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Vsem lovskim družinam
Vsem lovcem

ZADEVA:

PRIPOROČILA
V ZVEZI Z IZV A.JANJEM LOVSKIH AKTIVNOSTI V
ČASU ZAČASNE SPLOŠNE OMEJITVE
OZIROMA
I'REPOVEDI
ZBIRAN.JA

Danes. 9. 10. 2020 je začel veljati Odlok o začasni splošni omeJitvI oziroma prepovedi
zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov
v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), ki zaradi preprečitve širjenja nalezljive
bolezni COVID-19 začasno omejuje oziroma prepoveduje zbiranje ljudi v Republiki
Sloveniji.
Odlok določa tudi nekaj izjem, med drugim za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe za
zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06OdI.US, 17/08, 46/04-Z0N, 31/18, 65/20 in 97/20-popr.) opravljajo tudi lovske družine v
skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami pod pogoji javne službe naloge trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo. Konkretno tako izvajanje lova oziroma jesenskih skupnih lovov ali
ukrepanje v primeru povoženja divjati, ocenjevanja škod vse to sodi pod področje Javne
službe za področje divjadi in lovstva in se ob upoštevanju ukrepov NUZ mora izvajati.

I.
.Jama služba za področje divjadi in lovstva:
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06OdI.US, 17/08, 46/04-Z0N, 31/18, 65/20 in 97/20-popr.) opravljajo tudi lovske družine v
skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami pod pogoji javne službe naloge trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo, in sicer:
I. izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter ukrepov za
ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer za divjad;
2. izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo ter
izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi;
3. sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in
dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled;
4. vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli divjadi;
5. zbiranje podatkov o divjadi in njenih odnosih z življenjskim okoljem po določeni
metodologiji monitoringa;

6. izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na divjadi;
7. ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi;
8. zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč;
9. skrb za usposabljanje lovcev;
10. komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo;
II. izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska služba;
12. sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom;
13. izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, kadar je to potrebno;
14. izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptie in sesalcev v skladu
s predpisi s področja ohranjanja narave;
15. poseganje v populacije prosto živečih vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s
področja varstva zavarovanih vrst in na način lova, ki ga določa ta zakon.
Splošna omejitev oziroma prepoved zbiranja tako ne velja za člane lovskih družin, kadar v
svojem lovišču izvajajo javne naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki jih
glede na trenutne razmere določi vsaka posamezna lovska družina, ki člane tudi seznani s
pogoji, pod katerimi lahko navedene naloge opravljajo. Vsak član lovske družine paje dolžan
navedene naloge opravljati v skladu z omejitvami, ki jih določi lovska družina, ter upoštevati
tudi higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na
spletni strani NIJZ, in sicer:
1. Ohranimo varnostno razdaljo: pazimo, da zagotovimo medsebojno razdaljo najmanj
1,5 metra oziroma 2 metra;
2. Uporaba mask: obvezna je uporaba mask tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati
medosebne razdalje najmanj dveh metrov;
3. Ohranimo čiste roke: poskrbimo za redno in temeljito umivanje rok. Če umivanje rok
ni izvedljivo, si roke pravilno razkužimo;
4. Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami;
5. Skrbimo za higieno kihanja in kašlja: upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden
zakašljamolkihnemo,
si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali
zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava);
6. Ostanimo doma: če zbolimo z znaki akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v
žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah oO.), ostanemo doma in
omejimo stike z ostalimi ljudmi ter upoštevamo zgoraj naštete higienske ukrepe.
2.
Izvajanje skupnih lovov:
Skupni lovi so ena izmed oblik lova, s katerimi lovci v skladu z letnim načrtom lovišča
izvajamo odstrel divjadi, zato se lahko izvajajo tudi v času splošne omejitve oziroma
prepovedi zbiranja. Vendar pa morajo vsi udeleženci skupnega lova upoštevati higienska
priporočila NIJZ ter navodila lovovodje. Poleg splošnih navodil, povezanih z izvajanjem
skupnega lova, opozori lovovodja vse udeležence skupnega lova, da za zagotovitev varnosti
vseh udeležencev na skupnem lovu in zaradi preprečevanja širjenja okužbe s COVID-19
upoštevajo tudi higienska priporočila NIJZ. Tako kot do sedaj sestavi lovovodja seznam vseh
udeležencev skupnega lova in ga posreduje starešini LO.
Druženje lovcev po zaključenem
skupnem lovu ne spada med naloge trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo, zato so z odlokom predpisane
splošne omejitve oziroma
prepovedi zbiranja zavezujoče tako za lovec kot tudi za lovske družine.
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Zakon tako v 2. členu določa, da je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.
Zbiranje do deset ljudi pa je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne
varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NUZ, ki so objavljena
na spletni strani NUZ. Ravnanje v nasprotju z odlokom je prekršek po Zakonu o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/20 ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), za katerega je za posameznika
zagrožena kazen od 400 EUR do 4.000 EUR, pravni osebi pa je lahko izrečena globa od
4.000 EUR do 100.000 EUR. Za prekrške iz tega zakona se lahko izreče v hitrem postopku
globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
3. Pregled in prevzem uplenjene divjadi:
Pregled uplenjene divjadi v lovskih družinah tudi v prihodnje opravljajo usposobljene osebe v
skladu s higienskimi priporočili NUZ ter priporočili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
l. Usposobljene osebe naj pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo
je, da se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba.
2. Lovci za oddajo divjadi obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled
se lahko opravi tudi kasneje brez prisotnosti uplenitelja.
3. Ob predaji in ob pregledu naj se med osebami vzdržujejo razdalja več kot 1,5 m. Ob
tesnejšem stiku naj osebe uporabljajo navadno kirurško masko.
4. Po stiku z drugo osebo naj si temeljito umijejo roke s tekočim milom in vodo ter
uporabijo papirnate brisače za enkratno uporabo. Kjer ni možnosti umivanja rok, se
uporabi alkoholno razkužilo za roke.
5. Po opravljanem pregledu uplenjene divjadi naj si osebe temeljito umijejo in razkužijo
roke; izogibajo naj se dotikanju oči, nosu in ust z rokami, tudi če se uporabljajo
zaščitne rokavice.
6. Površine, ki se jih je dotikalo več oseb, je potrebno razkužiti (kljuke vrat in komor,
kavlji za obešanje divjadi, tehtnica, noži ...).
7. Delovna oblačila naj se kemično očistijo, oblačila, za katera je dovoljeno pranje, se
opere na 60 stopinj. Uporabi se lahko tudi postopke 48 urnega hranjenja opreme v
posebnem prostoru, v katerega osebe stalno ne dostopajo.
Odlok v 6. členu določa, da Vlada Republike Slovenije vsakih sedem dni ugotavlja strokovno
utemeljenost ukrepov iz tega odloka in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti
ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti
Državni zbor in javnost.
Glede na navedeno vas bomo obvestili o morebitni spremembi ukrepov.

Lovski zdravo

mag. Lado Bradač
predsednik LZS
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