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  PPRREEDDLLOOGG  
 
Na podlagi  66. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) in na podlagi  16. 
člena Zakona o društvih (ZDru-1,Uradni list RS, št. 61/06) je občni zbor Lovske zveze 
Slovenije dne ………sprejel naslednja  
 
 

P R A V I L A 
 

L O V S K E   Z V E Z E   S L O V E N I J E 
 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Lovska zveza Slovenije (v nadaljevanju: Zveza) je zveza vseh lovskih družin, ki kot 
upravljavci lovišč upravljajo z lovišči skladno z Odlokom o loviščih v Republiki Sloveniji in 
njihovih mejah (Ur. l. RS št. 128/04). Zveza deluje tudi v javnem interesu. 
 
Zveza je naravovarstvena nevladna lovska organizacija.  
 
Zveza je članica Združenja zvez za lov in varstvo divjadi v Evropski skupnosti  (FACE - 
Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU - FACE).  
 
 

2. člen 
 
Ime Zveze je: Lovska zveza Slovenije. 
Sedež Zveze je: Ljubljana, Župančičeva ulica 9. 
Skrajšano ime zveze je: LZS. 
 
Zveza je pravna oseba zasebnega prava, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun. 
Zvezo zastopa in jo predstavlja predsednik Zveze. 
 
Zveza pri svojem poslovanju uporablja štampiljko, ki je okrogle oblike, s premerom 30 mm; v 
sredini je glava gamsa, okrog pa napis Lovska zveza Slovenije. Pri izvrševanju javnih 
pooblastil uporablja zveza štampiljko, ki je okrogle oblike, s premerom 30 mm; v sredini je 
grb Republike Slovenije, okrog pa napis Lovska zveza Slovenije. 
 
 
II. NAMEN IN NALOGE ZVEZE 
 

3. člen 
 
Zveza je naravovarstvena in nevladna lovska organizacija, ki na področju divjadi in lovstva 
opravlja posamezne naloge v javnem interesu in kot javno pooblastilo v skladu z določbami 
ZDlov-1. 
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Članice usklajujejo v Zvezi svoja stališča in delo na področju lovstva ter zagotavljajo enotno 
politiko lovstva v Republiki Sloveniji skladno s predpisi, ki urejajo področje divjadi in 
lovstva. 
 
Zveza zlasti: 

- ščiti in zastopa interese svojih članic ter sodeluje z organi državnih in lokalnih 
skupnosti ter s strokovnimi institucijami v zadevah, ki se nanašajo na lovstvo in 
upravljanje z divjadjo, 

- sooblikuje in  sodeluje pri uresničevanje enotne politike varstva in ohranjanja divjadi 
kot naravnega bogastva ter njenega življenjskega okolja, skladno z zakoni, 
podzakonskimi predpisi in svojimi pristojnostmi; 

- vzpostavlja in vzdržuje stike z lovskimi organizacijami v tujini ter s strokovnimi in 
lovstvu sorodnimi naravovarstvenimi organizacijami v Sloveniji; 

- izdaja glasilo Lovec in drugo strokovno literaturo s področja divjadi in lovstva; 
- sodeluje s kmetijskimi, gozdarskimi in drugimi organizacijami o vprašanjih varstva 

narave in rabe okolja in pri usklajevanju odnosov divjad - okolje; 
- sodeluje pri oblikovanju programa in načrtov upravljanja z divjadjo; 
- skrbi za razvoj lovske kinologije in sodeluje s kinološkimi organizacijami; 
- izvaja in sodeluje pri znanstvenoraziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom ter 

tako skrbi za napredek lovske stroke; 
- aktivno sodeluje z območnimi združenji upravljavcev lovišč; 
- vodi register zbirk osebnih podatkov in potrebno člansko evidenco ter predpisano 

evidenco, potrebno za izdajanje in podaljševanje veljavnosti lovskih izkaznic v skladu 
z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov; 

- vzdržuje in izvaja dejavnosti na področju lovske kulture; 
- podeljuje odlikovanja in priznanja; 
- opravlja druge naloge javnega interesa s področja varstva narave, divjadi in lovstva, ki 

jih določa zakon; 
- spodbuja delo članic in z njimi sodeluje pri izvajanju nalog, 
- opravlja druge naloge, ki jih ji poverijo članice, če niso v nasprotju s temi pravili. 
 

Kot javno pooblastilo skladno z določili ZDlov-1 Zveza neposredno izvaja naslednje naloge: 
- organiziranje izpitov za lovce in lovske čuvaje na podlagi skupno pripravljenih 

programov z Zavodom za gozdove in pedagoškimi ustanovami,  
- usposabljanje in naravovarstveno osveščanje lovcev ter komuniciranje z lastniki 

zemljišč in javnostjo,  
- izdaja lovskih izkaznic. 

 
4. člen 

 
Zveza v okviru svoje dejavnosti in s pomočjo informacijskega sistema Lisjak zbira, obdeluje 
in objavlja informacije in podatke, ki so pomembni za delo Zveze in njenih članic ter za 
napredek lovstva in zaščito divjadi ter njenega okolja. 
Zveza izdaja glasilo Lovec. 
 

5. člen 
 
Zveza lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, in v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno 
področje, pomaga članicam pri opravljanju gospodarske dejavnosti, ki je povezane z lovstvom 
in ki prispeva k uresničevanju njenih temeljnih nalog,  predvsem: 
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- pri organiziranju lovskega  turizma,  
- pri organiziranju prodaje uplenjene divjadi. 
 

Zveza opravlja gospodarsko dejavnost na izdajateljskem in založniškem področju ter pri 
izvajanju strokovnih in administrativnih storitev za svoje članice, OZUL-e in druge 
organizacije povezane z lovstvom. 
 
 
III. ČLANSTVO 
 

6. člen 
 
Na podlagi določb 66. člena ZDlov – 1 so obvezne in neposredne članice Zveze vse lovske 
družine, ki so upravljavci lovišč v Republiki Sloveniji. 
 
Pravice in dolžnosti članic Zveze so predvsem: 
- aktivno sodeluje pri oblikovanju stališč LZS na občnem zboru in preko svojih 

predstavnikov v upravnem odboru Zveze; 
- posredovanje predlogov in pobud glede nalog in oblikovanja stališč Zveze, 
- izpolnjevanje določil aktov Zveze in sklepov njenih organov, 
- voliti in preko svojih predstavnikov biti voljen v organe Zveze, 
- zagotovitev sredstev - redno plačevanje članarine za delovanje Zveze. 

 
 
IV. PRIDRUŽENE ČLANICE ZVEZE 
 

7. člen 
 
Pridružene članice Zveze so lahko tudi druga društva, katerih dejavnost je povezana z 
divjadjo, lovstvom in varstvom narave. 
 
Druge članice Zveze nimajo pravico odločanja, biti izvoljene in voliti v organe Zveze. Druge 
članice lahko delujejo v stalnih in občasnih delovnih telesih organov Zveze.  
 
O sprejemu članic iz prejšnjega ostavka odloča občni zbor Zveze na podlagi njihove vloge, 
pravil in programskih usmeritev. 
 
Pravila pridruženih članic Zveze ne smejo biti v nasprotju s temeljnimi cilji, ki jih določajo ta 
pravila in programske usmeritve Zveze. 
 
Pravice in obveznosti ter način sprejema pridruženih članic, se opredelijo s posebnim aktom, 
ki ga sprejme Občni zbor Zveze. 
 
V. PRENEHANJE ČLANSTVA V ZVEZI 
 
 

8. člen 
 
Članstvo v Zvezi preneha: 

- če se lovski družini odvzame pravica do upravljanja z loviščem,  



 

 
 
 

4

- v drugih z zakonom določenih primerih. 
 

Pridruženi  članici  lahko preneha članstvo z izstopom, izključitvijo ali s prenehanjem 
delovanja. 

 
Pridružena članica lahko izstopi iz Zveze. O izstopu mora pisno obvestiti Zvezo najkasneje tri 
mesece pred iztekom koledarskega leta. Članske obveznosti prenehajo ob koncu leta, v 
katerem članica izstopa. 
 
Iz Zveze se lahko pridruženo članico izključi: 

- če grobo krši pravila Zveze, 
- če deluje proti ciljem lovstva v Republiki Sloveniji, 
- krši predpise, ki so povezani z lovstvom, 
- ne spoštuje sklepov organov Zveze, 
- ne plačuje finančnih obveznosti do Zveze. 
 

O izključitvi pridruženih članic odloča  razsodišče Zveze.  Pritožba zoper odločbo o 
izključitvi je dopustna v roku 15 dni na občni zbor, ki o njej odloči dokončno. 
 
 
 
VI. INFORMIRANOST IN JAVNOST DELA 
 
 

9. člen 
 
Zveza informira javnost o svojem delu in stališčih s pravico vpogleda v zapisnike vseh 
organov Zveze ter preko javnih občil, glasila Lovec, z objavami na spletni strani Zveze in na 
druge načine. 
 
Širšo javnost Zveza seznanja s svojimi nalogami, stališči in predlogi z organiziranjem 
okroglih miz, s tiskovnimi konferencami in podobno. 
 
 
 
VII. ORGANIZIRANOST ZVEZE 
 
 

10. člen 
 
Zveza izvaja svoje naloge in javna pooblastila na sedežu Zveze v Ljubljani in na sedežu 
območnih enot. 
 
Na sedežu ima Zveza skupne strokovne službe, ki jih vodi direktor strokovnih služb.  
 
Območne enote organizira Zveza po teritorialnem principu zaradi decentraliziranega 
zagotavljanja nalog in javnih pooblastil Zveze ter zaradi učinkovitega zagotavljanja servisnih 
storitev za svoje članice. Na območnih enotah ima Zveza zaposlenega strokovnega tajnika in 
po potrebi še knjigovodske delavce. 
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VIII. OBMOČNE ENOTE ZVEZE 
 

11. člen 
 
Zveza ima naslednje območne enote ( v nadaljevanju OE Zveze): 

- Kočevje, 
- Novo Mesto, 
- Celje, 
- Murska Sobota, 
- Maribor, 
- Kranj, 
- Idrija, 
- Postojna  
- Koper 
- Krško 
- Ptuj 
- Nova Gorica 
- Litija 
 

 
OE Zveze se organizirajo po teritorialnem principu tako, da se pokrivajo z mejami LUO v 
Republiki Sloveniji. Ena OE Zveze  pokriva najmanj eno in največ tri LUO. 
 
Na nivoju OE Zveze, Zveza prednostno izvaja naloge pri izvrševanju javnih pooblastil: 

- organiziranje izpitov za lovce in lovske čuvaje na podlagi skupno pripravljenih 
programov z Zavodom za gozdove in pedagoškimi ustanovami,  

- usposabljanje in naravovarstveno osveščanje lovcev ter komuniciranje z lastniki 
zemljišč in javnostjo in 

- izdaja lovskih izkaznic. 
 
Zveza na nivoju OE Zveze izvaja tudi druge naloge v javnem interesu ter zagotavlja 
strokovno administrativne storitve za potrebe svojih članic in drugih lovskih organizacij. 
 
Strokovne in druge naloge na nivoju OE Zveze usmerja sedemčlanski strokovni svet OE 
Zveze, ki ga izvolijo članice iz območja OE Zveze z mandatom za štiri leta. Za usklajeno, 
uspešno in učinkovito  decentralizirano delovanje Zveze, ki mora biti prednostno prilagojeno 
interesu članic Zveze na lokalnem nivoju imenuje strokovni svet na območju OE Zveze tri do 
pet člansko komisijo za: 

- izobraževanje, priznanja in odlikovanja, 
- strelstvo in lovsko orožje, 
- odnose z javnostmi in lovsko kulturo, 
- lovsko kinologijo. 

OE Zveze ima lahko tudi druge komisije. 
 
Predsedniki komisij OE Zveze so po funkciji člani istih komisij Zveze. 
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IX. ORGANI ZVEZE   
 
 

12. člen 
 
Organi Zveze so: 
 

1. občni zbor, 
2. upravni odbor, 
3. nadzorni odbor, 
4. odbor etičnega kodeksa in 
5. razsodišče. 

 
Mandat organov  iz prejšnjega odstavka, in predsednika Zveze  traja štiri leta in se lahko 
ponovi največ enkrat. 
 
 
Občni zbor 
 

13. člen 
 
Občni zbor je najvišji organ zveze. Občni zbori zveze so: 

- programsko – volilni,  
- redni in  
- izredni.  

 
Vse občne zbore Zveze vodi tričlansko delovno predsedstvo.  Občni zbor je sklepčen, če je 
prisotnih več kot polovica  članic. Če občni zbor ni sklepčen, se ga ponovno skliče po preteku 
1 ure. Ponovljeni sklic občnega zbora je sklepčen, če je prisotnih najmanj 1/3 članic. 
Sklepčnost ugotavlja verifikacijska komisija, ki jo izvoli občni zbor. 
 
Občni zbor odloča z večino oddanih glasov navzočih članic. O načinu glasovanja odloči občni 
zbor na zasedanju.  
 
Občni zbor javno izvoli zapisnikarja, ki piše zapisnik o poteku zbora, ki ga podpišejo 
izvoljeni predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva izvoljena overovatelja. Občni 
zbor izvoli tudi tri člansko verifikacijsko komisijo. 
 
 Občni zbor sprejme poslovnik o svojem delu. 
 

14. člen 
 

Programsko - volilni občni zbor 
 
Programsko - volilni občni zbor Zveze se skliče na vsaka štiri leta, ko se voli predsednik 
Zveze in organi Zveze. Programsko - volilni občni zbor Zveze sklicuje predsednik Zveze 
najkasneje 30 dni pred iztekom mandata organom zveze. 
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V primeru, da predsednik Zveze pravočasno ne skliče programsko – volilnega  občnega 
zbora, ga skliče nadzorni odbor ali najmanj 1/5 članic na podlagi sklepa pristojnega organa 
članice. 
 
Programsko – volilni zbor sestavljajo neposredno vse  članice  Zveze, ki jih zastopajo zakoniti 
zastopniki, to je starešine oz. predsedniki ali pooblaščenci, ki morajo biti člani lovke družine, 
oz. društva, ki ga zastopajo.  
 
Na programsko volilnem občnem zboru ima vsaka članica Zveze en glas. Pridružene članice 
Zveze nimajo glasovalne pravice. 

15. člen 
 
Naloge programsko volilnega občnega zbora so: 

- voli in razrešuje organe Zveze ter predsednika LZS, 
- sprejema temeljne programske usmeritve za razvoj lovstva v Republiki Sloveniji, 
- sprejema temeljne programske usmeritve za delo Zveze in včlanjenih lovskih družin, 
- odloča o prenehanju Zveze, skladno z zakonom, 
- odloča o vprašanjih iz 19. člena teh Pravil. 

 
Volitve predsednika Zveze ter volitve organov Zveze so tajne. Predsednik Zveze in člani 
organov Zveze so veljavno izvoljeni, če na tajnem glasovanju prejmejo najmanj polovico 
glasov prisotnih članic na zboru. 
 
Za izvedbo volitev zbor javno izvoli volilno komisijo, ki šteje pet članov. Člani komisije ne 
morejo biti kandidati za volitve v organe, ki se volijo.  
 

16. člen 
 

Za kandidata za člana UO Zveze ter drugih organov Zveze in predsednika Zveze je lahko 
predlagan vsakdo, ki je član lovske družine kot upravljavca lovišča v Republiki Sloveniji. 
Vsaka lovska družina lahko predlaga za posamezni organ Zveze največ enega kandidata.  
 
Člane upravnega odbora voli programsko – volilni občni zbor Zveze, in sicer tako, da je 
zagotovljena teritorialna zastopanost predstavnikov lovskih družin po volilnih okoliših, ki so 
določeni z LUO v Republiki Sloveniji. Članice Zveze so tako razdeljene v petnajst volilnih 
okolišev tako, da se volilni okoliši pokrivajo z mejami LUO. Volilni okoliši se spremenijo s 
spremembo Odloka o lovsko – upravljavskih območjih in njihovih mejah. 
 
Iz LUO, v katerih je včlanjenih do vključno 25 lovskih družin se izvoli po en član UO Zveze, 
iz LUO v katere je vključenih najmanj 26 in več lovskih družin pa se izvolita po dva člana v 
UO Zveze. 
 
 
V primeru, da posameznemu članu upravnega odbora ali drugega organa Zveze med 
mandatom iz kakršnega koli vzroka preneha funkcija člana upravnega odbora, njegovo mesto 
v upravnem odboru avtomatično pripade tistemu kandidatu iz istega volilnega okoliša, ki je za 
prvim prejel največ glasov. 
 
Natančneje se kandidiranje in izvolitev članov upravnega odbora določi v  Poslovniku o 
evidentiranju, kandidiranju in volitvah v organe LZS. 
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17. člen 

 
Predsednika Zveze ter člane organov Zveze lahko razreši na osebno pisno zahtevo ali na pisno 
utemeljen predlog UO le občni zbor Zveze in to na svoji prvi seji, sklicani po nastanku 
razlogov za razrešitev posameznega člana. Z odstopom predčasno preneha mandat. 
 
Izjava o odstopu mora biti v pisni obliki in vročena organu, ki je predsednika Zveze, 
podpredsednika Zveze, člane organov Zveze ter njihovih delovnih teles izvolil oziroma 
imenoval. Organ ugotovi prenehanje funkcije ali članstva v organih Zveze in njihovih 
delovnih telesih zaradi odstopa ter predlaga pristojnemu organu novega kandidata, razen v 
primerih, če drugače določajo Pravila Zveze ali Pravilnik o evidentiranju, kandidiranju in 
volitvah v organe Zveze. 
 
Na isti seji zbora Zveze se opravijo nadomestne volitve z mandatom za čas kot bi trajal 
mandat razrešenega člana. Občni zbor razrešuje predsednika ter člane organov po enakem 
postopku, kot je določen za njihovo izvolitev. 
 
Natančneje se kandidiranje in izvolitev organov določi  v Pravilniku o evidentiranju, 
kandidiranju in volitvah v organe Zveze. 
 

18. člen 
 

Redni občni zbor Zveze 
 
Redni občni zbor Zveze se sestaja enkrat letno. Redni občni zbor Zveze sklicuje predsednik 
Zveze. 
 
Redni občni zbor Zveze sestavljajo pooblaščeni predstavniki - delegati lovskih družin, in sicer 
tako, da po tri sosednje lovske družine na zboru zastopa en pooblaščen predstavnik, ki ima 
skupaj tri glasove. Pooblaščenci morajo biti člani ene izmed lovskih družin,  ki jih zastopajo. 
Po tri lovske družine določijo svojega pooblaščenca tako, da za vsak zbor pooblastijo 
predstavnika iz druge lovske družine po abecednem vrstnem redu lovskih družin. 
 

19. člen 
 
Naloge rednega občnega zbora so: 

- sprejema Pravila Zveze, Pravilnik o evidentiranju, kandidiranju in volitvah v organe 
Zveze, Poslovnik in druge akte Zveze, 

- sprejema temeljne usmeritve in program dela za delo Zveze in njenih organov, 
- obravnava in sprejema poročila organov Zveze, 
- razpravlja in sklepa o delu organov Zveze, 
- sprejema letni načrt dela in finančni načrt, 
- sprejema poročila o delu in finančna poročila z zaključnim računom,  
- odloča o spremembi članarine,   
- obravnava pomembnejša vprašanja s področja varstva življenjskega okolja divjadi in 

lovstva, 
- sodeluje pri pripravi programa upravljanja z divjadjo v katerem se določa strategija za 

usmerjanje razvoja populacij divjadi in ukrepanje v njihovem življenjskem okolju,  
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- odloča o nakupu, odtujitvi in obremenitvi nepremičnega premoženja nad vrednostjo 
25.000,00 evrov. 

- odloča o včlanjevanju in izstopu Zveze v druge organizacije oziroma iz njih, 
- obravnava in sklepa o predlogih in pobudah članic, 
- obravnava druga vprašanja glede delovanja Zveze, 
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, 
- razpravlja in odloča o ukinitvi lovske družine,  
- sprejema in izključuje pridružene članice iz  6. člena teh pravil, 
- sprejema temeljno vsebinsko zasnovo glasila LOVEC, Zlatorogove knjižnice in drugih 

publikacij, 
- sprejema dolgoročni program Zlatorogove knjžnice, 
- odloča o prenehanju Zveze skladno z zakonom, 
- opravlja druge naloge, ki izhajajo iz Zakona o divjadi in lovstvu in drugih zakonov, ki 

obravnavajo varstvo narave ali, ki izhajajo iz sklepov občnega zbora. 
 
 

20. člen 
 
Izredni občni  zbor Zveze 
 
Izredni občni  zbor Zveze se skliče v primeru, ko razmere zahtevajo pogostejši sklic. V tem 
primeru skliče izredni občni zbor predsednik Zveze na  zahtevo  upravnega odbora Zveze, 
sprejeto  z 2/3 večino, na zahtevo nadzornega odbora, ali na pisno zahtevo vsaj 1/5 članic 
Zveze. 
 
V primeru iz prejšnjega odstavka se skliče občni zbor v roku 30 dni od vložene zahteve, seja 
pa mora biti najkasneje v 45 dneh od vložene zahteve.  
 
Vabilo z gradivom za izredni občni zbor mora biti poslano najkasneje 15 dni pred sejo. 
 
V primeru, da predsednik ne skliče zahtevanega  občnega zbora v predpisanem roku, ga skliče 
nadzorni odbor ali vsaj 1/5 članic na podlagi sklepa pristojnega organa članice. 
 
Zahtevani občni zbor Zveze sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican. 
 
Izredni zbor Zveze sestavljajo vse  članice, ki jih zastopajo zakoniti zastopniki, to je starešine 
oz. predsedniki ali pooblaščenci, ki morajo biti člani lovke družine, oz. društva, ki ga 
zastopajo.  
 
Na izrednem občnem zboru ima vsaka članica Zveze en glas. Pridružene članice Zveze 
nimajo glasovalne pravice. 
 
 
Upravni odbor Zveze 
 

21. člen 
 
Upravni odbor Zveze (v nadaljevanju UO) sestavlja 23 članov in predsednik Zveze.  
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Upravni odbor se konstituira najkasneje v 8 dneh po izvolitvi. Na prvi seji s tajnim 
glasovanjem izvoli izmed članov UO podpredsednika UO, ki je hkrati tudi podpredsednik 
Zveze.  
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnem zboru. 
 

22. člen 
 
Upravni odbor skrbi za uresničevanje sklepov in stališč občnega zbora Zveze ter za 
uresničevanje nalog Zveze, predvsem pa: 

- obravnava osnutek in oblikuje predlog letnega načrta dela in finančnega načrta,  
- obravnava predlog spremembe letne članarine, 
- upravlja s premoženjem Zveze, 
- predlaga sprejem in izključitev pridružene članice,  
- predlaga pristojnim organom začetek postopka prenehanje lovske družine v skladu z 

zakonom in temi pravili, 
- pripravi predlog pravil Zveze ter spremembe in dopolnitve, 
- sprejema druge splošne akte Zveze, 
- sprejema poslovnik o svojem delu, 
- določa temeljno vsebinsko zasnovo glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice ter drugih 

publikacij, 
- izbere in imenuje direktorja strokovnih služb ter z njim sklepa pogodbo o zaposlitvi, 
- imenuje podpredsednika Zveze, glavnega in odgovornega urednika glasila Lovec, 

Zlatorogove knjižnice in drugih publikacij, vse s štiriletnim mandatom, 
- imenuje stalne in občasne komisije in delovna telesa, 
- nadzoruje delo komisij in porabo sredstev, 
- podeljuje priznanja in odlikovanja v skladu s posebnim pravilnikom, 
- opravlja druge naloge po odločitvah občnega zbora.  

 
23. člen 

 
Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov. Upravni odbor 
odloča z večino glasov prisotnih članov.  
 
Z večino vseh glasov  upravni odbor odloča,  kadar sklepa o predlogu za  sprejem pridružene  
članice, o sprejemu splošnega akta, ali poslovnika o delu, obravnava predlog finančnega 
načrta ali finančno poročilo in predlaga spremembo višine  članarine.  
 

24. člen 
 
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj  pa šestkrat letno. 
 
Sklic seje upravnega odbora lahko zahteva nadzorni odbor, ena tretjina članov upravnega 
odbora ali vsaj dvajset članic. Zahtevi za sklic mora predložiti gradivo, o katerem naj bi 
razpravljal ali odločal upravni odbor.  
 
V primeru iz prejšnjega odstavka se skliče upravni odbor v roku 15 dni od vložene zahteve, 
seja pa mora biti najkasneje v 30 dneh od vložene zahteve.  
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Nadzorni odbor 
 

25. člen 
 
Nadzorni odbor nadzira delo organov Zveze, posebej pa njeno finančno in materialno 
poslovanje. O svojem delu in ugotovitvah poroča občnemu zboru, o svojih ugotovitvah pa 
sproti obvešča tudi upravni odbor. Pred sprejemom zaključnega računa in drugih finančnih 
poročil mora svoje poročilo podati tudi nadzorni odbor. Upravni odbor mora obvezno 
razpravljati o ugotovitvah in predlogih nadzornega odbora. 
 
Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane. Predsednika nadzornega odbora se vabi na seje 
upravnega odbora in občnega zbora. V primeru odsotnosti predsednik nadzornega odbora 
pooblasti drugega člana za udeležbo na seji upravnega odbora ali na občnem zboru.  
 
Nadzorni odbor odloča z večino glasov vseh članov. 
 
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnem zboru. 
 
Razsodišče 
 

26. člen 
 
Razsodišče odloča na prvi stopnji o sporih med članicami in o izključitvi pridružene članice. 
O pritožbi odloča občni zbor. 
 
Razsodišče deluje po postopku, ki ga določa posebni pravilnik o postopku pred razsodiščem 
Zveze. 
 
Razsodišče šteje 15 članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika. V postopkih odločajo v 
senatu petih članov, ki jih za vsak primer posebej imenuje predsednik razsodišča. V senatu ne 
more sodelovati član, ki je kakor koli vpleten v zadevo. 
 
 
Odbor etičnega kodeksa 
 

27. člen 
 
Odbor etičnega kodeksa je vrhovno častno razsodišče za lovstvo in ga izvoli občni zbor 
Zveze. Predlog članov odbora etičnega kodeksa pripravi upravni odbor. 
 
Odbor etičnega kodeksa dela in odloča na podlagi določb etičnega kodeksa slovenskih lovcev. 
Ugotovitve, mnenja in odločitve odbora etičnega kodeksa se objavijo v glasilu Lovec ali v  
javnih občilih. 
 
Odbor etičnega kodeksa šteje tri ugledne osebnosti in dva nadomestna člana, ki izmed sebe 
izvolijo predsednika. 
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Predsednik Zveze 
 

28. člen 
 

 
Predsednik Zveze zastopa in predstavlja Zvezo.  
Naloge predsednika Zveze: 

- zastopa in predstavlja Zvezo ter podpisuje finančne in druge listine, 
- sklicuje in vodi delo upravnega odbora in je hkrati njegov predsednik, 
- vodi delo občnega zbora do izvolitve delovnega predsedstva, 
- koordinira delo stalnih delovnih teles Zveze, 
- usmerja delo strokovnih služb, 
- podeljuje Zlatorogovo plaketo, 
- opravi primopredajo najkasneje v 30 dneh po končanem mandatu. 
- skrbi za izvajanje sklepov organov Zveze. 

 
Predsednik Zveze je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 
 
Predsednik Zveze je odgovoren za delovanje Zveze v skladu s temi pravili in pravnim redom 
Republike Slovenje razen v delu, v katerem je samostojno odgovoren direktor strokovnih 
služb. 
 

29. člen 
 
 
Za predsednika Zveze lahko kandidira vsakdo, ki je polnopravno včlanjen v eni od lovskih 
družin, ima lovski izpit in njegovo kandidaturo podpira vsaj 15 članic. 
 
Članica lahko v kandidacijskem postopku izreče podporo samo enemu kandidatu. 
 
Podrobneje se kandidacijski postopek in način volitev opredeli v Pravilniku o evidentiranju, 
kandidiranju in volitvah v organe Zveze.  
 
 

30. člen 
 
Podpredsednik nadomešča predsednika UO Zveze v primeru odsotnosti ter opravlja druge 
naloge po pisnem pooblastilu predsednika ali sklepov Občnega zbora in Upravnega odbora. 
 
Podpredsednik Zveze pokriva določena delovna področja, ki mu jih na predlog predsednika 
Zveze s sklepom dodeli  upravni odbor.  
 

31. člen 
 

Upravni odbor na predlog predsednika Zveze imenuje naslednje stalne komisije: 
- Komisija za usmerjanje razvoja populacij in ukrepanje v njihovem življenjskem 

okolju, 
- Komisijo za mednarodne odnose, 
- Komisijo za organizacijsko-pravna vprašanja 
- Komisijo za finančno-gospodarsko vprašanja, 
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- Komisijo za strelstvo in lovsko orožje, 
- Komisijo za odnose z javnostmi in lovsko kulturo, 
- Komisijo za izobraževanje, priznanja in odlikovanja, 
- Komisijo za lovsko kinologijo, 
- Komisijo za lovski informacijski sistem; 
- Uredniški odbor glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice in drugih publikacij. 

Posamezna komisija šteje najmanj tri člane. Pri imenovanju komisij mora upravni odbor 
upoštevati kriterij strokovnosti in pripravljenosti za delo. Komisije lahko oblikujejo tudi 
sekcije.  
 
Komisije skrbijo za delovno področje, za katero so ustanovljene, pripravljajo letne načrte 
svojega dela s finančnim ovrednotenjem in poročila o delu in porabi sredstev ter izvršujejo 
druge naloge, ki jim jih podeli upravni odbor. 
 
Komisije so samostojne pri sprejemanju odločitev v okviru sprejetega letnega načrta dela in 
finančnega načrta ter poslovnika. 
 
Upravni odbor lahko za določene zadeve imenuje  tudi občasne (ad hoc) komisije. Mandat 
takšne  komisije poteče, ko je zadeva, za katero je bila imenovana, zaključena. 
 
 
 
X. STROKOVNE SLUŽBE 
 

32. člen 
 

 
Strokovna in administrativna dela na Zvezi opravlja strokovna služba Zveze, ki jo vodi in 
organizira delo direktor strokovne službe.  
 
Strokovna služba pripravlja gradiva za seje upravnega odbora, koordinira delo stalnih in 
občasnih komisij Zveze, izvršuje naloge, izhajajoče iz programa del in sklepe upravnega 
odbora ter opravlja druge naloge po sklepu organov Zveze. 
 
Direktor strokovne službe predlaga upravnemu odboru v sprejem akt o notranji organizaciji in 
sistemizaciji strokovnih služb. 
 
Direktor strokovne službe je zadolžen za pravilnost in zakonitost finančno-materialnega 
poslovanja Zveze in porabo sredstev v skladu s sklepi organov Zveze. 
 
Direktor sprejema odločitve v zvezi z delovnimi razmerji v skladu z zakonom in v okviru 
sklepov organov Zveze. 
 
Predsednik Zveze sklene z direktorjem strokovne službe individualno pogodbo o zaposlitvi za 
štiriletno mandatno obdobje. Direktor je lahko po izteku mandata ponovno imenovan. O 
vsebini pogodbe mora biti pred podpisom seznanjen upravni odbor Zveze. 
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XI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 
 
 

33. člen 
 
 Sredstva za svoje delovanje pridobiva Zveza s: 

- članarino članic in tistih pridruženih članic, ki niso oproščene plačevanja članarine; 
-  prispevki članic in pridruženih članic; 
- darili in volili; 
- sponzorskimi sredstvi; 
- prihodki iz premoženja Zveze; 
- prihodki iz opravljanja tistih storitev za članice in pridruženih članic, ki niso pokrite s 

članarino; 
- prihodki iz opravljanja gospodarske dejavnosti in storitev; 
- prihodki iz opravljanja javnih pooblastil in nalog v javnem interesu; 
- drugimi prihodki. 

 
34. člen 

 
Materialno in finančno poslovanje Zveze temelji na sprejetem finančnem načrtu Zveze, ki se 
sprejme za vsako koledarsko leto.   
 
Upravni odbor lahko najame kredite ali sprejme obveznosti največ do višine 30% 
knjigovodske vrednosti premoženja,  v primeru večje zadolžitve pa je potreben sklep občnega 
zbora.  
 

35. člen 
 
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik Zveze  ali direktor strokovne službe. 
 
Predsednik Zveze lahko pooblasti za podpisovanje enega od članov upravnega odbora. 
 
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. 
 
Direktor strokovne službe zagotavlja finančno in materialno poslovanje v skladu s 
pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, v katerem se tudi določi način vodenja in 
izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju Zveze, ki se vodi v skladu z 
računovodskimi standardi za društva in drugimi predpisi. 
 
Zveza ima transakcijske račune pri poslovnih bankah. 
 
 
 
XII. PRENEHANJE ZVEZE 
 
 

36. člen 
 
Zveza lahko preneha po samem zakonu. 
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Sredstva in premoženje Zveze preidejo po poplačilu vseh obveznosti na njene članice ali na 
drugo zvezo ali društvo, ki prevzame naloge Zveze. Sklep o tem sprejme občni zbor. 
 
 
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

37. člen 
 
Ta pravila pričnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor Zveze, uporabljati pa se začnejo od 
dneva vpisa pri pristojnem registrskem organu. 
 
 

38. člen 
 
Organi Zveze po teh Pravilih morajo biti izvoljeni najkasneje v roku 60 dni od dneva vpisa pri 
pristojnem registrskem organu. 
 
V enem letu po sprejemu pravil morajo biti z njimi usklajeni vsi notranji akti Zveze. 
 
 

39. člen 
 

Ta pravila je sprejel občni zbor Lovske zveze Slovenije na svoji seji dne  ____________ v 
____________. 
 
Z dnem vpisa sprejetih pravil v register društev prenehajo veljati pravila s spremembami, 
sprejeta na občnih zborih dne 22. 03. 1997,  dne 13. 06. 1998, dne 5. 10. 2002, in dne 21. 6. 
2003. 
 
 
 
 
                                                                                                                  Predsednik Zveze: 
 
 
 


