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ZADEVA: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu – skrajšani 
zakonodajni postopek - predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 – odločba US, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-
1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o divjadi in lovstvu in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po 
skrajšanem postopku.

                                                                                                Stojan Tramte
                                                                                              generalni sekretar                           

Sklep prejmejo:
– Državni zbor Republike Slovenije,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Služba Vlade RS za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Vlada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 142. 
člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 
80/13 in 38/17) obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in 
dopolnitve Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 –
ZON-C in 31/18).
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 dr. Aleksandra Pivec, ministrica
 Damjan Stanonik, državni sekretar,
 mag. Robert Režonja, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo,
 mag. Urška Srnec, vodja Sektorja za lovstvo,
 Samo Mihelin, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve in spremljanje gospodarjenja z 

državnimi gozdovi,
 Sašo Novinec, Sektor za lovstvo.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
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/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

 dr. Aleksandra Pivec, ministrica,
 Damjan Stanonik, državni sekretar,
 mag. Robert Režonja, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo,
 Samo Mihelin, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve in spremljanje gospodarjenja z 

državnimi gozdovi,
 mag. Urška Srnec, vodja Sektorja za lovstvo.

5. Kratek povzetek gradiva:
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 
115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19) je vrsto šakal (Canis Aureus) 
črtala iz seznama zavarovanih živalskih vrst, kar pomeni, da bo vrsta s 1. 5. 2020 postala lovna. Ker 
je bila vrsta šakal (in je še do 1. 5. 2020) zavarovana in se ni aktivno upravljala, se je številčno in 
prostorsko močno razširila. Zato bo v prehodnem obdobju treh let, v katerem se pričakujejo rezultati
aktivnega upravljanja tovrstne populacije, za škodo, ki jo povzroči šakal (ne glede na to, ali gre za 
lovno ali nelovno površino), odgovarjala in jo izplačevala država. Poleg te dopolnitve Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu določa manjše spremembe in dopolnitve, ki v 
glavnem vnašajo večjo jasnost in nedvoumnost že dosedanjih določb zakona.

Utemeljitev izvajanja tekočih poslov vlade:
S predlaganjem sprememb in dopolnitev Zakona o divjadi in lovstvu se ne uvajajo nove politike ali 
strateške usmeritve, temveč se omogoča v obdobju treh let izplačilo odškodnin za morebitno nastalo 
škodo, ki bi jo povzročil šakal. Ker se bo s šakalom začelo upravljati po 1. 5. 2020 in je zaradi 
neupravljanja te vrste posledično narastla njena številčnost (šakal je do 1. 5. 2020 zavarovana 
prostoživeča živalska vrsta), je mogoče pričakovati povečano število škodnih dogodkov. Prav tako 
bodo lahko s spremembo zakona lovski inšpektorji začasno odredili odstrel določene vrste divjadi, ki 
povzroča konfliktne situacije na nelovnih površinah (naselja, pokopališča, ograjene površine, 
sprehajališča ipd.).
Ker je praksa pokazala izredno nizek nivo teoretičnega znanja lovcev, ki jim je bilo izdano spričevalo 
o opravljenem lovskem izpitu na podlagi do sedaj veljavnega šestega odstavka 61. člena ZDLov-1,
se dodatno predlaga, da bodo morali kandidati opraviti le delni izpit iz tistih vsebin, ki jih v okviru 
rednega izobraževanja niso opravljali, kot npr. izpit iz lovske zakonodaje, ki ni predmet rednega 
izobraževanja na srednji gozdarski šoli ali na visoki strokovni šoli oziroma univerzi. Predlagano 
rešitev ni šteti med izvrševanje politike v smislu strankarskih programov.
Predlagana dopolnitev tretjega odstavka 65. člena ZDLov-1 pomeni le uskladitev naštetih obveznosti 
upravljavk lovišč z novim sistemom statusa nevladnih organizacij, skladno z zakonom, ki ureja 
nevladne organizacije. 
S predlagano spremembo 74. člena ZDLov-1 se ohranja nespremenjena stopnja izobrazbe in je le 
prilagojena/usklajena z novejšimi veljavnimi predpisi, ki določajo stopnjo izobrazbe.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice DA
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
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f) dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
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oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu ne prinaša dodatnih finančnih 
stroškov. Gre za dogovor med Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano o prenosu sredstev, ki jih je za odškodnine zaradi škode po šakalu v 
veljavnem proračunu za leti 2020 in 2021 že predvidelo Ministrstvo za okolje in prostor. Način 
prenosa finančnih sredstev se  zagotovi s prerazporeditvijo v okviru sprejetega državnega proračuna 
s postavke MOP (ARSO) 153313 (Nadomestila in odškodnine) na postavko MKGP 613110 
(Odškodnine za škodo, povzročeno od divjadi) za leto 2020 v ocenjeni vrednosti 20.000,00 EUR.
Prerazporeditev za leto 2020 se izvede do 31. 5. 2020. Prenos sredstev za leto 2021 se zagotovi ob 
pripravi spremembe proračuna za 2021 ali s prerazporeditvijo pravic porabe najkasneje do 31. 1. 
2021 v ocenjeni vrednosti 20.000,00 EUR. V letu 2022 in do 30. 4. 2023 MKGP načrtuje ocenjena 
sredstva, ki bodo porabljena za ta namen v okviru proračuna MKGP pri pripravi proračuna RS za leti 
2022 in 2023.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE
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Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 12. 12. 2019
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Vsi konstruktivni predlogi so se upoštevali in so bili vključeni ali zaradi pripomb izključeni iz osnutka 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu. Poleg tega se je vsaki organizaciji, 
ki je podala mnenje ali pripombe, pisno odgovorilo in obrazložilo, katere pripombe/mnenja so bila
upoštevana in katera ne (če je mnenje presegalo osnovna načela veljavnega Zakona o divjadi in 
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18), predlagateljem 
pripomb so bili tudi sporočeni razlogi za neupoštevanje.
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                 Dr. Aleksandra Pivec
                                           ministrica
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PREDLOG
EVA 2019-2330-0117

ZAKON 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 

32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19; v nadaljnjem besedilu: uredba) je vrsto 

šakal (Canis Aureus) v skladu s končno določbo 4. člena uredbe odzavarovala, kar pomeni, da bo 

vrsta s 1. 5. 2020 postala lovna. Ker je bila do zdaj vrsta šakal (in je še do 1. 5. 2020) zavarovana in 

ni bila aktivno upravljana, se je številčno in prostorsko močno razširila. Iz tega razloga bo država v 

prehodnem obdobju treh let, v katerem se pričakujejo rezultati aktivnega upravljanja tovrstne 

populacije, za škodo, ki jo povzroči šakal (ne glede na to, ali gre za lovno ali nelovno površino),

odškodninsko odgovarjala. Po tem obdobju se odškodninska odgovornost skladno z drugim 

odstavkom 54. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 

46/14 – ZON-C in 31/18) prenese na upravljavce lovišč.

Poleg te dopolnitve Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu določa manjše 

spremembe in dopolnitve, ki v glavnem prispevajo k večji jasnosti in nedvoumnosti dosedanjih določb 

zakona.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.1 Cilji

Glavni cilj sprememb in dopolnitev zakona je urediti prehodno obdobje (tri leta), v katerem bo država 

(ministrstvo, ki je pristojno za lovne vrste prostoživečih živali in so divjad; torej Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP)) poskrbela za izplačilo odškodnin 

za škodo, ki jo bo povzročil šakal, ne glede na to, ali bo škoda nastala na lovni ali nelovni površini. Do 

1. 5. 2019 za vso škodo, ki jo povzroči šakal (kot zavarovana prostoživeča živalska vrsta, ki je ni 

dovoljeno loviti), v imenu države odškodninsko odgovarja Ministrstvo za okolje in prostor.

2.2 Načela

Predlog zakona upošteva vsa načela, na katerih temelji sedanja ureditev, in sicer: 

 ohranjanje in varstvo divjadi kot naravnega bogastva;

 trajnostno gospodarjenje z divjadjo;

 ohranjanje in povečevanje biološke in krajinske pestrosti ter stabilnosti življenjskih združb;

 izboljšanje habitatov prostoživečih živalskih vrst;

 ohraniti posamezni vrsti divjadi naravni prirojeni način življenja v času in prostoru.      
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2.3 Poglavitne rešitve

Poglavitna rešitev je zagotoviti ureditev prehodnega obdobja (treh let), v katerem bo država 

odškodninsko odgovarjala za izplačilo odškodnin za škodo, ki jo bo povzročil šakal (glej opis pod 

točko 2.1).

Poleg tega spremembe in dopolnitve zakona prinašajo manjše spremembe in dopolnitve, ki jasneje in 

nedvoumno določajo dosedanje določbe zakona (npr. odgovornost za nepremoženjsko škodo, 

priznavanje lovskih izpitov, pooblastil lovskega inšpektorja) ali pa pomenijo racionalizacijo postopkov 

(npr. postopka sprejemanja letnih načrtov lovsko upravljavskih območij).

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu ne prinaša dodatnih finančnih 
posledic za državni proračun in druga javnofinančna sredstva. Gre za dogovor med Ministrstvom za 
okolje in prostor na Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o prenosu sredstev, ki jih je za 
odškodnine zaradi škode po šakalu v veljavnem proračunu za leti 2020 in 2021 že predvidelo 
Ministrstvo za okolje in prostor.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Za izvajanje zakona so finančna sredstva v sprejetem državnem proračunu zagotovljena. Način 

prenosa finančnih sredstev se  zagotovi s prerazporeditvijo v okviru sprejetega državnega proračuna 

s postavke MOP (ARSO) 153313 (Nadomestila in odškodnine) na postavko MKGP 613110 

(Odškodnine za škodo, povzročeno od divjadi) za leto 2020 v ocenjeni vrednosti 20.000,00 EUR. 

Prerazporeditev za leto 2020 se izvede do 31. 5. 2020. Prenos sredstev za leto 2021  se zagotovi ob 

pripravi spremembe proračuna za 2021 ali s prerazporeditvijo pravic porabe najkasneje do 31. 1. 

2021 v ocenjeni vrednosti 20.000,00 EUR. V letu 2022 in do 30. 4. 2023 MKGP načrtuje ocenjena 

sredstva za ta namen v okviru proračuna MKGP pri pripravi proračuna RS za leti 2022 in 2023.  

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

Ureditev lovstva v Republiki Sloveniji ni primerljiva z ureditvijo lovstva v drugih članicah EU, saj na 

področju lovstva in upravljanja divjadi ni enotne lovske politike. Ureditev tega področja je torej 

specifična za Republiko Slovenijo, zato primerjalnopravni pregled ni mogoč. Predlog zakona ni 

predmet usklajevanja s pravnim redom EU.

Izjava o skladnosti (oblika pdf) – izvoz iz baze RPS
Korelacijska tabela (oblika pdf) – izvoz iz baze RPS

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
6.1 Presoja administrativnih posledic 
a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov: 

 Zavod za gozdove Slovenije bo namesto letnih načrtov lovsko upravljavskih območij (v RS 
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imamo 15 območij) pripravljal dvoletne načrte, kar pomeni, da se bosta postopek priprave in 

sprejema racionalizirala.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

– Lovski inšpektor, Lovska zveza Slovenije ali upravljavka lovišča (lovska družina, ki ji je 

podeljena koncesija za trajnostno upravljanje divjadi v posameznem lovišču) bodo za preklic 

ali odklonitev podaljšanja veljavnosti lovske izkaznice, razrešitev lovskega čuvaja in za 

odločanje o pravicah in odgovornostih člana upravljavke lovišča lahko pridobili podatek o 

pravnomočni obsodbi oziroma pravnomočni odločbi o prekršku imetnika lovske izkaznice, 

imetnika izkaznice lovskega čuvaja oziroma člana upravljavke lovišča.

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:
– /

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:
– /

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:
– /

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:
– /

6.6 Presoja posledic za druga področja
– /

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:
– /

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona:
– /

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA:
 spletni naslov, na katerem je bil predpis objavljen (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-

demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10866);
 čas trajanja javne predstavitve (1 mesec), v katerem je bilo mogoče sporočiti mnenja, predloge 

in pripombe;
 datum in kraj morebitne javne obravnave ali druge oblike sodelovanja (/);

seznam subjektov, ki so sodelovali: Lovska zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza lastnikov gozdov, Sindikat kmetov Slovenije, 
Civilna aktivna Kočevska, Društvo za osvoboditev živali in Budistična kongregacija 
Dharmaling;

 bistvena mnenja, predloge in pripombe javnosti ((i) nasprotovanje uporabi umetnih virov 
svetlobe pri lovu tistih vrst divjadi, ki jih je dovoljeno loviti ponoči, (ii) možnost včlanitve tudi 
nepolnoletnih oseb v lovske družine, (iii) nestrinjanje s črtanjem pravne podlage sedmega 
odstavka 52. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 
17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18), (iv) vzpostavitev evidence lovskih gostov));  

 bistvena mnenja, predlogi in pripombe javnosti, ki niso bili upoštevani, in razlogi za 
neupoštevanje. (Vsi konstruktivni predlogi so se upoštevali in so bili vključeni ali zaradi 
pripomb izključeni iz osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in 
lovstvu. Poleg tega se je vsaki organizaciji, ki je podala mnenje ali pripombe, pisno odgovorilo 
in obrazložilo, katere pripombe/mnenja so se upoštevale in katere niso mogle biti upoštevane
(če je mnenje presegalo osnovna načela veljavnega Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list 
RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18). Predlagateljem 
mnenj/pripomb so bili sporočeni tudi razlogi za neupoštevanje.).

8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE SODELOVALA 
PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA, IN ZNESKU PLAČILA ZA TA NAMEN:
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 /

9. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU 
DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES

 dr. Aleksandra Pivec, ministrica,
 Damjan Stanonik, državni sekretar,
 mag. Robert Režonja, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo,
 mag. Urška Srnec, vodja Sektorja za lovstvo,
 Samo Mihelin, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve in spremljanje gospodarjenja z 

državnimi gozdovi.
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II. BESEDILO ČLENOV
(nomotehnično urejen predlog zakona)

1. člen

V Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 
31/18) se v prvem odstavku 13. člena, v naslovu, prvem in drugem odstavku 15. člena, v drugem in 
tretjem odstavku 16. člena, v tretjem odstavku 17. člena, v tretjem odstavku 46. člena ter v 12. točki 
prvega odstavka 76. člena besedilo »letni načrt lovsko upravljavskega območja« v vseh sklonih in 
številih nadomesti z besedilom »dvoletni načrt lovsko upravljavskega območja« v ustreznem sklonu in 
številu.

2. člen

Doda se nov, 54.a člen, ki se glasi:

»54.a člen
(škoda, ki jo povzroči šakal)

(1) Ne glede na določbe 54. in 55. člena tega zakona za premoženjsko škodo, ki jo povzroči šakal v 
obdobju od 1. maja 2020 do 30. aprila 2023, odgovarja Republika Slovenija v višini dejanske škode.

(2) Za uveljavljanje odškodnin za škodo iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe 58. člena tega
zakona.«.

3. člen

V 61. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(6) Kandidatom, ki so na srednji gozdarski šoli ali na višji strokovni šoli oziroma v okviru 
visokošolskega izobraževanja uspešno opravili izpit s področja biologija in ekologija prostoživečih 
živali, patologija divjadi ali lovstvo po programu, ki obsega vsebine, primerljive programu teoretičnega 
dela lovskega izpita, ni treba opravljati teoretičnega dela lovskega izpita z navedenih področij, morajo 
pa opraviti izpit s preostalih področij in praktični del izpita v lovišču oziroma lovišču s posebnim 
namenom v trajanju najmanj šest mesecev ter preizkus znanja o ravnanju z lovskim orožjem v skladu 
s predpisi, ki urejajo orožje. Vlogo za delno oprostitev opravljanja teoretičnega dela lovskega izpita 
kandidati vložijo pri Zvezi. Po opravljeni primerjavi programov komisija, ki jo imenuje minister, določi 
področja, na katerih kandidatu ni treba opravljati teoretičnega dela lovskega izpita, in o tem izda 
potrdilo. Na podlagi potrdila o priznanju določenih vsebin v skladu s tem odstavkom, potrdila o 
opravljenem preizkusu znanja iz vsebin preostalega dela teoretičnega dela lovskega izpita, potrdila o 
opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo orožje, ter potrdila 
upravljavca o opravljenem praktičnem delu izpita se kandidatu izda spričevalo o opravljenem lovskem 
izpitu na obrazcu, ki ga predpiše minister.«.

Za sedmim odstavkom se doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Kandidatom, ki so opravili lovski izpit pri organizacijah, ki imajo v državah članicah Evropske 
unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita, se izda na podlagi potrdila o opravljenem 
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lovskem izpitu in opravljenem preizkusu znanja s področja lovske zakonodaje spričevalo o 
opravljenem lovskem izpitu na obrazcu iz šestega odstavka tega člena. Spričevalo o opravljenem 
lovskem izpitu izda komisija iz šestega odstavka tega člena.«.

4. člen

V 63. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(4) Za preklic ali odklonitev podaljšanja veljavnosti lovske izkaznice, razrešitev lovskega čuvaja in za 
odločanje o pravicah in odgovornostih člana upravljavke lovišča v zvezi z izvajanjem koncesijske 
pogodbe upravljavec kazenske evidence oziroma upravljavec evidence o pravnomočnih odločbah o 
prekrških lovskemu inšpektorju ali Zvezi oziroma upravljavki lovišča na njihovo zahtevo pošlje
podatek iz četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena o pravnomočni obsodbi oziroma 
pravnomočni odločbi o prekršku imetnika lovske izkaznice, imetnika izkaznice lovskega čuvaja
oziroma člana upravljavke lovišča.«.

5. člen

V 65. členu se v tretjem odstavku na koncu besedila črta pika in doda naslednje besedilo: »in ima 
pravico zastopati interese ohranjanja in varstva divjadi, njenega življenjskega prostora ter lovstva na 
območju lovišča v vseh upravnih in sodnih postopkih.«.

6. člen

V 74. členu se v tretjem odstavku besedilo »ima visoko izobrazbo biotehnične ali biološke smeri« 
nadomesti z besedilom »ima doseženo izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
podiplomskih študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje«.

V četrtem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se glasi:

» začasno ustaviti ali odrediti odstrel posamezne vrste divjadi iz razlogov, določenih v prvi ali drugi 
alineji prvega odstavka 42. člena tega zakona, ki ga izvrši upravljavec lovišča;«.

Za štirinajsto alinejo se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova, petnajsta alineja, ki se glasi:

» z video napravami izvajati nadzor nad krmišči, solnicami, kalužami, lokacijami, na katerih člani 
upravljavke lovišča krmijo divjad v nasprotju z načrti lovsko upravljavskih območij, in mesti za 
prevzem divjadi v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen                                       
(priprava prvih dvoletnih načrtov lovsko upravljavskih območij)

Prvi dvoletni načrti lovsko upravljavskih območij se sprejmejo za obdobje od 2021 do 2022.

8. člen
 (sredstva za odškodnine)

Ministrstvo, pristojno za okolje, zagotavlja sredstva za odškodnine za škodo iz prvega odstavka 
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novega 54.a člena zakona do 31. 12. 2021.

9. člen
(začetek veljavnosti zakona)

Ta zakon začne veljati 1. maja 2020. 
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III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

Načrti upravljanja divjadi in ukrepanja v njenem življenjskem okolju so: dolgoročni načrt lovsko 

upravljavskega območja, letni načrt lovsko upravljavskega območja ter letni načrt lovišča oziroma 

lovišča s posebnim namenom. 1. člen tega zakona določa racionalizacijo v srednjeročnem načinu 

načrtovanja, in sicer tako, da letni načrti lovsko upravljavskega območja postanejo dvoletni načrti 

lovsko upravljavskega območja. S tem se bo na ravni lovsko upravljavskega območja načrtovalo 

nekoliko bolj fleksibilno znotraj dveh let, medtem ko letni načrti lovišča oziroma lovišča s posebnim 

namenom ostanejo nespremenjeni, kar pomeni, da se bo na ravni posameznega lovišča oziroma 

lovišča s posebnim namenom še vedno načrtovalo na letni ravni v skladu z dopustnimi odstopanji, ki 

bodo določena v dolgoročnih načrtih lovsko upravljavskega območja. Ker bodo z letom 2021 

pripravljeni novi dolgoročni (desetletni) načrti lovsko upravljavskega območja, je smiselno, da se v 

naslednjem letu (2020) načrtovalska obdobja še ne spreminjajo, zato bo ta določba začela veljati v 

prvem letu veljave novih dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskega območja, tj. v letu 2021.

K 2. členu

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 

32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19; v nadaljnjem besedilu: uredba) je vrsto 

šakal (Canis Aureus) odzavarovala. Ta določba se začne uporabljati 1. maja 2020, kar pomeni, da bo 

s tem dnem šakal postal lovna vrsta oziroma divjad. Ker je bil do zdaj šakal (in je še do 1. maja 2020) 

zavarovan, ni bil aktivno upravljan (to pomeni, da se ta vrsta ni lovila), zato se je številčno in 

prostorsko močno razširil. Iz tega razloga (v prehodnem obdobju treh let, v katerem se pričakujejo

rezultati aktivnega upravljanja tovrstne populacije) za škodo, ki jo povzroči šakal, namesto 

upravljavcev lovišč odškodninsko odgovarja država. V skladu s 93. členom Zakona o ohranjanju 

narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 

46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) je oškodovanec upravičen do povrnitve odškodnine, ki jo povzročijo 

živali zavarovanih vrst, v višini dejanske škode. To velja tudi za škodo, ki jo povzroči šakal do 

1. maja 2020. Enak obseg odškodninske odgovornosti, ki velja zdaj, država prevzema s tem 

zakonom tudi v triletnem prehodnem obdobju. Po tem obdobju se odškodninska odgovornost skladno 

z drugim odstavkom 54. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 

17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18; v nadaljnjem besedilu: ZDLov-1) prenese na upravljavce lovišč, kot to 

velja za vse vrste divjadi, ki povzročijo škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah.

Ker se z začetkom uporabe celotne Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list 

RS, št. 62/19) pristojnost upravljanja z Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP) 

prenese na MKGP, je dogovorjeno, da se proračunska sredstva v obdobju že sprejetega proračuna 

RS, ki so bila do zdaj namenjena izplačilu škode zaradi šakala, prenesejo z MOP na MKGP. Za 
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postopek uveljavljanja škode, ki jo povzroči šakal, se smiselno uporablja postopek uveljavljanja škode 

od Republike Slovenije, ki ga ZDLov-1 že ureja. To pomeni, da oškodovanci škodo, ki jo povzroči 

šakal v obdobju med 1. majem 2020 in 30. aprilom 2023, pisno prijavijo na krajevno pristojen Zavod 

za gozdove Slovenije. Pooblaščenec, ki je določen z odločbo MKGP, si skupaj z oškodovancem 

ogleda škodo v osmih dneh in poskuša z njim skleniti sporazum o nastanku in višini škode. Če 

sporazum ni sklenjen, lahko oškodovanec pisno prijavi škodo na MKGP. 

K 3. členu

3. člen dopolnjuje dosedanje priznavanje teoretičnega dela lovskega izpita. Tako se osebam priznajo 

tisti izpiti s področja biologije in ekologije prostoživečih živali, patologije divjadi in lovstva, katerih 

vsebina je primerljiva z vsebino programa teoretičnega dela lovskega izpita. Poznavanje preostalih 

vsebin teoretičnega dela lovskega izpita pa so tudi dijaki srednjih gozdarskih šol ter študentje visokih 

strokovnih šol in univerz dolžni dokazati z opravljenimi izpiti na teh področjih ter zaključnim izpitom 

tako kot drugi lovski pripravniki. Lovske izpite (praktični, teoretični del in preizkus znanja o ravnanju z 

orožjem) v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZDLov-1 organizira Lovska zveza Slovenije. Praksa je 

pokazala nizko raven teoretičnega znanja lovcev, ki jim je bilo izdano spričevalo o opravljenem 

lovskem izpitu na podlagi do zdaj veljavnega šestega odstavka 61. člena ZDLov-1. Sicer pa se bodo 

vsi izpiti, ki so jih kandidati za lovski izpit opravili med rednim izobraževanjem, še vedno priznali tudi v 

okviru lovskega izpita. Kandidati bodo morali opraviti le delni izpit iz tistih vsebin, ki jih v okviru 

rednega izobraževanja niso opravljali. Takšen primer je na primer izpit iz lovske zakonodaje, ki ni 

predmet rednega izobraževanja na srednji gozdarski šoli ali na visoki strokovni šoli oziroma univerzi. 

Je pa ta predmet ključen, če ne kar najpomembnejši, za zakonito izvajanje lova v praksi. Prav tako v 

okviru rednega izobraževanja kandidati za lovski izpit ne slišijo ničesar o: (i) etičnem kodeksu, lovski 

etiki, sodelovanju z drugimi uporabniki prostora, (ii) načinih lova, (iii) boleznih psov, (iv) lovski 

kinologiji, (v) ravnanju z uplenjeno divjadjo, ki so prav tako pomemben sestavni del teoretičnega dela 

lovskega izpita.

Enako načelo velja pri priznavanju lovskih izpitov, opravljenih v tujini, kar določa nov, osmi odstavek.

Ob predložitvi potrdila o opravljenem lovskem izpitu v tujini so lovci dolžni opraviti preizkus znanja z 

vseh tistih področij teoretičnega dela lovskega izpita v Republiki Sloveniji, ki si jih niso pridobili ob 

opravljanju lovskega izpita v tujini.

Minister, pristojen za lovstvo, imenuje posebno komisijo, ki v obeh zgoraj navedenih situacijah 

primerja vsebino izpitov s področja biologije in ekologije prostoživečih živali, patologije divjadi in 

lovstva, opravljenih na srednjih gozdarskih šolah, visokih strokovnih šolah in univerzah, oziroma 

vsebino izpitov, opravljenih v tujini, z vsebinami, ki jih za lovski izpit zahtevajo predpisi s področja 

divjadi in lovstva. Komisija ima tudi zakonsko pooblastilo, da po opravljeni primerjavi ter uspešno 

opravljenih izpitih iz manjkajočih vsebin takemu prosilcu izda spričevalo o opravljenem lovskem izpitu. 
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K 4. členu

Veljavno besedilo četrtega odstavka 63. člena zagotavlja pravno podlago za pridobivanje podatkov iz 

kazenske evidence za potrebe preklica ali odklonitve podaljšanja veljavnosti lovske izkaznice. 

Ureditev pa ne omogoča pridobivanja podatkov iz kazenske evidence upravljavki lovišča, ki v skladu 

z zakonom organizira izvajanje lovskočuvajske službe in posledično sprejema odločitve, povezane s 

pravicami, obveznostmi in odgovornostmi svojih članov. V skladu s tretjim odstavkom 62. člena 

ZDLov-1 upravljavka lovišča letno podaljšuje veljavnost lovskih izkaznic in predlaga njihov odvzem 

oziroma preklic, če je izpolnjen eden od pogojev iz prvega odstavka 63. člena ZDLov-1. Slednji 

določa, da se lovska izkaznica ne izda oziroma podaljša osebi, ki je bila pravnomočno obsojena na 

nepogojno kazen zapora za določena kazniva dejanja. Prav tako ZDLov-1 predvideva razrešitev 

lovskega čuvaja, če je ta kršil določila ZDLov-1 ali na njegovi podlagi izdane predpise. Po tretjem 

odstavku 72. člena ZDLov-1 je lovski čuvaj v času opravljanja službe v lovišču ali lovišču s posebnim 

namenom uradna oseba, zato teh nalog ne more opravljati oseba, ki je pravnomočno obsojena za 

storjeno kaznivo dejanje oziroma pravnomočno kaznovana za storjeni prekršek po ZDLov-1. Lovski 

čuvaj je praviloma tudi član upravljavke lovišča, zato ima pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje 

oziroma pravnomočna odločba o prekršku lahko za posledico tudi ugotavljanja njegove odgovornosti 

kot člana upravljavke lovišča. Upravljavka lovišča je svoje naloge dolžna opravljati v skladu z 

zakonom in drugimi predpisi, med njimi pa so najpomembnejše javne naloge, ki jih mora upravljavka 

lovišča opravljati na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe. Javne naloge neposredno izvajajo člani 

upravljavke lovišča, pri čemer teh nalog ne morejo opravljati lovski čuvaji in drugi člani upravljavke 

lovišča, ki so bili pravnomočno obsojeni za določeno kaznivo dejanje oziroma pravnomočno 

kaznovani za prekršek po ZDLov-1.

K 5. členu

Lovske družine v skladu s tretjim odstavkom 65. člena ZDLov-1 že delujejo v javnem interesu. Po 

sprejetju Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) je treba lovskim družinam 

urediti tudi pravice, ki izhajajo iz tega statusa. Zato se dopolni tretji odstavek 65. člena ZDLov-1 z 

določbo, po kateri imajo upravljavke lovišč pravico, da v vseh sodnih in upravnih postopkih zastopajo 

interese ohranjanja in varstva divjadi, njenega življenjskega prostora ter lovstva na območju lovišča, 

za katero imajo podeljeno koncesijo od države. ZDLov-1 upravljavkam lovišča v prvem odstavku 21. 

člena med drugim nalaga tudi obveznost izvajanja načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in njenega 

življenjskega okolja ter ukrepov za ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer divjadi. Podobne 

obveznosti nalagajo upravljavkam lovišč tudi druge določbe ZDLov-1. Predlagana dopolnitev tretjega

odstavka tega člena zato pomeni le uskladitev naštetih obveznosti upravljavk lovišč z novim 

sistemom statusa nevladnih organizacij, kot ga je prinesel zakon, ki ureja nevladne organizacije.
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K 6. členu

Ta člen razširja smer izobrazbe, ki je pogoj za imenovanje lovskega inšpektorja, pri čemer stopnja 

izobrazbe ostane nespremenjena in je le usklajena z novejšimi veljavnimi predpisi, ki določajo stopnjo 

izobrazbe.

Drugi odstavek tega člena jasneje določa razmejitev pristojnosti med Ministrstvom za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), ki lahko dovoli izredni poseg iz 42. člena 

ZDLov-1, in pristojnostjo lovskega inšpektorja, ki odreja odstrel iz nujnih razlogov (kot je preprečitev 

resne škode zlasti na posevkih, živini, gozdovih, ribištvu, vodi in drugih vrstah premoženja ter zaradi 

zdravja ljudi in javne varnosti ali zaradi drugih nujnih razlogov prevladovanja javnih koristi). Lovski 

inšpektor odredi tovrsten odstrel krajevno pristojnemu upravljavcu lovišča oziroma posameznemu 

upravljavcu (lovski družini), ki ima podeljeno koncesijo za določeno lovišče, ali upravljavcu lovišča s 

posebnim namenom, ki upravlja tako lovišče v skladu z zakonskim pooblastilom. Ker bo lovski 

inšpektor tak odstrel odredil posameznemu upravljavcu lovišča ali lovišča s posebnim namenom, je 

upravljavec lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom v tem primeru upravičen do povračila 

nastalih stroškov v zvezi z izvedbo odrejenega ukrepa.  

Tretji odstavek tega člena omogoča izvajanje nadzora nad določenimi lovskimi objekti (krmišči, 

solnicami, kalužami, lokacijami, na katerih člani upravljavke lovišča krmijo divjad v nasprotju z načrti 

lovsko upravljavskih območij, in mesti za prevzem divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi) s 

pomočjo video naprav (kamer). Lovski inšpektor tako lahko začne prekrškovni postopek zoper osebo, 

ki krši predpise s področja pristojnosti lovskega inšpektorja in so ti prekrški dokumentirani na video 

napravah.

K 7. členu

Dvoletni načrti lovsko upravljavskih območij se pripravijo za leto 2021, ko začnejo veljati tudi novi 

dolgoročni (desetletni) načrti lovsko upravljavskih območij.

K 8. členu

Ta člen opredeljuje dogovor med Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano o prenosu sredstev, ki jih je za odškodnine zaradi škode po šakalu v 

veljavnem proračunu za leti 2020 in 2021 že predvidelo Ministrstvo za okolje in prostor. Način 

prenosa finančnih sredstev se  zagotovi s prerazporeditvijo v okviru sprejetega državnega proračuna 

s postavke MOP (ARSO) 153313 (Nadomestila in odškodnine) na postavko MKGP 613110 

(Odškodnine za škodo, povzročeno od divjadi) za leto 2020 v ocenjeni vrednosti 20.000,00 EUR.

Prerazporeditev za leto 2020 se izvede do 31. 5. 2020. Prenos sredstev za leto 2021  se zagotovi ob 

pripravi spremembe proračuna za 2021 ali s prerazporeditvijo pravic porabe najkasneje do 31. 1. 

2021 v ocenjeni vrednosti 20.000,00 EUR. V letu 2022 in do 30. 4. 2023 MKGP načrtuje ocenjena 



18

sredstva, ki bodo porabljena za ta namen v okviru proračuna MKGP pri pripravi proračuna RS za leti 

2022 in 2023.

K 9. členu

Zakon začne veljati z dnem, ko se začne uporabljati spremenjena priloga 1 uredbe, to je 

1. maja 2020, ko šakal postane vrsta, ki jo je dovoljeno loviti.
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

13. člen

(načrti upravljanja z divjadjo)

(1) Načrti upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem življenjskem okolju so dolgoročni načrt lovsko 
upravljavskega območja, letni načrt lovsko upravljavskega območja ter letni načrt lovišča oziroma 
lovišča s posebnim namenom. Vsebina načrtov je javna in se mora trajno hraniti.

(2) Načrte lovsko upravljavskih 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.

(3) Letni načrt za posamezno lovišče in lovišče s posebnim namenom izdelujejo upravljavci.

15. člen

(letni načrt lovsko upravljavskega območja)

(1) V letnem načrtu lovsko upravljavskega območja se na podlagi usmeritev iz dolgoročnega načrta 
lovsko upravljavskega območja, izvajanja načrta v preteklih letih ter ugotovitev, zbranih na podlagi 
opazovanj in analiz bioloških kazalnikov določijo vrste in obseg ukrepov za ohranitev populacij vrst 
divjadi in naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem, ki jih morajo opraviti upravljavci.

(2) Letni načrt lovsko upravljavskega območja določa za celotno območje, skupine lovišč oziroma 
lovišč s posebnim namenom, izjemoma pa za posamezna lovišča oziroma lovišča s posebnim 
namenom znotraj lovsko upravljavskega območja, odvzem divjadi ter načrtovana dela za vzdrževanje 
življenjskega okolja divjadi.

16. člen

(letni načrt lovišča in lovišča s posebnim namenom)

(1) Letni načrt lovišča in lovišča s posebnim namenom vsebuje načrt odvzema posameznih vrst 
divjadi ter načrt del v življenjskem okolju divjadi.

(2) Letni načrt lovišča in lovišča s posebnim namenom mora biti usklajen z letnim načrtom lovsko 
upravljavskega območja.

(3) Upravljavci v sodelovanju z območnim združenjem upravljavcev in Zavodom smotrno razdelijo v 
letnem načrtu lovsko upravljavskega območja določene ukrepe med posamezna lovišča in lovišča s 
posebnim namenom.

17. člen

(postopek sprejemanja načrtov)

(1) Minister podrobneje predpiše vsebino načrtov upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem okolju, 
roke za sprejemanje načrtov ter način predstavitve in nadzora uresničevanja načrtov.

(2) Dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja sprejme minister, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za varstvo narave.
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(3) Letni načrt lovsko upravljavskega območja sprejme minister.

(4) Letni načrt lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom sprejme pristojni organ upravljavca.

46. člen

(evidentiranje odstrela in izgub divjadi ter zavarovanih vrst velikih zveri)

(1) Odstreljene velike zveri in parkljasto divjad je potrebno dostaviti na mesto za prevzem divjadi v 
skladu z veterinarskimi predpisi.

(2) Upravljavec mora za vso odstreljeno in najdeno poginulo divjad opraviti izmero predpisanih 
podatkov, vpisati podatke v evidenčno knjigo odstrela in izgub. Za trofeje, ki jih ni moč posredovati 
komisiji lovsko upravljavskega območja, se izda tudi trofejni list.

(3) Upravljavci morajo zaradi ugotavljanja stanja in razvojnih trendov populacij vrst divjadi v rokih, 
določenih z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij, posredovati komisiji lovsko upravljavskega 
območja trofejne liste in materialne dokaze o opravljenem odstrelu in izgubah.

(4) Minister na predlog Zavoda in Zveze predpiše podrobnejša navodila za evidentiranje odstrela in 
izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju.

61. člen

(lovski izpit)

(1) Opravljanje lovskih izpitov organizira Zveza. Lovski izpit opravljajo kandidati oziroma kandidatke 
(v nadaljnjem besedilu: kandidat) pred izpitnimi komisijami, ki jih imenuje minister.

(2) Kandidati za lovski izpit so lovski pripravniki oziroma lovske pripravnice, ki so pod vodstvom 
mentorja oziroma mentorice v lovišču ali v lovišču s posebnim namenom opravili pripravniško dobo v 
trajanju najmanj enega leta ter obiskovali tečaj usposabljanja, za katerega so program skupaj 
pripravili Zveza, Zavod in pedagoške ustanove. Lovski pripravnik oziroma lovska pripravnica ima 
pravico do orožne listine v skladu s predpisi o orožju.

(3) Lovski izpit obsega praktični in teoretični del ter je javen. Pogoj za opravljanje teoretičnega dela je 
uspešno opravljeni praktični del izpita.

(4) V primeru, da kandidat lovskega izpita prvič ne opravi, ga lahko ponavlja še dvakrat. Med 
posameznim opravljanjem izpita mora preteči najmanj šest mesecev.

(5) O uspešno opravljenem lovskem izpitu izda izpitna komisija kandidatu spričevalo o opravljenem 
lovskem izpitu na obrazcu, ki ga izda minister. Spričevalo o opravljenem lovskem izpitu je dokument, 
ki dokazuje upravičenost do pridobitve lovske izkaznice.

(6) Osebam, ki so na srednji gozdarski šoli ali na visoki strokovni šoli oziroma univerzi uspešno 
opravile izpit s področja biologija in ekologija prosto živečih živali, patologija divjadi ali lovstvo, ni 
potrebno opravljati teoretičnega dela lovskega izpita, morajo pa opraviti praktični del izpita v lovišču 
oziroma lovišču s posebnim namenom v trajanju najmanj šest mesecev in preizkus znanja o ravnanju 
z orožjem v skladu s predpisi o orožju. Na podlagi potrdila o opravljenem izpitu iz navedenih področij, 
potrdila o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o orožju ter potrdila 
upravljavca o opravljenem praktičnem delu izpita se osebi izda spričevalo o opravljenem lovskem 
izpitu, na obrazcu, ki ga izda minister.

(7) Minister podrobneje predpiše pogoje za opravljanje lovskega izpita.

63. člen
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(odklonitev izdaje ali podaljšanja in preklic veljavnosti lovske izkaznice)

(1) Lovske izkaznice se ne izda oziroma podaljša osebi, ki:

-        ni dopolnila 18 let starosti;
-        je duševno zbolela in je pod skrbništvom;
-        ni uspešno opravila lovskega izpita ali s spričevalom oziroma ustreznim dokumentom dokazala, 
da je s šolanjem in dodatnim praktičnim usposabljanjem pridobila znanje, ki po določilih tega zakona 
šteje za enakovredno lovskemu izpitu;
-        je pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje onesnaženja živil ali 
krme, uničevanja gozdov, mučenja živali, nezakonitega lova, nezakonitega ribolova ali nezakonitega 
ravnanja z zaščitenimi živalmi,
-        je pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje izdelovanja in 
pridobivanja orožja ali nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

(2) Lovcu, ki je bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje iz četrte ali 
pete alineje prejšnjega odstavka, izdajatelj prekliče veljavnost lovske izkaznice.

(3) Če prosilec oziroma prosilka ne podaljša veljavnosti lovske izkaznice tri leta zapored, mora ob 
zaprositvi za podaljšanje lovske izkaznice priložiti potrdilo iz kazenske evidence.

(4) Za namen preklica ali odklonitve podaljšanja veljavnosti lovske izkaznice upravljavec kazenske 
evidence lovskemu inšpektorju ali Zvezi na njuno zahtevo posreduje podatek o pravnomočni obsodbi 
imetnika lovske izkaznice iz četrte ali pete alineje prvega odstavka tega člena.

65. člen

(lovska družina)

(1) Lovska družina je društvo najmanj 15 polnoletnih oseb, ki se ustanovi, deluje in preneha obstajati 
po predpisih o društvih, če ta zakon ne določa drugače. Člani oziroma članice društva so lahko lovci 
in posamezniki oziroma posameznice, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter je njihov 
interes povezan z divjadjo in lovstvom. (delno razveljavljen)

(2) Najkasneje v treh letih od včlanitve je potrebno opraviti lovski izpit, sicer članstvo v lovski družini 
preneha.

(3) Lovska družina, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo iz 25. člena tega zakona, deluje tudi v 
javnem interesu.

(4) Lovska družina, ki je koncesionar, lahko v svojem temeljnem aktu omeji sprejem novih članov, če 
lovna površina na enega člana ne dosega v:

-        nižinskem lovišču 50 ha;
-        sredogorskem lovišču 100 ha;
-        visokogorskem lovišču150 ha.

(5) Ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka, mora lovska družina sprejeti v članstvo kandidata, ki 
ima na področju lovišča prijavljeno kot osnovno kmetijsko ali gozdarsko dejavnost ali je lastnik vsaj 15 
ha gozdnih ali kmetijskih zemljišč.

(6) Pri sprejemu v članstvo lovska družina novim članom ne sme zaračunavati pristopnine ali 
podobnih dajatev. Novo sprejeti člani imajo enake pravice in dolžnosti, kot vsi drugi člani lovske 
družine.

(7) Lovska družina preneha obstajati:

-        (razveljavljena),
-        če krši predpise s področja varstva narave, zaščite živali in orožja,
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-        v drugih z zakonom določenih primerih.

(8) Ukinitev lovske družine lahko predlaga Zveza, Zavod, območno združenje upravljavcev, pristojne 
inšpekcijske službe ter organ pristojen za varstvo narave.

(9) Po prenehanju obstoja lovske družine, se z njenim premoženjem poravna vse obveznosti, 
morebitni ostanek sredstev pa pripade območnemu združenju upravljavcev oziroma Zvezi.

(10) Lovska družina pokriva stroške plačila koncesije za upravljanje z divjadjo in svojega poslovanja s 
članarinami, prispevki članov, prodajo divjačine, s prihodki od izvajanja javnih pooblastil, prispevki 
sponzorjev in z drugimi viri.

74. člen

(1) Izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, nadzorujejo lovski 
inšpektorji.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvajanje določb tega zakona in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, nadzorujejo tudi inšpektorji oziroma inšpektorice, pristojni oziroma 
pristojne za ohranjanje narave, gozdarstvo in ribištvo.

(3) Za lovskega inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev za delo v državni 
upravi izpolnjuje še naslednje pogoje: ima visoko izobrazbo biotehniške ali biološke smeri, lovski izpit 
in najmanj pet let delovanja na področju lovstva.

(4) Lovski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še 
naslednja pooblastila in pristojnosti:

-        nadzorovati izvajanje koncesijskih pogodb;
-        predlagati odvzem pravice upravljanja z divjadjo v lovišču in lovišču s posebnim namenom;
-        pregledovati načrte upravljanja z divjadjo, poslovne knjige in druge listine, ki se nanašajo na 
divjad in lovstvo;
-        pregledovati evidenco odstrela divjadi in obseg ter kakovost opravljenih biotehničnih del;
-        začasno ustaviti ali odrediti odstrel posamezne vrste divjadi iz 42. člena tega zakona;
-        ustaviti vso dejavnost, ki je v nasprotju s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;
-        odrediti odstranitev obor, če zanje ni bilo pridobljeno dovoljenje;
-        odrediti v nujnih primerih začasne ukrepe za preprečitev škode od divjadi in na divjadi;
-        zaseči v nasprotju z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ulovljeno ali prilaščeno 
poginulo divjad ali njene dele (trofeje) ali druge nezakonito prilaščene proizvode iz lovišča ter 
sredstva in predmete, s katerimi so bila storjena ta protipravna dejanja;
-        pregledovati evidenčne knjige preparatorjev in strojarjev ter njihove prostore za shranjevanje 
divjadi ali njenih delov;
-        pregledovati, če imajo odkupovalci oziroma prodajalci divjačine predpisane dokumente;
-        nadzirati izvajanje nalog in pooblastil lovskih čuvajev;
-        zahtevati pojasnila od odgovornih oseb koncesionarja, kadar je to potrebno;
-        obveščati pristojne organe o opaženih nepravilnostih in zahtevati njihovo intervencijo, če sam 
nima te pravice.

76. člen

(1) Z globo od 4.200 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:

1.      ki pod pogoji javne službe ne opravlja nalog iz prvega in drugega odstavka 21. člena;
2.      ki ne vzpostavi ekocelic v skladu z načrtom lovsko upravljavskega območja (drugi odstavek 37. 
člena);
3.      ki ne zagotavlja ukrepov v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (39. člen);
4.      ki ne izvaja ponovnega naseljevanja domorodnih vrst divjadi ter naseljevanja in doseljevanja 
domorodnih ali tujerodnih vrst divjadi na osnovi načrtov lovsko upravljalskih območij v skladu s 
predpisi s področja veterinarstva in ohranjanja narave (40. člen);
5.      ki krmi divjad v nasprotju z načrti lovsko upravljavskih območij ali postavlja mrhovišča za 
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krmljenje medveda na lokacijah, ki niso predvidena z načrti lovsko upravljavskih območij in drugimi 
dokumenti, ki opredeljujejo upravljanje s to vrsto divjadi (41. člen);
6.      ki izvede neutemeljen izredni poseg v populacijo ali po izrednem posegu v populacijo divjadi, pri 
taki poškodbi ali utemeljenem sumu na bolezen, zaradi katere osebek ni sposoben preživeti v 
naravnem okolju, ne obvesti lovskega inšpektorja (četrti odstavek 42. člena);
7.      ki ne vrne upravljavcu izpolnjene polharske dovolilnice do 31. decembra tekočega leta (tretji 
odstavek 43.a člena);
8.      ki izkoži uplenjenega medveda, volka ali risa, preden si ga ogleda pooblaščeni predstavnik 
zavoda, ali če o uplenitvi pravočasno ne obvesti območnega združenja upravljavcev lovišč in lovišč s 
posebnim namenom (drugi odstavek 45. člena);
9.      katerega pooblaščeni predstavnik si ne ogleda najdene poginule divjadi ali zavarovane velike 
zveri ali ne poskuša ugotoviti vzroka smrti oziroma ne ukrepa v skladu s četrtim odstavkom 46. člena 
(četrti odstavek 45. člena);
10.   ki ne prevzame odstreljene velike zveri ali parkljaste divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi 
(prvi odstavek 46. člena);
11.   ki za odstreljeno ali najdeno poginulo divjad ne opravi izmere predpisanih podatkov oziroma ne 
vpiše podatkov v evidenčno knjigo odstrela in izgub (drugi odstavek 46. člena);
12.   ki v rokih, določenimi z letnimi načrti lovsko upravljalskih območij, ne posreduje komisiji lovsko 
upravljalskega območja trofejne liste ali materialne dokaze o opravljenem odstrelu in izgubah (tretji 
odstavek 46. člena);
13.   ki ne izroči original izvornega spričevala prevzemniku oziroma kupcu divjadi (drugi odstavek 47. 
člena);
14.   ki imetnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ne preskrbi ustreznih zaščitnih sredstev (drugi 
odstavek 53. člena);
15.   ki ne obvesti upravljavca javne ceste o krajih stalnih prehodov divjadi (peti odstavek 53. člena);
16.   ki do roka ne objavi na krajevno običajen način ime in priimek pooblaščenca upravljavca z 
navedbo kraja, kjer je dosegljiv oškodovancem (prvi odstavek 56. člena);
17.   katerega pooblaščenec si v osmih dneh po pisni prijavi ne ogleda nastale škode (drugi odstavek 
56. člena);
18.   ki dovoli lov tujim lovskim gostom v nasprotju s pravili in jim ne zagotavlja strokovnega 
spremstva (tretji odstavek 60. člena);
19.   ki ne zagotovi nadzora z organiziranjem lovsko čuvajske službe in ne opravlja nalog lovsko 
čuvajske službe (prvi in drugi odstavek 70. člena).

(2) Z globo od 420 do 2.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka.

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA SKRAJŠANEM 
POSTOPKU

Spremembe in dopolnitve zakona naj se obravnavajo po skrajšanem postopku, saj gre v skladu s 
prvo alinejo prvega odstavka 142. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 
31/18; ZDLov-1), ki v glavnem vnašajo večjo jasnost in nedvoumnost že dosedanjih določb zakona. 
Tako npr. že sedanje določbe ZDLov-1 obvezujejo upravljavke lovišč, da ne smejo podaljšati lovske 
izkaznice osebi, ki je pravnomočno obsojena v točno določenih primerih, vendar pa upravljavke niso 
imele zagotovljeno pravno podlago za pridobivanje podatkov iz kazenske evidence za potrebe 
preklica ali odklonitve podaljšanje veljavnosti lovske izkaznice. Prav tako spremembe in dopolnitve 
zakona pomenijo uskladitev točno določenih obveznosti upravljavk lovišč z novim sistemom statusa 
nevladnih organizacij, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije. S predlagano spremembo 
pri izobrazbi lovskega inšpektorja se ohranja nespremenjena stopnja izobrazbe, ki pa je  
prilagojena/usklajena z novejšimi veljavnimi predpisi, ki določajo stopnjo izobrazbe.

VI. PRILOGE
– /
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