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ODPRAVA POSLEDIC NARAVNE UJME
Predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic naravne ujme
v zimi 1996-1997 (ZSOU96)
- EPA 43-II - hitri postopek

DIVJAD IN LOVSTVO
Predlog zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-?)
- EPA 41-11 - prva obravnava

DOPOLNITEV
predloga zakona o začasnem zatočišču (ZZZAt)
- EPA 805 - tretja obravnava
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metrov drevja.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS
(Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) pošiljajo spodaj podpisani poslanci
v obravnavo in sprejem:

Če ne bo nastala škoda pravočasno odpravljena, lahko nastanejo
nepopravljive posledice tako za prebivalce oškodovanih območij
kot tudi za slovenske gozdove.

- PREDLOG ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA
ODPRAVO POSLEDIC NARAVNE UJME V ZIMI 1996 - 1997

Zato je potrebno zakon sprejeti po hitrem postopku.

Na podlagi 201. člena Državnega zbora RS predlagajo, da se
zakon obravnava in sprejme po hitrem postopku.

Bogomir Špiletič, l.r.
Janez Janša, l.r.
Ivo Hvalica, l.r.
Franc Pukšič, l.r.
Janez Mežan, l.r.
Franc Jazbec, l.r.
Mirno Zamernik, l.r.
Pavel Rupar, l.r.
dr. Jože Zagožen, l.r.
dr. Miroslav Luci, l.r.

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bodo pri obravnavi zakona v Državnem zboru RS in
pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji.
Obrazložitev:
Vremenske razmere v zimi 1996 - 1997 so povzročile zelo
močno poškodovanost gozdov v obliki žledoloma, vetroloma in
snegoloma. Tako je bilo v zasebnih gozdovih poškodovanih
približno 276.000 v državnih gozdovih pa 111.000 kubičnih

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA

pa velja, da so gozdovi oziroma lesna masa v njih zagotavljala
obstoj vsako leto manjšemu številu kmetij oziroma poseljenosti
krajine nasploh. Če država lastnikom gozdov ne bo zagotovila
primernega nadomestila izpada prihodkov od gozda zaradi
omenjene ujme, bo imelo to, brez pretiravanja, katastrofalne
posledice za razvoj Kočevske, gotovo pa tudi za kmetije na področju drugih gozdnih gospodarstev. Proračun bo iz tega naslova
obremenjen za najmanj 1,4 milijarde SIT.

Tipična oblika kmetije v Sloveniji je mešana oblika - od pomladi do
jeseni prevladuje poljedelsko živinorejska aktivnost, v zimskem
času pa eksploatacija gozdnih sortimentov. Nemalokrat pa je
slednja tudi osnovni vir zaslužka in obstoja kmetij. Vremenske
razmere v zimi 1996/1997 pa so povzročile zelo močno
poškodovanost gozdov v obliki žledoloma, vetroloma in
snegoloma. Tako je bilo v zasebnih gozdovih poškodovanih
približno 276.000
m3 drevja na 63.000 ha, v državnih gozdovih pa
111.000 m3 na 27.000 ha.

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Zima 1996/97 je že druga zima, ki je močneje prizadela slovenske
gozdove. Zato posamezni lastniki gozdov sami ne morejo nositi
stroške sanacije škode v teh gozdovih.

Najbolj prizadeti so gozdovi v gozdnogospodarskih območjih Kranj
(119.000 m3), Ljubljana (88.000 m3), Kočevje (77.000 m3) in Tolmin
(39.000 m3).

Prav tako je tudi izpad dohodka, ki so ga predvsem kmetje uporabili
za pokritje večjih vzdrževalnih in investicijskih stroškov na kmetiji,
že tako velik, da ogroža njihov obstoj. S tem pa se postavlja pod

Ob tem velja tudi poudariti, da sta slednji območji obmejni in
demografsko ogroženi območji. Še posebej za občino Kočevje
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ki jo bodo zasebni lastniki gozdov prejeli za preventivno varstvena
dela v poškodovanih gozdovih.

vprašaj tudi zagotavljanje kultiviranosti slovenske krajine.Tako npr.
na Kočevskem divjad že "žene" ljudi iz podeželja v večje urbane
centre, podeželje pa se zarašča. Žal ta pojav ni značilen le za
Kočevsko, zato so tudi lepe besede o tem, da bomo lepo neokrnjeno
naravo ponudili turistom le pobožneželje.

2. člen
Metodiko za ugotavljanje višine pomoči in upravičencev iz prvega
in drugega odstavka prvega člena podpiše minister pristojen za
kmetijstvo in gozdarstvo, najkasneje v 30. dneh od objave zakona
v Uradnem listu RS.

Davčne olajšave oziroma zmanjševanje katastrskega dohodka kot
davčne olajšave, ki naj bi pobotala nižjo možnost zaslužka od
obdelovanja kmetijskih površin, še zdaleč ne more nadomestiti
izpada dohodka iz obravnavanega naslova.

K omenjeni metodiki da mnenje Državni zbor Republike Slovenije
na prvi naslednji seji po prejemu metodike iz prvega odstavka
tega člena. Metodika se začne uporabljati z dnem, ko je Državni
zbor podal pozitivno mnenje.

Zato menimo, da je skrajni čas, da država spozna resnično stanje
v kmetijstvu ter primerno ukrepa. Prepričani smo, da bi sprejem
predlaganega zakona oziroma pomoč pridobljena na njegovi
podlagi izboljšala stanje predvsem kmetov, pa tudi številnih
delavcev, ki so uradno sicer zaposleni (preko 105.000 jih je
zaposlenih v blokiranih podjetjih in ne prejemajo redno niti
mesečnega zajamčenega osebnega dohodka), vendar si
pomagajo preživeti tudi s skrbnim koriščenjem gozdov. Če
predlagani zakon ne bi bil sprejet, bi tako nastala še večja
nepopravljiva škoda. K sprejemu tega zakona tako napotuje tudi
ustavno določilo, da je Slovenija socialna država! To toliko bolj,
ker začasna ocena povzročene škode že presega 2 milijardi SIT.

Za ugotavljanje višine in upravičencev do pomoči, se na
posameznih gozdnogospodarskih območjih oblikujejo posebne
komisije. Podrobnejša navodila za njihovo delovanje izda minister
pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo.
3. člen
Sredstva za pomoč po tem zakonu, se zagotovijo v proračunu
Republike Slovenije za leto 1997. Do sprejema proračuna za leto
1997, pa iz stalne proračunske rezerve.

III. BESEDILO ČLENOV

4. člen

1. člen

Namensko uporabo pomoči za preventivno varstvena dela
nadzira komisija iz 2. člena tega zakona.

S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slovenije
zasebnim lastnikom gozdov, ki jih je v zimi 1996/97 povzročila
naravna ujma (žledolom, vetrolom in snegolom) in način
ugotavljanja višine odškodnine.

5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Poleg pomoči iz prvega člena, ta zakon določa tudi višino pomoči,

OBRAZLOŽITEV
V 1. členu je natančno določeno, kdo je upravičen do odškodnine
po tem zakonu. To so zasebni lastniki gozdov, ki jih je prizadela
naravna ujma (žledolom, vetrolom in snegolom). Drugi odstavek
istega člena pa določa, da bodo zasebni lastniki gozdov prejeli
tudi sredstva za preventivna varstvena dela v poškodovanih
gozdovih.

in pomoči določil minister pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, in
sicer najkasneje v 30 dneh od objave zakona v Uradnem listu
RS. K metodiki pa da soglasje Državni zbor RS.
V nadaljevanju pa zakon določa vire sredstev za izvršitev tega
zakona, nadzor nad namensko uporabo sredstev ter začetek
njegovega delovanja.

2. člen določa, da bo metodiko za ugotavljanje višine odškodnine

poročevalec, št. 3
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- EPA 41 - II - prva obravnava
Poslanec Ivan Oman je dne 15. marca 1994 predložil v
obravnavo predlog zakona o lovstvu - prva obravnava
(EPA 578), poslanec Igor Bavčar pa dne 17. oktobra
1995 predlog zakona o divjadi in lovstvu - prva obravnava (EPA 1273).
Ker zakonodajna postopka predloga zakona, ki sta ga
predložila poslanca Ivan Oman in Igor Bavčar, še nista
končana, je predsednik Državnega zbora na podlagi
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega
zbora zadržal dodelitev predloga zakona o divjadi in
lovstvu (ZDLov-?) - EPA 41-11, ki ga je dne 19. februarja
1997 predložil v obravnavo poslanec Zoran Lešnik.
Državni zbor bo na 3. seji obravnaval predlog sklepa
Državnega zbora o ugotovitvi, da je zakonodajni
postopek v zvezi s predlogi zakonov, ki so jih predlagali
poslanci prejšnjega sklica, pa niso bili ponovno
izvoljeni, končan. Od odločitve Državnega zbora v
zvezi s tem sklepom je odvisno, ali bo predlog zakona,
ki ga je vložil gospod Oman, ostal v zakonodajnem
postopku.

Poslanec Zoran Lešnik vlaga na podlagi 19. člena Zakona o
poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) in 1. odstavka 174. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur.l.RS, št.
40/93 in 80/94)

Republike Slovenije pošilja v obravnavo in sprejem.
Hkrati sporoča, da bo v skladu s 1. odstavkom 176. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot predlagatelj
sodeloval na sejah delovnih teles in Državnega zbora.

- PREDLOG ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU
in ga na podlagi 179. člena Poslovnika Državnega zbora

Zoran Lešnik, l.r.

lokalno samoupravo. Potrebna je tudi predvsem vsebinska, pa
tudi institucionalna in terminološka uskladitev s sorodno novejšo
zakonodajo ter z napredkom stroke.

1. OCENA STANJA
Trenutno je v veljavi Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o
upravljanju lovišč (Ur.l.RS, št. 25/76). Zakon temelji na družbenolastninski podlagi urejanja razmerij glede varstva divjadi, lovstva
in upravljanja lovišč.Tak način urejanja ni skladen z Ustavo, odstopa
tudi od zakonske ureditve nekaterih sorodnih področij, predvsem
varstva okolja in gozdov ter je v nekaterih posameznih rešitvah
tudi sicerže strokovno presežen. Zakonsko ureditev tega področja
je torej potrebno uskladiti z Ustavo, zlasti z njenimi določbami o
lastninskih razmerjih, o naravnih bogastvih, naravnih znamenitostih
in redkostih ter določbami, ki urejajo razmerja med državo in

2. RAZLOGI ZA SPREJEM, CILJI IN
NAČELA ZAKONA
Razlogi za sprejem zakona so uskladitev z Ustavo, uskladitev
ureditve na področju divjadi in lovstva z novo zakonodajo ter
posamezne rešitve prilagoditi novim strokovnim spoznanjem.
5
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Loviti je dovoljeno skladno z določbami tega zakona in s predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi.

Cilj zakona je zagotoviti tako upravljanje z divjadjo, ki zagotavlja
njen obstoj in naravni razvoj in s tem ciljem uskladiti lovstvo ter
druge interesne človekove dejavnosti v okolju divjadi.

4. člen
(Dejavnosti, ki so v javnem interesu)

Zakon temelji na naslednjih načelih:

Dejavnosti lovstva, ki pomenijo neposredno varstvo divjadi in
njenega okolja, usklajevanje številčnosti in vrst divjadi z
zmogljivostjo okolja ter raziskovalno delo na področju varstva
divjadi in njenega življenjskega prostora, so dejavnosti, ki se
opravljajo v javnem interesu.

- divjad je naravna prvina in vrednota v lasti države;
- divjad upravljajo državni organi, ki ustanavljajo lovišča iri
zavarovana območja in jih na podlagi javnega razpisa oddajo v
upravljanje;
- upravljanje z divjadjo temelji na dolgoročnih in letnih načrtih;
- upravljalci lovišč in zavarovalnih območij so dolžni preprečevati
prekomerno škodo od divjadi;
- lastniki in uporabniki zemljišč imajo pravico do odškodnine za
škodo povzročeno od divjadi ali z lovom in za škodo zaradi
posebnih gospodarskih omejitev.

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravljajo lovske
organizacije - koncesionarji in javi zavodi.
5. člen
(Načela upravljanja z divjadjo)

Prav tako pa predlog zakona upošteva tudi načelo javnega dobra,
interesov lastnikov zemljišč in lokalnih skupnosti ter načelo biotske
pestrosti.

Upravljanje z divjadjo temelji na njenem posebnem varstvu,
določenem z zakonom in s predpisi, izdanimi na podlagi zakona.

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

Podlaga za upravljanje z divjadjo so program ohranitve in razvoja
divjadi ter dolgoročni in letni načrti upravljanja z divjadjo in ukrepanja
v njenem okolju.

Ekonomski učinki upravljanja z divjadjo so podrejeni naravovarstvenim ciljem.

Izvajanje tega zakona ne bo povzročalo posebnih ali večjih
dodatnih bremen proračunu v primerjavi s sedanjim stanjem.

Ohranitev in varstvo divjadi ter ohranitev, obnova in izboljšanje okolja
divjadi so izhodišče načrtovanja in izvedbe posegov ali obremenitev
okolja, zlasti pa gozdnogospodarskih načrtov, načrtov razvoja
kmetijstva, načrtovanja regulacij vodotokov in melioracij zemljišč
ter načrtovanja gradnje prometnic.

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(Namen zakona)

Temeljna enota upravljanja z divjadjo je lovišče, za katerega velikost
in meje veljajo izključno strokovna merila.

Ta zakon ureja varstvo, gojitev in lov divjadi zaradi ohranitve lete, splošne koristi in pomena divjadi v naravnem okolju ter zaradi
preprečevanja škod, ki presegajo normalne meje.

Pravica do upravljanja z loviščem je podeljena s koncesijo.
6. člen
(Pojmi)

Zaradi ciljev iz prvega odstavka tega člena ureja zakon tudi
nekatere ukrepe v okolju za ohranitev, obnovo in izboljšanje
življenjskih razmer divjadi.

V tem zakonu imajo pojmi naslednji pomen:
- kulturna krajina - območja, ki kažejo, da jih je poleg
naravovarstvenih dejavnikov oblikoval tudi človek, zlasti z
obdelovanjem (kultiviranjem) tal, pa tudi z drugačnimi posegi, npr.
z iztrebljanjem velikih zveri;
- lovsko leto je biološko leto, ki traja od 1. aprila do 31. marca;
- populacijska vrsta - časovno in prostorsko integrirana, torej
organizirana in med seboj z mnogimi odnosi povezana skupnost
osebkov iste vrste, ki živijo na določenem, od narave omejenem
prostoru. V naravi določeno živo vrsto predstavlja njena
organizirana populacija in ne posamezni osebek ali poljubna
skupina osebkov;
- samonikla ali avtohtona vrsta - kot taka pomeni, da je vrsta
živela v naših krajih po zadnji (vurmski) zaledenitvi;
- atohtona divjad je nesamonikla divjad;
- obora - ograjen prostor za parkljasto divjad;
- voljera - ograjen prostor za pernato divjad;
- brakada - lov, na katerem sodelujejo najmanj trije lovci in vsaj
dva psa, ki glasno gonita;
- pogon (tihi pogon ali pritisk) na lov, ko gonjači tiho, brez hrupa in
psov pritiskajo divjad proti strelcem na stojiščih.

2. člen
(Divjad)
Divjad so prostoživeče divježivali tistihživalskih vrst, ki so sestavni
del naravnih družb (ekosistemov), določene z zakonom.
Divjad je lastnina Republike Slovenije in ima status zavarovanega
naravnega bogastva. Zakon zagotavlja divjadi posebno varstvo
in glede na njen pomen ustrezno upravljanje, izkoriščanje pa le
zaradi usklajevanja številčnosti s pogoji kulturne krajine.
Prepovedana je vsaka dejavnost, ki z zmanjševanjem številčnosti
posameznih vrst divjadi ali z uničevanjem njihovih življenjskih
možnosti ogroža njihov trajni obstoj in naravni razvoj.
3. člen
(Opredelitev lovske dejavnosti)
Lovstvo je dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu in katere
namen je sonaravno usmerjanje razvoja vseh vrst divjadi zaradi
ohranjanja biološke pestrosti in ekološkega ravnotežja, na tej
podlagi usklajevanje razvoja in številčnosti divjadi s človekovimi
dejavnostmi ter divjadi kot obnovljivi naravni vir tudi izkoriščati.

poročevalec, št. 3

Pojmi iz področja varstva okolja, ki so v tem zakonu, imajo pomen,
kot je določen v zakonu o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93).
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Vrste iz razreda PTIČEV - AVES, ki štejejo za pernato divjad, so iz:

II. DIVJAD IN NJENO VARSTVO

PODDRUZINE: KOCONOGE KURE - TETRAONIDAE
divji petelin -Tetrao urogallus L
ruševec - Lyrurus tetrix L
gozdni jereb - Tetrastes bonasia L
belka ali snežni jereb - Lagopus mutus Montin

7. člen
(Določitev divjadi)
Vrste iz RAZREDA SESALCEV - MAMMALIA, ki štejejo za
dlakasto divjad, so iz:

PODDRUŽINE: FAZANOV ALI PRAVIH KUR - PHASIANIDAE
poljska jerebica - Perdix perdix L
prepelica - Coturnix cotumix L
navadna kotoma - Alectoris graeca meisner
fazan - Phasinus colhicus L
rdečenoga kotoma - Alectoris ruffa

DRUŽINE: JELENI - CERVIDAE
navadni jelen - Cervus elaphus L
damjak - Dama dama L
srna - Capreolus capreolus L
DRUŽINE: VOTLOROGI - BOVIDAE
gams - Rupicapra rupicapra L
alpski kozorog - Capra hircus ibex L
muflon - Ovis ammon (aries) musimon Pallas

DRUŽINE TUKALICE ALI MOKOŽI - RALLIDAE
črna liska - Fulica atra L
DRUŽINE GALEBI - LARIDAE
rdeči galeb - Larus ridibundus L
srebrni galeb - Larus argentatus Pontoppidan
rumenonogi galeb - Larus cachinnans L

DRUŽINE: SVINJE - SUIDAE
divji prašič - Sus scrofa L
DRUŽINE: ZAJCI - LEPORIDAE
poljski zajec - Lepus europaeus Pallas
planinski zajec - Lepus timidus L

DRUŽINE PLOVCI - ANATIDAE
labod grbec - Cygnus olor Gmelin
mali labod - Cygnus bewickii Jarell
labod pevec - Cygnus cygnus L
siva gos - Anser anser L
njivska gos - Anser fabalis Latham
beločela gos - Anser albiforns Scopoli
kratkokljuna gos - Anser brachyrhynchos Baillon
rdečenoga gos - Anse erythropus L
raca žlicarica - Anas clypeata L
dolgorepa raca - Anas acuta L
raca žvižgavka - Anas penelope L
raca mlakarica - Anas platyrhynchos L
raca konopnica - Anas strepera L
raca krehlja ali kreheljc - Anas crecca L
raca regija ali regeljc - Anas querquedula L
votlinska raca (gos) - Tadorna tadorna L
tatarska žvižgavka - Netta ruffina Pallas
raca sivka - Aythya ferina L
kostanjevka ali belooka raca - Aythya nyroca Gueldenstaedt
čopasta črnica - Aythya fuligula L
raca rjavka - Aythya marilla L
črna raca - melanitta nigra L
žametna raca ali beloliska - melanitta fusca L
zimska raca - Clangula hyemalis L
navadna in belovrata gaga - Somateria mollissima L
navadni ali evropski zvonec - Bucephala clangula L
raca beloglavka ali palčja raca - Oxyura leucocephala Scopoli
mala žagarica - Mergus albellus L
srednja žagarica - Mergus albellus L
srednja žagarica - Mergus servator L
velika žagarica - Mergus merganser L

DRUŽINE: VEVERICE - SCIURIDAE
navadna veverica - Sciurus vulgaris L
alpski svizec - Marmota marmota L
DRUŽINE: BOBRI - CASTORIDAE
evropski bober - Casto fiber L
DRUŽINE: POLHI - MUSCARDINIDAE
naravni polh - Glis glis L
DRUŽINE: NUTRIJE - MYOCASORIDAE
nutrija ali bobrovka - Myocastor coypus Molina
DRUŽINE: VOLUHARICE - MICROTIDAE
pižmovka - Ondatra zibethica L
DRUŽINE: MEDVEDI - URSIDAE
rjavi medved - Ursus arctos L
DRUŽINE: PSI - CANIDAE
volk - Canis lupus L
šakal - Canis aureus L
lisica - Vulpes vulpes L
rakunji pes - Nyctereutes procyonoides Gray
DRUŽINE: MAČKE - FELDIDAE
ris - Lynx lynx L
divja mačka - Felis silvestris Schreber
DRUŽINE: KUNE - MUSTELIDAE
hermelin ali kepen - Mustela erminea L
mala podlasica - Mustela (vulgaris) nivalis L
dihur - Mustela putorius L
kuna zlatica - Martes martes L
kuna belica - Martes foina Erxleben
vidra - Lutra lutra L
jazbec - Meles meles
mink - Mustela vision

DRUŽINSKI PONIRKI - PODICIPEDIDAE
čopasti ponirek - podiceps cristatus L
rjavovrati ali sivogrli ponirek - Podicps griseigena Boddaert
mali ponirek - podiceps ruficollis pallas
zlatouhi ponirek - Podiceps auritus L
črnovrati ponirek - Podiceps nigricollis Brehm
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DRUŽINE: SOKOLI - FALCONIDAE
sokol selec - Falco peregrinusTunstall
svetloglavi sokol ali sokol plenilec - Falco sherrug Gray
škrjančar - Falco subbuteo L
mali sokol ali sokolič - Falco columbarius L
navadna postovka - Falco tinnunculus L
rdečenoga postovka - Falco vespertinus L
južna postovka - Falco naumanni Fleischer

DRUŽINE SLAPNIKI - GAVIIDAE
ledni slapnik - Gavia immer Brunnich
rumenokljuni slapnik - Gavia adamsi Gray
rdečegrli slapnik - Gavia stellatus Pontoppidan
polarni ali severni slapnik - Gavia arcticus L
DRUŽINE: ČAPLJE - ARDEIDAE
siva caplja - Ardea cinerea L
rjava caplja - Ardea purporea L
velika bela čaplja - Egretta alba L
mala bela caplja - Ergretta garzetta L
kvakač ali nočna čaplja - Nycticorax nycticorax L
čopasta čaplja - Ardeola ralloides Scopoli
velika bobnarica - Botaurus stellaris L
mala bobnarica - lxobrychus minutus L

DRUŽINE: SOVE - STRIGIDAE
pegasta sova -Tyto alba Scoppoli
veliki skovik - Otus scops L
mali skovik - Glaucidium passerinum L
velika uharica - Bubo bubo L
mala uharica - Asio otus L
močviska uharica - Asio Flammeus Pontoppidan
uralska sova ali kozača - Strix uralensis pallas
lesna sova - Strix aluco L
navadni čuk - Athene nuctua Scopoli
koconogi čuk - Aegolis funereus L

DRUŽINE: IBISI -THRESKIORNITHIDAE
navadna ali rjava plevica - Plegadis falcinellus L
belažličarka - Platalea leucorodia L
DRUŽINE: ŠTORKLJE - CICONIIDAE
bela štorklja - Ciconia ciconia L
črna štorklja - Ciconia negra L

DRUŽINE: VRANI-CORVIDAE
šoja - Garrulus glandarius L
sraka - pica pica L
krekovt ali lešnikar - Nucifraga caryocatactes 1
kavka - Coloeus monedula L
krokar - Corvus corax L
poljska vrana - Corvus frugileus L
siva vrana - Corvus corone cornix L
črna vrana - Corvus corone corone L
planinska kavka - Pyrrhocorax graculus L
planinska vrana - Pyrrhocoray pyrrhocorax L

DRUŽINE: ŽERJAVI - GRUIDAE
žerjav - Grus grus L
DRUŽINE: DEŽEVNIKI - CHARADRIIDAE
priba ali vivek - Vannellus vanellus L
DRUŽINE: GOLOBI - COLUMBIDAE
golob grivar - Columba palumbus L
golob duplar - Columba oenas L
skalni golob - Columba livia Gmelin

8. člen
(Posebno varovana divjad)

divja grlica - Streptopelia turtur L
turška grlica - Streptopelia decaocto Fryvadsky

Vse leto je prepovedano loviti naslednjo divjad:

DRUŽINE: DROPLJE - OTIDIDAE
velika droplja - Otis tarda L
mala droplja - Otis tetrax L

- iz razreda sesalcev: planinskega zajca, navadne veverice,
evropskega bobra in divje mačke, hermelina ali kepena, male
podlasice, dihurja ali vidre;
- iz razred ptičev: divjega petelina, gozdnega jereba in belke ali
snežnega jereba, prepelice in kotorne ali skalne jerebice, vse
vrste iz družin tukalice in galebi, vse vrste, razen race mlakarice,
iz družine plovci, vse vrste iz družin ponirki, slapniki, čaplje, ibisi,
štorklje, žerjavi in deževniki, vse vrste divjadi, razen goloba
grivarja, iz družine golobi, vse vrste divjadi iz družine droplje, vse
vrste divjadi, razen velikega kljunača, iz družine kljunači, kragulji,
sokoli in sove ter krekovt ali lesnikar, kavka ali planinska vrana iz
družine vrani.

DRUŽINE: KLJUNAČI - SCOLOPACIDAE
sloka ali veliki kljunač - Scolopax rusticola L
belorepa čoketa - Gallinago media L
rjavorepa kozica - Gallinago gallinago L
DRUŽINE: KRAGULJI - ACCIPITRIDAE
planinski orel - Aquila chrysaetos L
kraljevi orel - Aquila heliaca savigny
veliki klinkač - Aquila clanga Pallas
mali klinkač - Aquila pomarina Brehm
orel belorepec ali postojna - Haliaetus albicilla L
mali orel - Hieraetus pennatus Gmelin
kragulji orel - Hieraetus fasciatus Viellot
kačji orel ali orel kačar - Circaetus gallicus Gmelin
ribji orel - Pandion haliaetus L
sršenar - Pernis apivorus L
črni škarnik - Milvus migrans L
rjavi škarnik - Milvus milvus L
kragulj - Accipiter gentilis L
navadni skobec - Accipiter nisus L
kratkoprsti ali balkanski skobec - Accipiter badius Gmelin
navadna kanja - Buteo buteo L
rjasta ali stepska kanja - Buteo rufinus Cretzschmar
koconoga kanja - Buteo lagopus pontoppidan
rjavi lunj - Circus aeruginosus L
močvirski lunj - Circus pygagus L
pepelasti lunj - Circus caneus L
stepski lunj - Circus maerourus Gmalin
brkati ser - Gypaetus barbatus L
beloglavi jastreb - Gyps fulvus Hablizl
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Minister, pristojen za lovstvo, lahko za določen čas - največ petih
let - prepove tudi lov drugih prostoživečihživali, če so nepogrešljive
sestavine naravnih združb, katerih del je divjad in je zaradi lova
ogrožen obstoj takih naravnih združb. Predpis o tem lahko izda
na predlog Zavoda za lovstvo Slovenije ali Lovske zveze Slovenije.
Minister, pristojen za lovstvo, na predlog Zavoda za lovstvo
Slovenije ali Lovske zveze Slovenije lahko izjemoma dovoli odstrel
ali odlov divjadi, navedene v prvem odstavku tega člena, če je to
nujno za zavarovanje zdravja in življenja ljudi, preprečevanja
širjenja nalezljivih bolezni, zavarovanja premoženja večje
vrednosti, zaradi pridobivanja divjadi za njeno naselitev v prosti
naravi, zaradi potreb znanstvenega in raziskovalnega dela ali
zaradi prevelike množitve divjadi, kar povzroča nesorazmerno
škodo. Minister, pristojen za lovstvo, v tej odločbi tudi določi pogoje
lova.
Izjemno dovoljenje iz prejšnjega odstavka vključuje tudi območje
in čas veljavnosti dovoljenja.
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9. člen
(Vrste divjadi, za katere je lov dovoljen in pogoji lova)
Vrste divjadi, za katere je s tem določen delni lovopust, je dovoljeno
loviti v naslednjdih dobah:

kozorog

od 1. avgusta

do 15. januarja

muflon - oven

od 1. avgusta

do 15. januarja

muflon - ovca in jagnje

od 1. septembra

do 1. januarja

navadni jelen - samec

od 16. avgusta

do 31. decembra

košuta, tele

od 1. septembra

do 31. decembra

damjek - samec

od 1. septembra

do 31. decembra

košuta, tele

od 16. septembra

do 31. decembra

divji prašič

od 1. aprila

do 15. februarja

medved

od 1. oktobra

do 30. aprila

volk

od 1. oktobra

do 15. februarja

ris

od 1. novembra

do 15. februarja

gams - kozel

od 1. septembra

do 31. decembra

gams, koza, kozlići

od 1. septembra

do 31. decembra

srnjak - samec

od 16. maja

do 31. oktobra

srnja, mladiči

od 1. septembra

do 15. januarja

svizec

od 1. septembra

do 30. novembra

poljski zajec

od 1. oktobra

do 30. novembra

kuna belica, kuna zlatica

od 1. novembra

do 15. februarja

jazbec

od 1. avgusta

do 31. decembra

polh

od 25. septembra

do 15. novembra

divja raca - mlakarica

od 1. septembra

do 15. januarja

ruševec

od 15. maja

do 15. junija

fazan

od 1. septembra

do 15. januarja

poljske jerebice

od 1. septembra

do 30. novembra

golob grivar

od 16. avgusta

do 31. decembra

veliki kljunač

od 1. septembra

do 31. decembra

krokar

od 1. septembra

do 15. februarja

Vse leto je dovoljeno loviti lanščake divjega prašiča, lisico,
pižmovko, šojo, srako in sivo vrano.

11. člen
(Nadzor odstrela in prometa divjadi)

10. člen
(Varstvo divjadi v varovanem območju)

Uplenitelj divjadi mora takoj po uplenitvi parkljaste divjadi in
medveda le-to opremiti z oznako.

2 zakonom ali drugim splošnim aktom, s katerim so določeni
zavarovana območja ali nacionalni parki, je mogoče določiti tudi
druge prepovedi ali omejitve pri lovu divjadi.

Divjad ali njeni deli, namenjena prodaji za prehrano ali prepariranje
oziroma strojenje, morajo biti opremljeni s spričevalom, ki ga na
predpisanem obrazcu izda in s podpisom ter žigom opremi
9
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upravljalec lovišča. Tako spričevalo ni potrebno za odkup
uplenjenega zajca in pernate divjadi neposredno po končanem
lovu v lovišču.

Prek krajev, pomembnih za obstoj divjadi, je prepovedano
nadelovati, speljevati in označevati turistične, planinske ter
plazalne smeri, pota in steze.

Preparator mora voditi knjigo živali, ki jih sprejme v prepariranje,
v katero mora tudi vpisati osebne podatke prinašalca.

Prepovedano je poškodovati ali uničevati lovno-tehnične objekte
in naprave ter spomladansko zažiganje suhih trav, grmišč in
podobnih površin, ki nudijo zavetišče divjadi.

Minister, pristojen za lovstvo, podrobneje predpiše način nadzora
in evidence uplenjene divjadi.

Prepovedano je uničevanje in razdiranje legel ter uničevanje gnezd
ter pobiranje jajc pernate divjadi. Prepovedano je prijemanje in
prilaščanje mladičev divjadi.

12. člen
(Naseljevanje divjadi)

Izjeme od prepovedi iz četrtega odstavka lahko dovoli minister,
pristojen za lovstvo, in sicer zaradi zatiranjaživalskih kužnih bolezni
ali zaradi znanstvenih namenov.

Vnašanje samoniklih (avtohtonih) vrst divjadi v prosto naravo je
dovoljeno, če je predvideno z načrtom lovskogojitvenega območja
in če pristojna veterinarska služba ugotovi, da njeno vnašanje ne
ogroža zdravja ljudi ali domačih in prosto živečih živali.

Psov in mačk ni dovoljeno spuščati v prosto naravo. Lastnik psa ali
mačke je odgovoren za škodo, ki jo njegova žival povzroči v prosti
naravi.

Dovoljenje za vnašanje samoniklih vrst divjadi izda ministrstvo,
pristojno za lovstvo, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prvega
odstavka tega člena.

16. člen
(Posebni ukrepi za varstvo divjadi)

Prepovedano je vnašanje tujih (avtohtonih) vrst divjadi v prosto
naravo, razen fazana v skladu s pogoji, določenimi v prvem
odstavku tega člena.

Če je ogrožen obstoj določene vrste divjadi, lahko vlada Republike
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za lovstvo, ali ministra,
pristojnega za varstvo narave, določi posebne urkepe za varstvo
divjadi.

13. člen
(Divjad v ujetništvu)

Posebni ukrepi za varstvo divjadi iz prvega odstavka tega člena
so začasni in lahko veljajo za obdobje največ desetih let.

Samoniklih (avtohtonih) vrst divjadi ni dovoljeno zadrževati v
ujetništvu brez dovoljenja.

Posebni ukrepi za varstvo divjadi iz prvega odstavka tega člena
so:

Ministrstvo, pristojno za lovstvo, dovoli zadrževanje te divjadi v
ujetništvu v naslednjih primerih:

- začasna prepoved določenega načina gibanja ali vožnje na
določenem območju;
- začasna določitev posebnih ukrepov pri posegih v okolje.

- zaradi zdravljenja in rehabilitacije najdene živali;
- zaradi znanstvenoraziskovalnih ali učnih namenov;
- zaradi vzreje divjadi, namenjene naseljevanju v prosto naravo;
- v drugih, posebej utemeljenih primerih, skladnih z načeli in
temeljnimi določbami zakona.

Lastnik ali uporabnik zemljišča, ki mu je s predpisanimi ukrepi pri
gospodarskem izkoriščanju zemljišča povzročena škoda, ki
presega splošne omejitve zaradi ekološke funkcije zemljišča
oziroma gozdov, in ki ni povrnjena z nadomestili, ima pravico do
odškodnine.

Ministrstvo, pristojno za lovstvo, izda dovoljenje le, če so
zagotovljene primerne bivalne razmere in strokovna oskrba divjadi
v ujetništvu.

17. člen
(Dovoljenja za posege v okolje divjadi)

14. člen
(Obore)

Za vse posege, ki bi lahko bistveno spremenili življenjske razmere
divjadi, mora biti opravljena presoja vplivov na okolje divjadi, ki jo
v sodelovanju s strokovno-znanstvenimi in naravovarstvenimi
ustanovami opravi Zavod za lovstvo Slovenije. Če se s presojo
vplivov na okolje divjadi ugotovi, da bi posegi bistveno poslabšali
življenjske možnosti divjadi, jih je treba tako omejiti, da se ohranijo
vsaj minimalneživljenjske možnosti divjadi in obseg habitata, sicer
pa jih je treba povsem opustiti.

Za postavitev obore, večje od 20 ha, je potrebno dovoljenje
ministrstva, pristojnega za lovstvo, in ministrstva, pristojnega za
varstvo narave.
Oboro za avtohtono divjad lahko postavi samo organizacija, ki
gospodari z loviščem. Obor za neavtohtono divjad ni dovoljeno
postavljati.

Posegi iz prvega odstavka tega člena so zlasti posegi, ki ožijo
življenjski prostor in zmanjšujejo prehranske možnosti divjadi,
odvzemajo divjadi možnosti za gnezdenje, poleganje ali vzrejo
mladičev, z vnašanjem nemira spreminjajo naravniživljenjski ritem
divjadi, preprečujejo stike med populacijami divjadi ali neposredno
ogrožajo življenje divjadi.

Lov v oborah, manjših od 20 ha, ni dovoljen.
Lastniki ali najemniki lahko na svojem ali najetem zemljišču
postavijo obore velikosti do 20 ha za vzrejo neavtohtone divjadi.
Minister, pristojen za lovstvo, izda s soglasjem ministra,
pristojnega za varstvo narave, podrobnejše predpise o oborah.
15. člen
(Prepoved vznemirjanja divjadi)

Za posege iz prvega odstavka tega člena, za katere je potrebno
dovoljenje po predpisih o urejanju prostora, je presoja vplivov na
okolje divjadi obvezna strokovna podlaga za izdajo soglasja.

Brez dovoljenja upravljalca lovišča je prepovedano vznemirjati
divjad na gnezdiščih, polegališčih, v brlogih, na pasiščih in drugih,
za njihov obstoj pomembnih krajih, ki jih ugotovi upravljalec lovišča.

Za posege, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere
divjadi, pa zanje ni potrebno dovoljenje po predpisih o urejanju
prostora, je treba pridobiti dovoljenje Zavoda za lovstvo Slovenije.
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naravne ali druge ovire, ki jih vrste divjadi, ki v določenem prostoru
najbolj vplivajo na naravno okolje, redko prekoračijo. Območje je
razdeljeno na lovišča.

Minister, pristojen za divjad in lovstvo, s predpisom določi posege,
za katere je potrebno dovoljenje iz prejšnjega odstavka.
18. člen
(Kmetijska zemljišča)

Meje lovskogojitvenega območja praviloma potekajo po mejah
lovišč, razen v primerih, kjer v naravi obstaja v lovišču ostra
ločnica populacij divjadi.

Pri delu na kmetijskih površinah ter njihovemu urejanju je treba
upoštevati tudi usmeritve iz načrtov za upravljanje z divjadjo.

Lovskogojitvena območja določa in spreminja vlada Republike
Slovenije.

Kemična in druga, divjadi nevarna sredstva, ki so namenjena za
varstvo kmetijskih kultur, je dovoljeno uporabljati samo v skladu
s priloženimi navodili o dovoljeni koncentraciji uporabljenega sredstva
in v skladu z zakonskimi predpisi o uporabi takih sredstev na način,
ki divjad najmanj ogroža.

21. člen
(Lovišča)
Lovišče je zemljiška in vodna površina, ki s svojim obsegom in
drugimi značilnostmi omogoča varstvo in gojitev divjadi.

Kdor uporablja ali odredi uporabo divjadi nevarnih sredstev v prosti
naravi, mora najmanj dva dni vnaprej opozoriti koncesionarja o kraju,
času in načinu uporabe sredstva.

22. člen
(Ustanavljanje lovišč)

Kdor z nestrokovno uporabo kemičnih sredstev povzroči pogin ali
obolelost divjadi, je odgovoren za tako prizadejano škodo po splošnih
predpisih o kazenski in odškodninski odgovornosti.

Lovišča ustanavlja z odločbo minister, pristojen za lovstvo, na
predlog Zavoda za lovstvo Slovenije in Lovske zveze Slovenije.
Lovna površina lovišča ne sme biti manjša kot 2000 ha. Zoper
odločbo o ustanovitvi lovišča se lahko v roku 30 dni "pritoži vsakdo,
ki izkaže pravni interes. O pritožbi odloča vlada Republike
Slovenije.

Pri kmetijskih delih, zlasti s stroji, ki ogrožajo divjad, je obvezno
treba uporabljati preventivna sredstva za preprečevanje oziroma
omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih. Taka sredstva je
dolžan nabaviti koncesionar v lovišču, lastniki in drugi upravljalci
zemljišč pa so sredstva dolžni uporabljati.

Meje lovišč, ustanovljenih z odločbo, je mogoče spremeniti le
izjemoma, če je to potrebno zato, ker se v lovišču pojavi ostra
ločnica populacij divjadi, če se lovna površina lovišča zmanjša
pod površino 2000 ha in v drugih primerih, ko je to potrebno
zaradi sprememb pri divjadi ali v njenem življenjskem okolju.

Sekanje ali požiganje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih
površin na pašnikih, travnikih in poljih je prepovedano v času
gnezdenja ptic.
Lastnik zemljišča oziroma izvajalec je pri opravljanju agrarnih del
na kmetijskih zemljiščih dolžan ohranjati ali na novo osnovati
skupine drevja in grmovja v obsegu, ki še zagotavlja vsaj minimalne
življenjske možnosti divjadi.

23. člen
(Vodenje katastrov)
Zavod za lovstvo Slovenije vodi kataster lovišč v skladu s
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za lovstvo.

19. člen
(Regulacija vodotokov in osuševanja)

24. člen
(Nelovne površine)

Pri urejanju vodotokov je treba ohranjati posamezne odseke stare
struge ter rastoče drevje in grmovje na njihovih bregovih oziroma
s sajenjem drevesnih in grmovnih vrst zagotoviti nepretrgano
zarast vsaj enega od obeh bregov struge.

V nelovnih površinah lovišč je prepovedano loviti in izvajati lovsko
dejavnost, razen če lastnik oziroma uporabnik nelovne površine to
izrecno dovoli in če so upoštevani varnostni pogoji.

Z regulacijo vodotokov ali osuševanjem zemljišč ni dovoljeno
uničevati močvirij oziroma vlažnih biotopov, ki so registrirani kot
pomembna počivališča ptic na njihovih glavnih selitvenih poteh.

Iz lovišč so izvzeti:
- območja, kjer je z zakonom zaradi varstva narave stalno
prepovedan lov na vse vrste divjadi;
- območja naselij, zaselkov in posameznih stanovanjskih stavb;
- otroška in športna igrišča, kopališča, pokopališča in javni parki;
- vrtovi, nasadi, sadovnjaki, drevesnice ter površine z intenzivno
kmetijsko kulturo, vendar le, če so ograjene z ograjo, ki preprečuje
prehod zajcu in parkljasti divjadi;
- ograjene površine z industrijskimi in drugimi objekti;
- površine v vseh vrstah obor, razen lovnih;
- površine javnih cest, železniških prog, vključno z nasipi ter
avtocest.

Pri osuševanjih zemljišč je treba najmanj petino površine ohraniti
v prvotnem stanju.
V času gnezdenja ptic ni dovoljeno sekati zarasti po bregovih
voda, čistiti odvodnih kanalov in jarkov ali prazniti vodnih zajetij.
Pri vseh odprtih, s strmimi stenami obdanih vodnih zajetjih ali
vodnih koritih, morajo biti na primernih mestih urejeni tudi izhodi
za divjad.

2. Načrtovanje varstva

III. UPRAVLJANJE Z DIVJADJO

25. člen
(Program varstva)

1. Določitev prostorskih enot
20. člen
(Lovskogojitveno območje)

S programom varstva divjadi v Sloveniji je v lovskogojitvenih
območjih določena strategija za usklajeno obravnavanje populacij
posameznih vrst divjadi, oblikovanje njihovih osrednjih življenskih
območji, možne smeri njihovega gibanja v prostoru, naravni prehodi
(biokoridorji) za medsebojno povezavo populacij divjadi ter druge,

Lovskogojitveno območje je širša ekološka celota, oblikovana v
prostoru po mejah, ki jih populacijam posameznih vrst divjadi določajo
ekološki dejavniki in življenjske potrebe njihove vrste, pa tudi
11

poročevalec, št. 3

za ohranitev posameznih vrst divjadi nujne usmeritve upravljanja.

načrti območja ugotavlja strokovni svet lovskogojitvenega območja.

Program varstva divjadi v Sloveniji se spreminja in dopolnjuje v
skladu z novimi ugotovitvami o stanju divjadi ter o stanju in
spremembah v njihovem življenjskem okolju.

30. člen
(Strokovni svet lovskogojitvenega območja)

Program varstva divjadi v Sloveniji je trajna podlaga za načrtovanje
v območjih. Predlog programa ter predlog sprememb in dopolnitev
pripravi Zavod za lovstvo Slovenije v sodelovanju z Lovsko zvezo
Slovenije in znanstveno-raziskovalnimi organizacijami, ki obravnavajo divjad. Program ter njegove spremembe in dopolnitve
sprejme vlada Republike Slovenije potem, ko je pridobila mnenje
ministrstva, pristojnega za lovstvo in za varstvo narave.

Strokovni svet lovskogojitvenega območja je organ, v katerem
se usklajujejo različni interesi v naravnem prostoru. Sedež
strokovnega sveta je pri tisti zvezi lovskih družin, v kateri je
pretežni del lovskogojitvenega območja, in za katere strokovni
svet opravlja strokovno in administrativno delo.

26. člen
(Lovskogojitveni načrti)

- 2 predstavnika kmetijskih in gozdnih posestnikov, ki ju
sporazumno določijo lokalne skupnosti v lovskogojitvenem
območju,
-1 predstavnik območne enote Zavoda za gozdove Slovenije,
- 3 predstavniki lovskih organizacij območja,
- 2 predstavnika Zavoda za lovstvo Slovenije,
-1 predstavnik naravovarstvenih organizacij, ki ga določi ministrstvo
za okolje in prostor.

Strokovni svet sestavljajo:

Lovskogojitveni načrt območja na podlagi usklajenih stališč
uporabnikov prostora in na podlagi ugotovljenih bioloških kazalnikov usklajenosti divjadi z njenim okoljem ter ob upoštevanju
programa varstva divjadi določa cilje in usmeritve ter ukrepe za
ohranitev ogroženih populacij divjadi in za zagotovitev naravnega
ravnotežja med divjadjo in okoljem.

31. člen
(Podzakonski predpisi)

Lovskogojitveni načrt območja določa obveznosti in omejitve
uporabnikov prostora, s katerim se zagotavlja ohranitev in razvoj
avtohtone divjadi.

Minister, pristojen za lovstvo, predpiše v soglasju z ministrom,
pristojnim za varstvo narave, podrobnejšo obvezno vsebino
načrtov upravljanja z divjadjo in ukrepanje v njenem okolju ter način
izkazovanja ter nadzora izvrševanja načrtov.

Lovskogojitvene načrte območja pripravlja Zavod za gozdove
Slovenije v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije, Zavodom za
lovstvo Slovenije in organizacijami s področja kmetijstva, varstva
narave in drugih dejavnosti, ki vplivajo na divjad in njeno okolje.

3. Koncesijska razmerja

Vsebina lovskogojitvenih načrtov je javna.

32. člen
(Koncedent)

Lovskogojitveni načrt je pripravljen za obdobje 10 let in je obvezna
strokovna podlaga za urejanje prostora.

Koncesijo za upravljanje z divjadjo v posameznih loviščih (v
nadaljevanju: upravljalec) podeljuje minister, pristojen za lovstvo (v
nadaljevanju: koncedent).

27. člen
(Sprejemanje lovskogojitvenega načrta)

33. člen
(Javni razpis)

Lovskogojitveni načrt sprejme pristojni minister s soglasjem
ministra za varstvo narave in urejanje prostora.
28. člen
(Lovskogojitveni načrt območja in lovišč)

Javni razpis za podelitev koncesije se opravi ob prvi podelitvi
koncesije in takrat, kadar je minister, pristojen za lovstvo, z odločbo
iz 22. člena tega zakona spremenil obseg in meje lovišča.

Na podlagi lovskogojitvenega načrta območja je treba pripraviti
letni načrt območja in letne načrte gospodarjenja v loviščih, in
sicer za obdobje od 1. aprila do 31. marca naslednjega leta.

V javnem razpisu za izbiro upravljalcev morajo biti navedeni podatki,
ki jih določa zakon za koncesijski akt.
Pisna prijava mora biti podana v roku treh mesecev od dneva, ko je
bil razpis objavljen.

Lovskogospodarski načrt območja je enoletni načrt varstva in
gojitve divjati v območju in je obvezna podlaga za letne načrte
gospodarjenja v lovišču.

34. člen
(Izbira upravljalca)

Letne načrte območja (osnutke) pripravi Zavod za lovstvo Slovenije v sodelovanju s strokovnim svetom lovskogojitvenega
območja, sprejme pa jih minister, pristojen za lovstvo.

Na javni razpis za upravljanje lovišč se lahko prijavijo lovske
družine in njihove zveze ter javni zavodi, katerih dejavnost je
varstvo divjadi, in so registrirani v Republiki Sloveniji.

29. člen
(Letni načrt gospodarjenja v lovišču)

Pri izbiri upravljalca imajo prednost po naslednjem vrstnem redu:

Na podlagi lovskogospodarskega načrta območja prejmejo
upravljalci lovišč letne načrte gospodarjenja v loviščih.

- upravljalci, ki so do javnega razpisa v skladu s predpisi, načrti in
strokovno ustrezno upravljali lovišče;
- lovske organizacije, ki mejijo na lovišče.

Usklajenost letnih načrtov lovišč z lovskogospodarskimi in letnimi
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35. člen
(Koncesijska pogodba)

IV. LOV IN LOVSKA ORGANIZACIJA
1. Lov

Kandidat, izbran na podlagi javnega razpisa, pridobi pravice in
dolžnosti upravljanja lovišča s koncesijsko pogodbo, sklenjeno
za nedoločen čas.

39. člen
(Lov)

V koncesijski pogodbi je določeno zlasti:

Lov obsega iskanje, zasledovanje, odstrel in odlov divjadi, pobiranje
poginule divjadi in njenih delov.

- izjava upravljalca, da je seznanjen z načrti lovskogojitvenega
območja, ki se nanašajo na lovišče in da bo pravočasno sprejel
letne načrte lovišča;
- obveznost upravljalca, da bo izpolnjeval naloge, določene v
načrtih;
- izjava upravljalca, da bo izpolnjeval obveznosti glede
preprečevanja in plačila škode, povzročene od divjadi ali z lovsko
dejavnostjo;
- obveznosti upravljalca, da bo redno plačeval obračunano višino
povračila za gospodarsko izkoriščanje lovišča;
- način opravljanja lovočuvajske službe;
- pravica upravljalca, da razpolaga z divjadjo, določeno v letnem
načrtu za odstrel;
- pravica upravljalca, da od odgovorne osebe izterja škodo,
storjeno za divjadi v lovišču.

Lovi lahko, kdor ima lovski izpit. Kdor nima lovskega izpita, lahko
lovi le v spremstvu osebe, ki ima lovski izpit.
Divjad lahko lovijo člani lovskih organizacij, pooblaščeni delavci,
zaposleni pri upravljalcih lovišč, ter lovci, ki jih na lov povabi
upravljalec lovišča.
Minister, pristojen za lovstvo, izda predpis o pogojih, vsebini in
opravljanju lovskega izpita. Za teoretični in praktični pouk kandidatov
ter izvedbo lovskih izpitov je pooblaščena Lovska zveza Slovenije.
Z uspešno opravljenim lovskim izpitom pridobi državljan Republike
Slovenije pravico do vstopa v članstvo v lovski družini.

Upravljalec ne sme oddajati upravljanja v lovišču drugim pravnim
ali fizičnim osebam, lahko pa oddaja odstrel divjadi v skladu z
letnim načrtom lovskim gostom in jih zagotovi spremstvo.

40. člen
(Trofeje)
Za določene vrste uplenjene divjadi mora biti izdana trofejna listina,
ki jo izda upravljalec lovišča.

36. člen
(Plačilo koncesije)

Posebno pomembnih trofej ni dovoljeno nositi iz Republike Slovenije
brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za lovstvo.

Vlada Republike Slovenije predpiše na predlog ministra, pristojnega
za lovstvo, način določanja višine letnega povračila za tisti del
upravljanja z divjadjo, ki pomeni gospodarsko izkoriščanje divjadi
kot zavarovanega naravnega bogastva ter razdelitev tega plačila
na del, ki ga prejme lokalna skupnost, ter na del, ki ga upravljalec
lovišča obdrži na financiranje del za obnovo, ohranitev in izboljšanje
življenjskih možnosti divjadi, za plačilo večjih škod od divjadi in
financiranje dejavnosti, ki so v javnem interesu.

Minister, pristojen za lovstvo, predpiše obliko in postopek za
izdajanje trofejne listine, za katere vrste uplenjene divjadi mora biti
izdana trofejna listina ter posebno pomembne trofeje.
41. člen
(Izvrševanje lova)

37. člen
(Prenehanje koncesijske pogodbe)

Divjad je v skladu z določili tega zakona in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi dovoljeno loviti in upleniti z vrsto divjadi primernim
lovskim orožjem in nabojem ter tako, da lastnikom in uporabnikom
lovišč ni povzročena prekomerna škoda.

Koncedent lahko koncesijsko pogodbo razdre, če:
- koncesionar ne izpolnjuje z zakonom in koncesijsko pogodbo
določenih pogojev in
- je koncesionarju - lovski družini prenehalo članstvo v Lovski
zvezi Slovenije oziroma je nad zavodom ali javnim podjetjem začet
stečajni postopek;
- če lovna površina lovišča zaradi sprememb v okolju ne dosega
z zakonom določenega minimuma.

Na lovu je dovoljeno uporabljati samo preizkušene" pse lovskih
pasem.
Če pri iskanju po krvni sledi ranjena divjad prekorači mejo lovišča,
je potrebno za nadaljnje iskanje pridobiti dovoljenje upravljalca
lovišča, v katero je vstopila ranjena divjad.

38. člen
(Reševanje sporov)
V sporih zoper odločbe o izbiri upravljalcev je možna pritožba na
drugostopenjski organ in upravni spor.

Odlov žive divjadi v lovke je dovoljen samo v znanstvenoraziskovalne namene in za odlov fazanov in jerebic za
prezimovanje v voljerah.

V sporih o dostopu koncedenta od koncesijske pogodbe odloča
pristojno okrajno sodišče.

Minister, pristojen za lovstvo, izda predpis o primernem lovskem
orožju in primernih nabojih.
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lovska organizacija dolžna sodelovati pri pregonu divjadi.

42. člen
(Prepovedi pri lovu)

V stanovanjskem in gospodarskem poslopju ali na dvorišču lahko
vsakdo pokonča lisico in kuno belico.

Prepovedano je:

2. Lovske organizacije

- loviti v nasprotju s tem zakonom na površinah, ki so za namene
javne rabe izločene iz lovne površine lovišča;
- loviti brez dovoljenja lastnika, najemnika oziroma upravljalca na
ograjenih površinah vrtov, parkov, sadovnjakov, drevesnic in tem
podobnih ograjenih površinah;
- loviti parkljasto divjad, razen divjega prašiča, na barakadah in
pogonih;
- izvajati pritisk z več kot tremi gonjači;
- nastavljati divjadi strupene vabe;
- nastavljati divjadi, razen polha, kakršne koli pasti, zanke, mreže
ali limanice;
- loviti divjad s pomočjo žarometov;
- uporabljati na lovskem orožju infrardeče namerilne naprave,
naprave z ojačevalniki svetlobe in laserje;
- uporabljati na lovu orožje na zračni ali plinski pritisk in avtomatsko
orožje;
- uporabljati na lovu polavtomatske risanice in šibrenice, katerih
nabojnik je mogoče napolniti z več kot dvema nabojema;
- uporabljati pri lovu orožje in naboj manjše moči, kot je predpisana
minimalna moč za odstrel določene vrste divjadi;
- uporabljati pri lovu v prosti naravi lok ali samostrel;
- uporabljati pri lovu za vabljenje divjadi gramofone, magnetofone
in druge naprave za posnemanje glasov divjadi, razen običajnih
vabil in klicev;
- uporabljati za vabožive ali umetne vabnike, negibne ali mahanično
in električno vodene;
- loviti divjad iz motornih ali zračnih vozil,železnic, žičnic in motornih
čolnov;
- loviti parkjasto divjad ponoči, razen divjega prašiča;
- loviti na skupnih lovih - pogonih, brakadah in pritiskih - katero
koli divjad, ko je snežna odeja visoka več kot 30 cm;
- loviti divjad ob poplavah;
- loviti parkljasto divjad v sezoni krmljenja na krmiščih;
- hoditi ali voziti se po tujem lovišču, tudi po javnih cestah, poteh
in stezah z lovsko puško, če ni prazna in spravljena v toku ali
prtljažniku vozila;
- uporabljati pri učenju lovskega psa katero koli živo divjad ali
domačo žival;
- streljati v gnezda ptic;
- postaviti lovske naprave in krmišča v manj kot 100 metrskem
pasu od meje lovišča.

44. člen
(Vrste lovskih organizacij)
Lovske organizacije so lovske družine in njihove zveze ter javni
zavodi, katerih dejavnost je varstvo divjadi.
Lovske družine in njihove zveze so pravne osebe, ki za svoje
obveznosti odgovarjajo s svojim premoženjem.
Zaradi enotnega izvajanja strokovnih nalog lovstva, ki so v javnem
interesu, je združevanje lovskih družin v zveze in Lovsko zvezo
Slovenije obvezno.
45. člen
(Lovska družina)
Lovska družina je društvo najmanj 20 polnoletnih oseb, ki se
prostovoljno združujejo zaradi varstva divjadi, skrbi za ohranitev,
obnovo in izboljšanje njenegaživljenjskega okolja.
Lovska družina se ustanovi, deluje in preneha obstajati po predpisih
o društvih, če ta zakon ne določa drugače.
Ob prenehanju lovske družine ali razvezi koncesijske pogodbe mora
lovska družina prepustiti za upravljanje lovišča potrebna zemljišča,
objekte in naprave novemu upravljalcu za pravično odškodnino. V
sporih iz teh razmerij odloča pristojno sodišče.
Lovska družina lahko omeji število članov, če lovna površina
nižinskega lovišča ne dosega 50 ha, srednjegorskega lovišča 75 ha
in visokogorskega lovišča 100 ha na enega člana. Lovska družina
ne sme zavrniti sprejema v članstvo prosilcu, ki ima v lovišču, ki ga
opravlja lovska družina, najmanj 10 ha zemljišča.
Član lovske družine je lahko samo polnoleten državljan Republike
Slovenije in tisti tuji državljan, ki ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji.
Tisti, ki zaprosi za članstvo v lovski družini, mora imeti lovski izpit.

Izjemoma lahko minister, pristojen za lovstvo, s soglasjem ministra,
pristojnega za varstvo narave, odpravi za določen čas na
določenem kraju posamezne prepovedi iz prejšnjega odstavka,
če ja to potrebno za znanstveno-raziskovalne namene, pouk,
reševanje divjadi ob nesrečah ali boleznih.

46. člen
(Lovska zveza Slovenije)
Lovska zveza Slovenije je združenje lovskih organizacij Slovenije.
Vanjo se lahko združijo tudi organizacije, katerih dejavnost se
nanaša na varstvo narave in njihove skupnosti.

43. člen
(Lov na obdelanih ali pozidanih zemljiščih)

Lovska zveza Slovenije poleg nalog, ki jih določajo njeni člani,
opravlja tudi naloge sodelovanja z državnimi organi s predlogi,
mnenji in stališči o lovstvu in upravljanju z divjadjo in z imenovanjem
svojih predstavnikov v komisije ali druge strokovne organe.

Brez dovoljenja lastnika ali uporabnika zemljišča po njivah,
vinogradih, vrtovih in intenzivnih kmetijskih nasadih ni dovoljeno
loviti v skupinah od 1. marca pa dotlej, dokler niso pospravljeni
pridelki.

Lovska zveza Slovenije izključi iz svojih vrt člana, ki s svojo
dejavnostjo krši ta zakon ali ne ravna skladno z njenimi splošnimi
akti.

Iz sadovnjakov, drevesnic in z drugih površin za intenzivno gojitev
kmetijskih kultur je na zahtevo lastnika ali uporabnika zemljišča
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V. ZAVOD ZA LOVSTVO SLOVENIJE

47. člen
(Lovski čuvaj)

51. člen
(Ustanovitev zavoda)

Upravljalec lovišča mora zagotoviti stalno in zadostno nadzorstvo
celotnega lovišča z organiziranjem lovskočuvajske službe.

Za opravljanje nalog, ki so v javnem interesu, in strokovnih nalog
na področju lovstva se s tem zakonom ustanovi Zavod za lovstvo
Slovenije.

Lovskočujavsko službo opravljajo lovski čuvaji. Njihove temeljne
naloge so:
- nadzor uresničevanja zakonov in drugih predpisov s področja
varstva okolja, upravljanja z divjadjo in lova;
- pomoč pri izbiranju podatkov o stanju divjadi in njenem življenjskem
okolju;
- pomoč pri uresničevanju načrtovanih ukrepov in nalog;
- pomoč pri preprečevanju škode, ki jo povzroča divjad;
- sodelovanje z lovsko inšpekcijo.

Ustanoviteljske pravice in obveznosti opravlja vlada Republike
Slovenije.

Lovski čuvaj je uradna oseba, ko opravlja svojo službo ter ima
službeni znak in izkaznico.

Ime zavoda je Zavod za lovstvo Slovenije.

Zavod je pravna oseba in ima status javnega zavoda.
52. člen
(Ime in sedež zavoda)

Sedež zavoda je v Ljubljani.
48. člen
(Pogoji za opravljanje čuvajske službe)

53. člen
(Naloge zavoda)

Lovski čuvaj lahko postane državljan Republike Slovenije, ki je
polnoleten, ima orožni list in je opravil izpit za lovskega čuvaja.

Zavod za lovstvo Slovenije opravlja naslednje naloge:
- vodi informacijski sistem o divjadi in njenih habitatih;
- organizira raziskovalno delo na področju varstva in gojitve divjadi
ter ohranitve ekosistemov;
- pripravlja strokovne podlage za lovskogospodarske načrte in
za letne načrte za gospodarjenje z divjadjo;
- pripravlja strokovne podlage za enotne gojitvene smernice;
- daje strokovna mnenja pristojnim republiškim upravnim organom,
kadar je to določeno z zakonom;
- daje strokovna in izvedeniška menja s področja lovstva državnim
in drugim organom, kadar to zahtevajo;
- predlaga pristojnim organom ukrepe za ohranitev divjadi;
- spremlja zdravstveno stanje divjadi;
- opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon.

Minister, pristojen za lovstvo, predpiše obliko službenega znaka,
obliko in vsebino službene izkaznice ter program in način
opravljanja izpita za lovskega čuvaja. Za izvedbo programa in
opravljanja lovočuvajskega izpita lahko minister, pristojen za
lovstvo, pooblasti Lovsko zvezo Slovenije.
49. člen
(Pooblastila lovskega čuvaja)
Lovski čuvaj je pooblaščen:
- v lovišču lahko legitimira vsakogar, ki lovi ali ima priprave za lov;
- v lovišču preišče vozilo ter začasno odvzame priprave za lov ali
lovski plen osebam, ki ne dokažejo, da imajo pravico loviti;
- odstreliti hudo poškodovano ali bolno divjad ter v skladu z letnim
planom odstreliti netrofejno parkljasto divjad.

54. člen
(Organi zavoda)

Pri izvajanju pooblastil se mora lovski čuvaj izkazati s službeno
izkaznico.

Zavod ima svet zavoda, ki ga sestavljajo po 2 predstavnika
ustanovitelja in Lovske zveze Slovenije ter predstavnik Zavoda
za gozdove Slovenije, Inštituta za zoohigieno in patologijo divjadi
pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani.

Pooblastila iz prvega odstavka tega člena pridobi čuvaj z dnem, ko
z upravljalcem lovišča podpiše pogodbo o lovočuvajski službi.

Svet zavoda:

Če lovski čuvaj pri opravljanju svoje službe krši zakon ali nevestno
opravlja službo, lahko upravljalec lovišča odstopi od pogodbe ter
predlaga odvzem službenega znaka in izkaznice.

- sprejema statut zavoda in pravila poslovanja zavoda,
- sprejema program dela zavoda,
- določa temeljne usmeritve za strokovno delo na področju lovstva,
- pripravlja osnutke in predloge letnih načrtov lovskogojitvenih
območij,
- daje mnenja k lovskogojitvenim načrtom območij,
- obravnava in sprejema stališča iz 5., 6., 7. in 8. alinee prejšnjega
člena tega zakona,
- imenuje predstavnike zavoda v organih in organizacijah, ki so
povezane z lovstvom,
- opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in statutom
zavoda.

50. člen
(Pogoj za opravljanje službe lovskega čuvaja)
Pred pričetkom službe mora lovski čuvaj predložiti spričevalo o
opravljenem lovskočuvajskem izpitu in orožni list ter pred pristojnim
upravnim organom podati izjavo, da bo svojo službo opravljal
vestno in nepristransko v skladu z zakonom, s čimer izpolnjuje
pogoje za pridobitev lovskočuvajske izkaznice in službenega
znaka, ki ju izda pristojni upravni organ.
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55. člen
(Direktor zavoda)

onemogoča uveljavljanje večine rastišču primernih drevesnih vrst
in na tak način prepreči nastanek naravnih mešanih sestojev.

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje vlada Republike Slovenije.

Za škodo, ki jo je povzročila divjad v gozdu, ne šteje poškodovanje
ali uničenje nasada neprimerne drevesne vrste, ki je rastišču tuja
in objedanje mladja v sestojih, ki niso v obdobju pomlajevanja.

Direktor zavoda organizira in vodi njegovo delo, predstavlja in
zastopa zavod in skrbi za zakonitost njegovega dela.

Za škodo, ki jo je povzročila divjad na domačiživali, šteje zmanjšanje
ali izguba vrednosti poškodovane ali pokončane domačeživali.

56.- člen
(Lovišča)

Škoda, povzročena zaradi lova, je vsaka škoda, ki so jo pri lovu
povzročili lovi, gonjači ali drugi udeleženci lova in lovski psi.

Zavod ima lahko svoja lovišča, v katerih opravlja strokovne in
raziskovalne naloge sam ali pa te naloge poverja ustreznim
strokovnim organizacijam (inštitutom).

Skoda na divjadi je premoženjska in ekološka škoda, povzročena
z neposrednim protipravnim uničenjem, poškodovanjem ali
prilastitvijo divjadi, njenih legel in gnezd ali povzročena posredno
s protipravnimi posegi v prostor, ki spreminja, krči ali uničuje
habitate, naravne prehode (biokoridorje) in druge, za obstoj divjadi
pomembne dele in zanjo obstoječe življenjske možnosti.

V primeru, da druge organizacije v lovišču zavoda opravljajo
svojo dejavnost, zavod o tem sklepa posebne pogodbe, katerih
vsebino potrdi svet zavoda.
57. člen
(Statut zavoda)

60. člen
(Preprečevanje škode)

Zavod ima svoj statut, ki ga sprejme svet zavoda, potrdi pa vlada
Republike Slovenije.

Upravljalec lovišča si mora prizadevati, da prepreči škodo, ki jo
povzroči divjad, tako da:

S statutom so podrobneje določene naloge zavoda, njegovi organi
in njegove pristojnosti ter poslovanje zavoda.

- izpolnjuje letne načrte odstrela vseh lovnih vrst divjadi po količini
in sestavi;
- opravlja vsa načrtovana dela za ohranitev, obnovo in izboljšanje
življenjskih možnosti divjadi v okolju;
- uporablja ustrezna sredstva in ovire za odvračanje divjadi od
zemljišč, na katerih lahko povzroči škodo;
- odvrača divjad od zemljišč, na katerih lahko povzroči škodo z
obhodi, vznemirjanjem, s hrupom, streli, z lovskimi psi ali z drugimi
primernimi načini.

58. člen
(Sredstva zavoda)
Zavod pridobiva svoja sredstva za opravljanje dejavnosti:
- iz proračuna Republike Slovenije,
- z zaračunavanjem storitev drugim,
- z dotacijami, darili in iz drugih virov,
- iz dohodkov iz svojih lovišč.

Lastnik ali uporabnik zemljišča, ki ne dovoli upravljalcu lovišča ali
zavarovanega območja zavarovanja zemljišča, ga pri tem ovira
ali odstani sredstva oziroma ovire za preprečevanje škode, ki jo
povzroča divjad, nima pravice do povrnitve te vrste škode.

VI. PREPREČEVANJE IN POVRAČILO ŠKODE
59. člen
(Opredelitev škode)

61. člen
(Upravičenost do povrnitve škode od divjadi)

Ta zakon posebej ureja določene vrste škode, ki jo je povzročila
divjad, škodo povzročajo zaradi lova in škodo na divjadi. Za druge
škode veljajo splošni predpisi o škodi in odškodninski odgovornosti
ali posebni predpisi za posamezne vrste škod.

Lastnik ali uporabnik zeljišča je upravičen do povrnitve škode na
vrtovih, drevesnicah, sadovnjakih, cvetličnjakih, nasadih jagovičja
in drugih vrednejših kulturah, ki divjad posebno privlačijo, samo če
jih za svoj račun primerno zavaruje pred divjadjo (z ograjo, z
zaščitenim ovijanjem drevesnih debel, z električnim pastirjem ipd.).
Na vseh drugih kmetijskih zemljiščih je lastnik ali uporabnik
zemljišča upravičen do povrnitve škode, razen v primeru, če
koncesionarju ne dovoli, da na svoj račun zavaruje kulturo, na kateri
je škoda od divjadi zelo verjetna.

Na obdelanem kmetijskem zemljišču je škoda na divjadi vsako
zmanjšanje ali izguba pridelka, ki je nastalo zaradi delovanja divjadi,
in ki presega 5 % vrednosti za območje in kulturo pričakovanega
pridelka.
Na travnikih in pašnikih je škoda od divjadi le zaradi divjih prašičev
razrita travnata ruša.

Lastnik ali uporabnik zemljišča je upravičen do povrnitve škode v
gozdu samo, če redno opravlja vsa varstvena dela pred divjadjo, ki
so predvidene z načrti za gospodarjenje z gozdovi, ni pa upravičen
do povrnitve škode na tistih površinah v gozdu, na katerih je ravnal
v nasprotju s temi načrti.

V gozdu šteje za škodo, ki jo povzroči divjad, če:
- z objedanjem mladja, lupljenjem, ogrizenjem ali glodanjem
drevesnega lubja, z lomljenjem vej in stebel dreves povzroči
praznine v sestoju, na naravno pomlajeni ali pogozdeni površini,
ki onemogočijo normalno oblikovanje in razvoj sestoja in zmanjšuje
kakovost preostalega drevja;
- s ponavljajočim objedanjem preprečuje preraščanje drevesnega
mladja v višino in tako podaljšuje rastišču primerno pomladitveno
obdobje sestoja;
• s pašo prepreči rast naravnega drevesnega mladja ali z objedanjem prepreči pogozditev;
- s selekcioniranjem drevesnih vrst, zastopanih v mladju,
poročevalec, št. 3

62. člen
(Odškodninska odgovornost)
Odškodnino za škodo, ki jo povzroči divjad, mora plačati upravljalec
lovišča, na katerem je škoda nastala.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora odškodnino
za škodo, ki jo povzroči divjad, na katero je lov prepovedan vse
leto, ter za škodo, ki jo povzročijo medved, volk in ris, plačati
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odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo mora vložiti najpozneje v
treh letih od dneva, ko je škoda nastala.

Republika Slovenija. Odškodnino za škodo, ki jo povzroči divji prašič,
morajo plačati upravljalci lovišč v lovskogojitvenem območju, v
katerem je škoda nastala, in sicer po načelu solidarne odgovornosti.

Sodišče tožbo zavrže, če oškodovanec ni vložil pisne prijave v
skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.

Odškodnino za škodo, povzročeno z lovom, mora plačati upravljalec
lovišča, v katerm je škoda nastala.

VII. LOVSKA INŠPEKCIJA

63. člen
(Višina odškodnine)

65. člen
(Lovski inšpektor)

Oškodovanec je upravičen do odškodnine za škodo, povzročeno
od divjadi ali z lovom:

Inšpekcijski nadzor izvrševanja določb tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov opravlja lovska inšpekcija v sestavi
ministrstva, pristojnega za lovstvo.

- za škodo na kmetijski kulturi, nastalo v času, ko kulture ni
mogoče več nadomestiti z drugo, in sicer v vrednosti za območje
in kulturo pričakovanega povprečnega pridelka, obračunanega
po dnevni tržni ceni v času cenitve škode;
- za škodo na kmetijski kulturi, nastalo v času, ko je uničeno
kulturo še v istem letu mogoče nadomestiti z drugo, in sicer v
višini vseh stroškov dela in sredstev, potrebnih za osnovanje
nove kulture in razliko v vrednosti pridelka med uničeno in novo
kulturo;
- za pokončano domačo žival v višini cene enakovredne domače
živali, povečano za stroške zaradi nakupa živali;
- za poškodovano domačo žival v višini stroškov zdravljenja,
povečano za višino izgube zaradi izpada ali odloga vzrejnega
cilja;
- za druge vrste škode, ki jih ureja ta zakon, in sicer v višini, ki jo
oceni izvedenec z ustreznega področja.

Zadeve lovske inšpekcije opravljajo lovski inšpektorji za
posamezno lovskogojitveno območje in republiški lovski inšpektor.
Za lovskega inšpektorja je lahko imenovan, kdor ima visoko
izobrazbo biotehniške ali biološke smeri, je najmanj pet let aktivno
deloval v lovstvu in izpolnjuje druge splošne pogoje, določene za
delavce v državni upravi.
66. člen
(Pooblastila lovskega inšpektorja)
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima lovski inšpektor
poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje
pravice in dolžnosti:

Višina odškodnine na divjadi je določena o ceniku, ki ga predpiše
minister, pristojen za lovstvo.

- ugotavljati, kako se uresničujejo dolgoročni in letni lovskogojitveni
načrti;
- pregledovati evidenco odstrela divjadi ter obseg in kakovost
opravljenih biotehniških del;
- pregledovati poslovne knjige in listine upravljalca lovišča;
- začasno ustaviti lov posameznih vrst divjadi v lovišču;
- ustaviti vso drugo dejavnost, ki ni skladna z zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi;
- odrediti v nujnih primerih ukrepe za preprečitev škode;
- zaseči protipravno ulovljeno ali prilaščenoživo ali poginulo divjad
ali njene dele ter sredstva in predmete, s katerimi so bila storjena
protipravna dejanja;
- nadzorovati, če preparatorji vodijo predpisano evidenco v delo
sprejetih preparatov;
- nadzorovati uporabnike divjadi, če imajo predpisane listine in
oznake uplenjene divjadi.

64. člen
(Uveljavljanje odškodnine)
Oškodovanec je dolžan škodo, povzročeno od divjadi ali z lovom, v
treh dneh od dneva, koje škodo opazil, pisno prijaviti pooblaščenem
upravljalcu lovišča, katerega osebne podatke in naslov do 31. marca
tekočega leta upravljalec javno objavi na krajevno običajen način.
Če se odškodovanec in pooblaščenec upravljalca v osmih dneh po
pisni prijavi škode na podlagi ogleda ne sporazumeta o višini
odškodnine, oškodovanec pošlje pisno prijavo škode z zapisnikom
o ogledu komisiji, ki jo za območje občine ali več občin imenuje
ministrstvo, pristojno za lovstvo, za dobo petih let.
Komisijo za določanje višine odškodnine za škodo, povzročeno
od divjadi ali z lovom, sestavljajo predsednik ali njegov namestnik,
član ali njegov namestnik, imenovana izmed prestavnikov
lastnikov in uporabnikov zemljišč ter član ali njegov namestnik,
imenovana izmed predstavnikov upravljalcev lovišč.

Lovski inšpektor ima tudi pooblastila, kot jih ima lovski čuvaj.
Lovski inšpektorje dolžan o vsaki kršitvi zakona, drugih predpisov
ter koncesijske pogodbe, ki jo stori upravljalec lovišča ali
zavarovanega območja, obvestiti ministrstvo, pristojno za lovstvo.

Komisija zaseda v tričlanski sestavi in odloča z večino glasov. V
delu komisije sodeluje tudi lovski inšpektor brez pravice glasovanja.

67. člen
(Odločanje o pritožbah)

Komisija lahko opravi ogled škode in si pred odločanjem preskrbi
menje izvedenca. Odškodnina, ki jo določi komisija, mora biti
izplačana v osmih dneh.

Pritožba zoper odločbo lovskega inšpektorja ne zadrži njene
izvršitve.

Zoper odločitev komisije ni mogoča pritožba. Oškodovanec, ki
se ne strinja z odločitvijo komisije, lahko s tožbo zahteva, da o

O pritožbah zoper odločitve lovskega inšpektorja odloča republiški
lovski inšpektor.

17

poročevalec, št. 3

69. člen

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev je za prekršek
kaznovan koncesionar, če:

68.čleri
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev je za prekršek kaznovana
oseba ali posameznik, ki stori prekršek glede samostojnega
opravljanja dejavnosti, če:

1. ne opremi uplenjene divjadi tako, kot določata prvi in drugi
odstavek 11. člena;
2. brez posebnega dovoljenja naseljuje avtohtone vrste divjadi
(prvi odstavek 12. člena);
3. naseljuje ali dodaja neavtohtone vrste divjadi, razen fazana,
v prosto naravo (tretji odstavek 12. člena);
4. odda koncesijo za upravljanje lovišča tretjim osebam (tretji
odstavek 35. člena);
5. lovi divjad na skupnih lovih, ko snežna odeja preseže debelino
30 cm (prvi odstavek 42. člena).

01. nima pri sebi izvornega spričevala za vso divjad oziroma
njene dele aii ne vodi predpisane knjige (tretji odstavek 11.
člena);
02. brez dovoljenja zadržuje divjad v ujetništvu (prvi odstavek
13. člena);
03. brez dovoljenja postavi oboro (prvi odstavek 14. člena);
04. osnuje nove markirane, turistične, planinske ali plezalne poti,
steze in smeri (drugi odstavek 15. člena);
05. ne pridobi dovoljenja za posege, ki lahko bistveno spremenijo
življenjske razmere divjadi (prvi odstavek 17. člena);
06. uporablja kemična ali druga divjadi nevarna sredstva v
nasprotju s priloženimi navodili (drugi odstavek 18. člena);
07. ne opozori ali prepozno opozori upravljalca lovišča ali
varstvenega območja o uporabi divjadi nevarnih sredstev
(tretji odstavek 18. člena);
08. ne uporablja plašil in drugih sredstev za omejevanje izgub
divjadi na leglih in gnezdih, ki mu jih preskrbi koncesionar
(peti odstavek 18. člena);
09. seka ali požiga žive meje, grmišča in s suho zarastjo porasle
površine na pašnikih, travnikih in poljih v času gnezdenja ptic
(šesti odstavek 18. člena);
10. pri opravljanju agrarnih del na kmetijskih zemljiščih ne ohranja
ali na novo osnuje skupino drevja ali grmovja v obsegu, ki še
zagotavlja vsaj minimalne življenjske možnosti za divjad
(sedmi odstavek 18. člena);
11. pri urejanju vodotokov ne ohranja posameznih odsekov stare
struge ter rastočega drevja in grmovja na njihovih bregovih
oziroma ne zagotavlja nepretrgane zarasti vsaj enega od
obeh bregov struge (prvi odstavek 19. člena);
12. z regulacijo vodotokov ali osuševanjem zemljišč uničuje
močvirja oziroma vlažne biotope, ki so registrirani kot
pomembna počivališča ptic na njihovih glavnih selitvenih poteh
(drugi odstavek 19. člena);
13. pri osuševanju zemljišč ne ohranja najmanj petine površine v
prvotnem stanju (tretji odstavek 19. člena);
14. v času gnezdenja ptic seka zarast ob bregovih voda, čisti
odvodne kanale in jarke ali prazni vodna zajetja (četrti
odstavek 19. člena);
15. ne uredi izhodov za divjad pri odprtih, s strmimi stenami
obdanih vodnih zajetjih ali vodnih koritih (peti odstavek 19.
člena).

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev je kaznovana lovska
družina, ki v nasprotju s četrtim odstavkom 45. člena zavrne sprejem
v članstvo osebi, ki izpolnjuje pogoje za to.
70. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev je za prekršek kaznovan
posameznik, če:
1. lovi divjad, katere lov je vse leto prepovedan (prvi in drugi
odstavek 8. člena);
2. lovi divjad v lovopustu (prvi odstavek 9. člena);
3. če brez nadzorstva izpušča psa v prosto naravo (šesti
odstavek 15. člena);
4. lovi divjad z orožjem, ki ga ni dovoljeno uporabljati za lov ali
krši predpise o vrsti lovskega orožja in minimalni moči
izstrelkov, s katerimi je dovoljeno odstreljevati posamezne
vrste divjadi (prvi odstavek 41. člena);
5. pri lovu ne uporablja preizkušenih psov (drugi odstavek 41.
člena);
6. v tujem lovišču ali varstvenem območju brez koncesionarjevega
dovoljenja išče ranjeno divjad po krvni sledi ali če ravna v
nasprotju s sklenjenim sporazumom o iskanju ranjene
divjadi (tretji odstavek 41. člena);
7. lovi divjad v nasprotju z 42. členom tega zakona.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
71. člen
Javni razpis za upravljalce lovišč mora biti izveden najpozneje v
dveh letih po uveljavitvi tega zakona.
Do sklenitve koncesijskih pogodb o upravljanju lovišč in po tem
zakonu upravljajo lovišča sedanji upravljalci. Dotlej veljajo glede
njihovih pravic in obveznosti pred uveljavitvijo tega zakona sprejeti
predpisi.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev je kaznovana odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Če sedanji upravljalec lovišča preneha upravljati lovišče pred
dokončanim postopkom izbire upravljalcev lovišč po tem zakonu,
lahko minister, pristojen za lovstvo, začasno, do sklenitve
koncesijskih pogodb, določi drugega upravljalca, če je to nujno zaradi
namenov in ciljev upravljanja z divjadjo.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev je za prekršek kaznovan
posameznik, če stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.
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72. člen
(Lastninjenje družbenega premoženja)

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi zakona o varstvu, gojitvi
in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč, ostanejo v veljavi do
uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi tega zakona.

Družbeno premoženje, s katerim upravljajo lovske družine
oziroma njihove zveze, postane z dnem uveljavitve tega zakona
premoženje lovskih družin oziroma njihovih zvez, ki se obravnava
po določilih zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95).

Postopki, že začeti na podlagi zakona o varstvu, gojitvi in lovu
divjadi ter o upravljanju lovišč in na njegovi podlagi izdanih
predpisov, se določajo po teh predpisih.

73. člen

74. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o varstvu,
gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št.
25/76 in 29/86).

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

OBRAZLOŽITE V:
Negativni vplivi ekonomskih elementov v varovanju divjadi so
prispevali pravilom Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN)
načelo, da je treba v zavarovanih območjih nacionalnih parkov
prepovedati komercialni lov.

Predlog zakona izhaja iz naslednjih zahtev:
- da je treba zakonodajo o divjadi prilagoditi ustavnim spremembam
političnega sistema,
- da je treba ohraniti tiste prvine dosedanjega zakona, ki so v več
kot 20-letnem obdobju pokazale pozitivne rezultate in omogočile
doseganje razmeroma pomembnih uspehov na področju varstva
divjadi in
- da naj bo novi zakon po možnosti kratek, jasen in strokovno
neoporečen.

Divjad v loviščih, ki jo obravnava predlagani zakon, živi v kulturni
pokrajini; zanjo je poleg vidnih človekovih posegov značilno, da v
njej ne živijo velike zveri, ki v naravnem okolju uravnavajo
številčnost rastlinojedih živali. Velike zveri je iztrebil človek zaradi
škod na domačih živalih. V taki pokrajini mora odstrel uravnavati
številčnost rastlinojedih živali - predvsem parkljaste divjadi, ki se
je sorazmerno dobro prilagodila razmeram kulturne pokrajine.
Znanost je ugotovila, kako v naravnem okolju posegajo zveri v
populacijo rastlinojedih živali. Zato je treba pri odstrelu ravnati po
pravilih stroke, ne pa po ekonomskih razlogih.

Pri sestavi predloga zakona so bila upoštevana določila Bernske
konvencije o varstvu evropske flore, favne v naravnih habitatih
(Bern, 1997), ki v prilogi zajema tudi seznam strogo zavarovanih
živalskih vrst, seznam prepovedanih načinov in metod ubijanja,
lovljenja in drugih oblik izkoriščanja živali. Konvencijo so podpisale
vse države Evropske zveze in je zato pomembna tudi za Slovenijo.

Pravila stroke so terjala tudi najmanjšo velikosti lovišča, v katerem
deluje posamezni upravljalec. Dosedanje upravljanje lovišč je
izoblikovalo "standard" lovišča s potrebnimi objekti, kot so remize,
krmne njive, lovske koče itn., ter ustrezno organizacijo nadzora
z izprašanimi lovskimi čuvaji in članstvom, združenimi sredstvi
za plačlo škod itn. Za doseganje takega "standarda"predlagamo
najmanjšo površino lovišč 2000 ha. Zato manjša lovišča, vezana
na lastništvo 200 ha zemljišča, niso sprejemljiva. Sedanja
povprečna velikost lovišč se giblje med 4000 in 5000 ha. Tolikšna
lovišča zmanjšujejo negativne vplive lovske meje na varovanje
divjadi. Enak razlog velja tudi za časovne meje trajanja koncesije.
V predlogu zakona je koncesija za varovanje divjadi trajno razmerje
med državo in lovsko organizacijo, dokler slednja opravlja svoje
naloge skladno z zakonom, koncesijsko pogodbo in pravili stroke.
Iz sosednjih držav je znana izkušnja, da je pred iztekom koncesije
odstrel pretiran. Časovno omejeno trajanje koncesije bi tudi
negativno vplivalo na investicijo v lovišču.

Predfog izhaja iz dejstva, da je že 17. člen zakona o varstvu
okolja (Ur.l.RS, št. 32/93) odpravil družbeno lastnino na divjadi postala je last države. Določila Ustave Republike Slovenije in na
njeni podlagi izdani zakon o varstvu okolja določajo mejo med
ekonomsko uporabo naravnih virov in interesi zaščite tistih virov,
ki pomenijo naravno bogastvo. Predlog zakona izhaja iz
predpostavke, da so prostoživeče živali, ki imajo status divjadi,
naravno bogastvo, ki mora uživati posebno varstvo države.
Predlog zakona daje status divjadi 151 vrstam prostoživečihživali.
Od tolikšnega števila pa je lahko predmet lova le 29 vrst divjadi.
Ekonomsko zanimivih vrst za lov pa je le šest vrst parkljaste divjadi
ter fazan in morebiti poljski zajec. Glede na dilemo, ali je smotrno
uvrstiti v zakon o divjadi tudi številne vrste prostoživečih živali, ki
že davno niso več predmet lova, je prevladalo mnenje, da je lovska
organizacija z več kot22.000 člani in njihovo strokovno organizacijo
edina taka organizacija, ki vse leto nadzoruje lovne površine na
celotnem ozemlju Republike Slovenije. Zato je nenadomestljiva pri
evidentiranju stanja vseh vrst divjadi in njenega okolja. Interesi
posameznih naravovarstvenih organizacij lahko pridejo do izraza v
podzakonskih aktih ministrstva, pristojnega za lovstvo, ki lovsko
organizacijo lahko zadolži za evidentiranje in druge ukrepe pri
varovanju nelovnih vrst divjadi, na primer ogroženih ptic.

V primerjavi s sedaj veljavnim zakonom se je zmanjšalo število
vrst lovne divjadi. Tako so na novo trajno zavarovani dihur, vse
ujede ter nekatere redke oziroma za obstoj ranljive vrste, še
posebno iz razreda ptičev.
Predlog zakona je ohranil lovišče kot osnovno enoto, v kateri se
opravljajo vsi varstveni ukrepi. Ker divjad ni naravno bogastvo
lokalnega pomena, lovišča ustanavlja Republika. Za razliko od
dosedanjega sistema, ko so lovske organizacije dobile od
ustanovitelja lovišče v brezplačno upravljanje, predlog predvideva,
da je treba plačevati koncesijo. Ključ za določitev koncesije, pri
čemer bodo upoštevani ekonomski in naravovarstveni vidiki
upravljanja lovišč, bo določilo pristojno ministrstvo s podzakonskim
aktom.

Predlagani zakon izhaja iz ugotovitve, da je obstoj velike večine
divjadi v kulturni pokrajini tako ogrožen, da morajo biti pri varovanju
divjadi v največji meri izključeni ekonomski dejavniki, kot so
dodelitev koncesije zaradi lastništva, ponovna licitacija koncesije
zaradi doseganja višjega plačila itn. Ekonomski učinki odstrela
divjadi morajo biti namenjeni ohranitvi okolja in plačilu škod.

19

poročevalec, št. 3

lahko uravnavamo z odstrelom. Ugodnejša - objektivna odgovornost
(brez dokazovanja krivde) je sedaj razširjena iz tako imenovanih
poljskih in gozdnih škod, ki jih povzroči divjad, še na škode na
domačih živalih in na škode, povzročene pri lovu. Za oškodovance
najpomembnejša pa je novost pri uveljavljanju škode. Za
koncesionarja - upravljalca lovišča je odločitev komisije o škodi
dokončna, odškodnino pa mora plačati v roku 8 dni. Tako je
oškodovancem prihranjeno večletno pravdanje pred sodiščem.

Lovskogojitveno območje je prostorsko določen predel z naravno
čimbolj zaokroženimi mejami populacij najpomembnejših vrst di vjadi.
Taka območja bi bila tudi enoten prostor načrtovanja in usklajevanja
interesov in ukrepov različnih uporabnikov prostora.
Lov na divjad se je oblikoval skozi stoletja, tako da sedanje stanje
lova v Sloveniji vsebuje že tradicionalne oblike love. O tem ni treba
formulirati zakonskih določb, razen v obsegu, ki pomeni varstvo
divjadi. Pravila, ki se nanašajo na lov, so pretežno vsebina lovske
stroke in veščine, s čimer so tesno povezane lovske šege in običaji.
Na tem področju je slovensko lovstvo na ravni najbolj razvitega
srednjeevropskega lovstva. V predlogu je uveljavljenaže dosedanja
praksa o prepovedi uporabe strupov in pasti - razen za lov polhov.
Čeprav v nekaterih okoljih v lovskem svetu, kjer je razvitost lovstva
primerljiva z našim, slovenskim, pod določenimi pogoji začenjajo
uporabljati tudi lok, prevladuje mnenje, da je upravičena le uporaba
strelnega orožja. Prav tako je v germanskem svetu še živa oblika
lova - sokolarjenje; v naših razmerah pa ni tradicionalna oblika lova.

V postopku za uveljavljanje škode na divjadi ni spremembe glede
na dosedanjo ureditev.
Predlog zajema tudi določbe o lovskih inšpektorjih, katerih razširjene
pristojnosti bi na prvi stopnji izvrševali inšpektorji v vseh lovskogojitvenih območjih.
Glede na prihodnjo ureditev, ki ne bo poznala gospodarskih
prestopkov, predlog predvideva le prekrške.

Predlog zakona ohranja pravico vsakega državljana Republike
Slovenije, da pod enakimi pogoji postane član lovske organizacije,
pri čemer predvideva izjeme takrat, kadar število članov znatno
presega zmogljivost lovišča. Predlog ne predvideva ustanavljanja
lovišč z enim upravljalcem - lastnikom zemljišča. Pač pa lastnikom
zemljišč omogoča, da imajo prednost pri vstopanju v članstvo
oziroma jih ni mogoče odkloniti. Opravljen lovski izpit je pogoj za
vstopanje v članstvo v lovski organizaciji.

V prehodnih določbah je urejeno tudi vprašanja družbene lastnine,
ki so jo imele lovske družine. Lovska družina je bila tudi v bivši
družbeni ureditvi društvo, torej civilna pravna oseba in tako nosilec
lastninskih upravičenj. Zakon o društvih iz leta 1974 ni urejal statusa
društev, ki so poleg uresničevanja osebnih in strokovnih interesov
delovala tudi v splošno - javno korist. Položaj takih društev so urejali
posebni zakoni - poleg lovskega še bivši zakon o varstvu pred požari
(Ur.l.SFIS, št. 2/76 in 15/74), bivši zakon o položaju in pooblastilih
Rdečega križa v Sloveniji (Ur.l.SRS, št. 8/78) in zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur.l.SRS, št. 25/76 in 42/86). Vsi zakoni so
navedenim društvom omogočali status družbene organizacije in s
tem možnost pridobivanja ter upravljanja z družbeno lastnino. Zato
imajo lovska društva v zemljiških knjigah vpisano na nekaterih
nepremičninah lastninsko pravico, na nekaterih pa pravico upravljanja.

Poglavje o lovskočuvajski službi je ostalo glede na veljavni lovski
zakon nespremenjeno. Zadržana je torej obveznost koncesionarja, da ima izprašene lovske čuvaje, ki imajo v obsegu zakona
pooblastila uradne osebe.
Glede na to, da je divjad v lasti države in da lovstvo opravlja
pretežno dejavnosti, ki so v javnem interesu, in da bi zagotovili ob
večinoma amaterski dejavnosti lovstva ustrezne strokovne
rešitve, osnutek predvideva ustanovitev Zavoda za lovstvo
Slovenije kot javnega zavoda. Njegove naloge so usmerjene
predvsem v opravljanje javnih in strokovnih funkcij v lovstvu.
Funkcija zavoda je zlasti izrazita pri oblikovanju in dajanju
strokovnih mnenj ali ocen pri različnih posegih v prostor. Njegova
vloga je pomembna tudi pri pripravi in sprejemanju vseh vrst
načrtov, ki se nanašajo na lovstvo in prostor. Z ustanovitvijo
Zavoda za lovstvo Slovenije se nanj prenese strokovna presoja
o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na divjad in njen prostor, kar je
v skladu s prepričanjem, da ima lovstvo svojo posebno stroko ter
da mora imeti lovstvo svojo lastno strokovno nadgradnjo.

Nova zakonodaja Republike Slovenije je že uredila prehod
družbenega premoženja, pridobljenega za dejavnost "civilne družbe"
v last teh društev, in sicer:
-Od 15.12.1993 naprej velja novi zakon o gasilstvu (Ur.l.RS, št. 71/
93), ki je v 48. členu določil, da z dnem uveljavitve tega zakona
pridobijo gasilska društva in njihove zveze lastninsko pravico na
premičnem in nepremičnem premoženju, ki je namenjeno gasilstvu;
- Novi zakon o Rdečem križu (Ur.l.RS, št. 7/92) je v prehodni in
končni določbi 34. člena določil, da vse premoženje Rdečega križa
postane njegova last, torej preide v obsegu, ki je bilo doslej
družbena last, v last društev Rdečega križa.

Predlog prinaša bistvene spremembe na področju odškodninske
odgovornosti za škodo, ki jo povzroči divjad. Osnovna je razdelitev
odgovornosti med državo in koncesionarjem. Slednji odgovarja
za škodo, ki jo povzroči lov na divjad - torej tista, katere številčnost
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Enako rešitev vsebuje tudi predlagani zakon o divjadi in lovstvu.
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Dopolnitev predloga zakona o

ZAČASNEM

ZATOČIŠČU

(ZZZAt)

- EPA 805 - tretja obravnava

V 15. številki Poročevalca Državnega zbora, kije izšla 16. maja
1996, je pri objavi predloga zakona o začasnem zatočišču (ZZZAt)
- EPA 805 - tretja obravnava, pomotoma izpadel dodatek

amandmajev Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o
začasnem zatočišču, ki ga objavljamo v celoti.
Za napako se opravičujemo.

AMANDMAJIVLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
K PREDLOGU ZAKONA O ZAČASNEM
ZATOČIŠČU
(dodatek)

K 12., 15. in 17. členu:
V drugem odstavku 12. člena, v 15. členu in dvanajsti alinei prvega
odstavka 17. člena se "prebivališče oz. bivališče" spremeni v
"kraj prebivanja".
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave, ker se izraz "prebivališče"
uporablja za označitev začasnega ali stalnega prebivanja po
zakonu o tujcih.

K sedmemu odstavku 10. člena:
Sedmi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
V primerih, ko je število oseb, ki jim bo Republika Slovenija nudila
začasno zatočišče preseženo, lahko prosilci ob izpolnjevanju pogojev
iz drugega odstavka 2. člena tega zakona vloge za pridobitev
začasnega zatočišča vložijo tudi na predstavništvih (misijah in
konzulatih) Republike Slovenije v tujini.

K 27. členu
Tretji odstavek 27. člena se spremeni tako, da glasi:
Z denarno kaznijo najmanj 16.000 SIT se kaznuje za prekršek
delodajalec posameznik, če sklene pogodbo o delu z osebo z
začasnim zatočiščem brez napotnice (tretji odstavek 24. člena).

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave, saj iz sedanjega teksta ni natačno
razvidno, v katerih primerih je moč za časno zatočišče zaprositi
na predstavništvih Republike Slovenije v tujini.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave, saj iz sedanjega teksta ni jasno
razvidno, za kakšen prekršek gre.
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