirane teritorialno oblike delovanja. Na nivoju OE bo LZS praviloma imela 
profesionalno zaposlenega največ enega strokovnega tajnika, ki bo enotno strokovno 
in organizacijsko voden iz skupnih strokovnih služb LZS. Takšna organiziranost mora 
zagotoviti kar največjo strokovno učinkovitost in enotno politiko LZS glede zbiranja in 
obdelave vseh informacij in podatkov, ki so pomembni za učinkovito delovanje LZS in 
njenih članic. OE LZS lahko pogodbeno opravljajo strokovne naloge tudi za ZLD in 
OZUL. 

In kar je najpomembnejše, brez pravočasnega organiziranja OE LZS, 
ki kot rečeno morajo biti določene z novimi Pravili LZS, v letu 2007 ne bo 
mogoče pričeti in uspešno zaključiti izobraževanja lovcev, saj izobraževanje 
po starem preko ZLD ni več dopustno. Tudi zato ali predvsem zato je nujno, 
da na prvem izrednem občnem zboru sprejmemo nova Pravila LZS. 

 
 
 

Dodatna pojasnila k predlogu Pravil LZS so prikazana v obliki 
naslednjih vprašanj in odgovorov. 
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Vprašanje 1: 
Zakaj Zakon o divjadi in lovu ni predvidel obvezno združevanje v ZLD/LZ, kot je to bilo 
predvideno v starem lovskem zakonu iz leta 1976? 
 
Odgovor:  
Po Ustavi RS, ki je bila sprejeta po osamosvojitvi in torej po sprejemu prejšnjega 
lovskega zakona, je združevanje svobodno. Z zakonom je možno sicer predpisati 
izjeme, ko je združevanje ali prepovedano ali obvezno vendar mora biti jasno izražen 
javni interes. Zakon o divjadi in lovstvu (dalje: ZdLov) ni predvidel obvezno 
združevanje lovskih družin v ZLD/LZ, saj zakonodajalec za to ni imel nobenega 
utemeljenega razloga.  Je pa očitno zakonodajalec ugotovil javni interes za obvezno 
združevanje lovskih družin v LZS. S to obveznostjo je zakonodajalec posegel v ustavno 
zajamčeno svobodo združevanja vendar je ocenil, da je za uravnavanje lovske 
dejavnosti takšna obveza združevanja v javnem interesu.   
 
Vprašanje 2: 
Zakaj ZLD/LZ ne morejo prevzeti nalog izvajanja izobraževanja in komuniciranja z 
javnostmi in lastniki zemljišč, saj bolje kot LZS poznajo konkretne probleme v okolju, 
kjer se nahajajo? 
 
Odgovor: 
Zakonodajalec je le LZS pooblastil za izvajanje omenjenih nalog v javnem interesu in 
javnih pooblastil. Javno pooblastilo ni prenosljivo. LZS zato, tudi če bi hotela, svojega 
javnega pooblastila ne more prenesti na ZLD/LZ.  
Zakonodajalec je prepustil prosto voljo lovskih družinam glede njihovega združevanja v 
ZLD/LZ ter s tem dopustil tudi možnost, da posamezne LD ne  bodo članice nobene 
ZLD/LZ.  Izvajanje nalog v okviru ZLD/LZ  je tudi iz tega razloga nesmiselno. 
 
Vprašanje 3: 
Zakaj je združevanje LD v OZUL obvezno v ZLD/LZ pa ni? 
 
Odgovor: 
Za uresničevanje temeljnih nalog upravljalcev lovišč, je ZDLov-1 predvidel teritorialno 
formiranje Lovsko upravljalskih območij (LUO). LUO je torej teritorij, ki zagotavlja 
povezovanje in enotno upravljanje z divjadjo na tako določenem območju. Da pa bo to 
upravljanje možno je potrebno  organiziranje Območnih združenj upravljalcev lovišč 
(OZUL).  Ker pa upravljalci lovišč niso samo LD ampak lovišča s posebnim namenom 
upravljajo trije državni Zavodi, OZUL ni bil predviden kot vmesna oblika med LD in LZS 
temveč le kot oblika strokovnega povezovanja upravljalcev lovišč v okviru LUO. 
 
Vprašanje 4: 
Če LZS javnega pooblastila ne more prenesti na ZLD/LZ niti ne na OZUL in niti ne na 
LD, kako bo potem LZS iz enega mesta izvajala javna pooblastila za teritorij cele 
države? 
 
 
Odgovor: 



 

 5

LZS mora izvajanje javnih pooblastil organizirati na teritoriju države tako, da bo 
primerno dostopno vsem uporabnikom. Organizacijska enota LZS je zato primeren 
odgovor na to vprašanje.  Na svojih OE bo tako LZS organizirala izobraževanje za 
lovski izpit, izdajanje lovskih izkaznic in drugo izobraževanje in komuniciranje z lastniki 
zemljišč in javnostjo. Navedena javna pooblastila bo izvajal strokovni tajnik, 
uslužbenec enotne strokovne službe LZS. 
 
Vprašanje 5: 
Kakšno bo število teh Organizacijskih enot LZS in kako se bodo med seboj razlikovale? 
 
Odgovor: 
Organizacijske enote se bodo imenovale po teritoriju, ki ga bodo pokrivale. Npr. 
Lovska zveza Slovenije, Organizacijska enota Maribor. Območje, ki ga bo pokrivala 
posamezna OE bo določeno po sprejemu Pravil LZS. Zasledovalo se bo cilj, da mora 
biti OE čimbolj dostopna predvsem lovcem in cilju, da bo lahko kvalitetno izvajala svoje 
naloge. 
 
Vprašanje 6: 
Ali bo OE samo izvajala naloge LZS ali pa bo izvajala tudi druge naloge LD iz območja 
te OE? 
 
Odgovor: 
Seveda, OE bo poleg javnih pooblastil LZS izvajala tudi naloge, za katere se bodo 
dogovorili lovci v okviru raznih strokovnih komisij, kot so komisija za izobraževanje in 
odlikovanja, komisija za strelstvo in orožje, komisija za kinologijo, komisija za lovsko 
kulturo in stike z javnostmi in mogoče še katera. 
 
Vprašanje 7: 
Kakšne organe bo imela OE, kdo jih bo imenoval in kakšno pristojnost bodo imeli ti 
organi? 
 
Odgovor: 
OE bo imela svojega predsednika in svet OE. Svet OE bo imel že prej naštete komisije.  
Svet OE se bo ukvarjal z vprašanji izvajanja skupnih nalog LZS na območju delovanja 
OE in z vprašanji izvajanja tistih lokalnih nalog, za katere se bodo dogovorili v okviru 
OE.  Organe bodo volili predstavniki LD iz območja, ki ga bo pokrivala OE.  
 
Vprašanje 8: 
Od kje bo OE pridobila finančna sredstva za svoje delovanje? 
 
Odgovor: 
Vsa finančna sredstva bo zagotovila LZS preko enotne članarine.  En del sredstev se bo 
zagotavljal glede na obseg programa dela OE.  Sredstva  bodo rezervirana na 
posameznih kontih letnega proračuna LZS, podobno kot so sedaj rezervirana sredstva 
posameznih komisij na LZS. O porabi teh sredstev bo odločal predsednik sveta OE.  
Drugi del sredstev bo za zagotavljanje stroškov za pisarno in strokovnega tajnika. 
Sredstva se bodo zagotovila po ključu števila lovcev, ki ga pokriva posamezna OE krat 
določena vsota denarja (cca 4000 sit oz. 16-18 evrov).  
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Vprašanje 9: 
 
Ali bo imela vsaka OE profesionalnega strokovnega tajnika? 
 
Odgovor: 
Delo pri izvajanju javnih pooblastil mora biti v vsakem primeru vodeno profesionalno. 
Ker je potrebno pri izvajanju javnih pooblastil ravnati tudi po zakonu o upravnem 
postopku bo morala oseba, ki bo opravljala dela strokovnega tajnika, opraviti ustrezni 
preizkus znanja. Ni nujno, da bo strokovni tajnik v rednem delovnem razmerju, bo pa 
potrebno, da bo dela opravljal na podlagi pogodbe,ki bo zagotavljala ustrezno pravno 
podlago. Delo je lahko za 40, 20 ali manj ur tedensko. 
 
Vprašanje 10: 
Katere naloge bo izvajal strokovni tajnik na OE? 
  
Odgovor: 
Strokovni tajnik OE bo kot del strokovne službe LZS izvajal naloge za: 
1- organe OE, 2- za organe OZUL, 3- skupne naloge za LD, 4- iz javnih pooblastil in 
pristojnosti LZS.  Za izvajanje nalog bo potreboval opravljen izpit iz upravnega 
postopka. V strokovni službi bodo lahko tudi drugi delavci, če se lokalne članice (lovske 
družine) tako dogovorile in če bodo zagotovile potrebna sredstva za njihovo delo. 
 
Vprašanje 11: 
Ali je OE LZS neke vrste nadomestek ZLD/LZ? 
 
Odgovor: 
Lahko bi temu rekli tudi tako. In to dober nadomestek glede na spremenjene razmere, 
ki jih je prinesel ZDlov-1. OE bo decentralizirana oblika izvajanja nalog in pooblastil 
LZS in na drugi strani oblika lokalnega povezovanja članic LZS – lovskih družin. Člani in 
LD bodo v okviru OE dobili vse tiste storitve, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega 
poslanstva.  Na lokalnem nivoju pa bodo člani lahko v okviru OE opravljali tudi vse 
druge naloge, za katere bodo ocenili, da so pomembne za njihovo območje.  
 
 
Vprašanje 12: 
Ali organiziranje OE LZS pomeni ukinitev ZLD/LZ in kaj bo s premoženjem ZLD/LZ? 
 
Odgovor: 
ZLD/LZ lahko ukinejo samo njene ustanoviteljice torej lovske družine, zato jih z 
ustanavljanjem OE LZS ne ukinjamo. V tistih okoljih, kjer bodo LD ocenile, da ZLD/LZ 
še potrebujejo, bodo te tudi ostale. Premoženje ZLD/LZ ostane članicam ZLD/LZ. 
Pisarno za strokovnega tajnika in opremo bi bilo smiselno prenesti na LZS vendar to ni 
nujno. LZS bo morala zagotoviti ustrezen prostor in druge tehnične pogoje za 
delovanje OE.  Drugo premoženje ni potrebno za delovanje OE zato bodo LD- članice 
same odločile, kako bodo z njim upravljale v bodoče, še posebno, če gre za objekte, ki 
se lahko uporabljajo tudi v pridobitne namene kot npr. fazanerije, strelišča in podobno. 
LD lahko s temi objekti še naprej gospodarijo v okviru ZLD/LZ ali pa ustanovijo 
gospodarsko družbo  ali pa dajo objekte v najem. 
 


