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Na podlagi 4. dlena in prvega odstavka 7. dlena ter drugih dolodb Zakona o druStvih (Uradni
list RS, 5t. 61106) in v skladu s 66. dlenom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, St.
16/04) je obdni zbor Lovske zveze Slovenije dne 12. 5. 2007, 3.6.2010, 10.06.2014 in
6.6.201 7 sprejel naslednj a

PRAVILA

LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE
(preii56eno besedilo Stevilka 3)

I. TEMELJNE DOLOEBE

1. dlen
(opredelitev Lovske zveze Slovenije)

(1) Lovska zveza Slovenije (v nadaljevanju: LZS) je samostojna lovska in naravovarstvena
nevladna organizacija, ki deluje v interesu svojih dlanic. Y zvezi s trajnostnim
gospoda{enjem z divjadjo in naravovarstvom LZS deluje v jarmem interesu.

(2) Notranja organiziranost in delovanje LZS zagotavllata njeno samostojnost, demokratidno
odlodanje, uspe5no doseganje ciljev, odgovomo izvajanje nalog in teritorialno sorazmerno
zastopanost njenih dlanic ter solidamost med dlanicami v skladu s temi pravili in splo5nimi
akti LZS.

(3) LZS je dlanica ZdruZenj a zyez za lov in varstvo divjadi v Ewopski skupnosti (Federation
of Associations for Hunting and Conservation of the EU - FACE) in Mednarodnega sveta za
lovstvo in ohranjanje divjadi (lntemational Council and for Game and Wildlife Conservatrons- crc).

(4) V pravilih uporabljeni izrazi in poimenovanja v moSki spolni slovnidni obliki so
uporabljeni kot nevtralni za mo5ke in Zenske.

z. cten
(ime, sedeZ in simboli)

(1) Ime LZS je Lovska zveza Slovenije.

(2) SedeZ LZS jev Ljubljani. O naslovu sedeZa odloda upravni odbor.

(3) LZS ima Stampiljko, ki je okrogle oblike, s premerom 30 mm, v sredini je stilizirana
podoba glave gamsa, ob robu pa napis Lovska zveza Slovenije.



(4) Pri izvrievanju javnih pooblastil LZS uporablja stampiljko, ki je okogle oblike, s
premerom 30 mm, v sredini je grb Republike slovenije, ob robu pa napis Iovska zveza
Sloveniie.

3. dlen
(status in zastopanje)

(l) LZSje pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoi radun.

(2) LZS zastopa in jo predstavlja predsednik LZS.

II. ELANSTVO

4. dlen
(dlanice)

(1) v skladu z zakonom so dlanice LZS lovske druZine, upravljavke lovisd v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: lovske druZine).

(2) clanice so lahko tudi lovske druZine in lovska drustva, ki ne upravljajo z lovisdem, ter
druga drustva ali zveze, katerih dejavnost je povezana z divjadjo, roviwom in varstvom
narave, de njihovi cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji LZS.

(3) Dru5tvo ali zveza drustev iz prejsnjega odstavka zaprosi za sprejem v dlanstvo s pisno
vlogo, ki ji mora priloZiti izvod veljavnih pravil. o vlogi odtoda obdni zbor ris @nadaljwanju: obdni zbor) na predlog upravnega odbora LZS (v nadaljevanju: upravni odbor).
Kandidatka iz drugega odstavka tega dlena je lahko sprejeta v dlanstvo LZS,'& obdni zbor
oceni, da cilji in naloge ter delovanje kandidatke niso v nasprotju s cilji in nalogami LZS.

(4) S prenehanjem koncesijske pogodbe se dlanstvo lovske druZine iz prvega odstavka tega
dlena obravnava po drugem odstavku 4. dlena teh pravil le na podiagi 

-pisne 
vloge, po

postopku iz tretjega odstavka tega dlena.

5. dlen
(pravice in dolZnosti dlanic)

( I ) Pravice dlanic so predvsem, da:
- volijo in so prek svojih predstavnikov voljene v organe LZS,
- aktivno sodelujejo pri oblikovanju stali5d LZS na obdnem zboru in prek dlanov

upravnega odbora in drugih organov LZS,
- se aktivno in odgovomo zavzemajo za uresnidevanje ciljev in nalog LZS,
- dajejo pobude, predloge in priporodila organom LZS za njihovo deiovanje,
- so obve5dene o delovanju LZS,
- so pohvaljene in nagrajene za svoje ustvarjalno in kakovostno delovanie v LZS.- predlagajo obravnavo strokovnih rpra5anj s podrodja nalog, ki jih opr*ryu LZS t",- izpodbijajo dokondne odloditve organov LZS, ki so bile sprejete u na.piogu z zakom,

temi pravili ter drugimi sploSnimi akti LZS in sklepi obdnega zbora.



(2) DolZnosti dlanic so predvsem, da:
- spo5tujejo dolodila sploSnih aktov LZS in sklepov organov LZS ter
- redno pladujejo dlanski prispevek za delovanje LZS.

(3) Mladoletni dlani dlanic so do dopolnjenega osemnajstega leta opro5deni pladila dlanskega
prispevka za delovanje LZS.

(4) DolZnost dlanice iz prvega odstavka 4. dlena teh Pravil je, da odgovomo opravlja naloge
upravljavca loviSda v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo.

(5) Delovanje dlanice LZS mora biti v skladu z zakonodajo, cilji in nalogami ter
programskimi usmeritvami LZS. elanice uZivajo pravice v skladu z njihovim namenom rn
tako, da pri tem ne ovirajo drugih dlanic.

(6) Pravila dlanic ne smejo biti v nasprodu s pravili LZS.

('7) WS dlanicam nudi strokovno in organizacijsko pomod pri izvrSevanju pravic in
obveznosti dlanice.

6. dlen
(krSitve dlanskih obveznosti in sankcije)

(1) Ravnanje dlanice v nasprotju z dolZnostmi iz detrtega odstavka prejSnjega dlena, ki hkrati
pomeni kr5itev obveznosti upravljavk lovi5d pri izvajanju nalog s podrodja trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v javnem interesu, je kr3itev dlanskih obveznosti.

(2) Upravni odbor LZS obravnava krSitev dlanskih obveznosti dlanice na podlagi pisnega
porodila predsednika LZS in predhodnega pisnega mnenja Komisije za organizacijska in
pravna vpraSanja. Na seji upravnega odbora je treba zagotoviti udeleZbo zastopnikov
obravnavane dlanice. Seja se lahko izvede brez navzodnosti zastopnikov obravnavane dlanice,
de je bila obravnavana dlanica pravilno povabljena na sejo.

(3) Kr5itve iz prvega odstavka tega dlena obravnava upra'vni odbor LZS, ki lahko:
- predlaga sklic izredne seje upravnega odbora, nadzomega odbora ali obdnega zbora

dlanice in predlaga ustrezne sklepe,
- predlaga postopek pred razsodi5dem.

7. dlen
(prenehanje dlanstva)

(1) elanici iz prvega odstavka 4. dlena teh pravil ne more prenehati dlanstvo v LZS.

(2) ilanici iz drugega odstavka 4. dlena teh pravil lahko preneha dlanstvo z izstopom,
drtanjem ali izkljuditvijo.

(3) elanica iz drugega odstavka 4. dlena teh pravil mora LZS pisno sporoditi, da namerava
izstopiti najmanj 3 mesece pred kocem koledarskega leta. ilanici preneha dlanstvo ob koncu
leta, v katerem izstopa.



(4) Upravni odbor LZS drta dlanico iz drugega odstavka 4. dlena teh pravil iz dlanstva LZS:
- de v roku 30 dni po prejemu pisnega opomina ne plada dlanskega prispevka ali drugih

finandnih obveznosti,
- de preneha delovati po zakonu o druStvih.

(5) elanico iz drugega odstavka 4. dlena teh pravil se lalrko izkljudi:
- de deluje proti ciljem LZS in lovstva,
- de grobo kr5i Pravila LZS in sploine akte ter sklepe organov LZS,
- de je ponovno pravnomodno kaznovana za kr5itev predpisov, ki so povezani z

lovstvom in varstvom narave,
- de ne pladuje finandnih obveznosti do LZS.

(6) Na prvi stopnji odloda o izkljuditvi dlanice razsodi5de na zahtevo upravnega odbora.

(7) PritoZba zoper odlodbo o izkljuditvi je dopustna v roku 15 dni na obdni zbor, ki o njej
odlodi dokondno.

[I. CILJI IN NALOGE LZS

8. dlen
(cilji LZS)

(1) Cilji LZS so:
1. uveljavljanje statusa samostojne lovske in naravovarstvene nevladne organizacije,
2. sodelovanje z drLavnimi organi in organizacijami zaradi uveljavljanja sonaravnega

upravljanja z divjadjo v skladu z dognanji stroke in znanosti,
3. zagotavljanje etidnosti lova,
4. zagotavljanje demokratidnih odnosov v lovski organizaciji pri sprejemanju odloditev,
5. skrb za strokovno izobraLevanje,lovsko kulturo, lovsko kinologijo in lovsko strelstvo,
6. zagotavljanje odgovornega izvajanja nalog LZS in njenih dlanic,
7 . zagotavljanje informacijskih baz in evidenc s podrodja lovstva in dlanstva,
8. izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela na podrodju lovstva in varstva narave,
9. zagotavljanje enotnosti slovenske lovske organizacije,
10. zagotavljanje informiranosti dlanstva in javnosti,
11. zaloZni5ka dejavnost, ki se nanaia na lovstvo in varstvo narave,
12. skrb za delovanje lovske muzejske dejavnosti,
13. delovanje v mednarodnih organizacijah s podrodja lovstva in varstva narave ter

sodelovanje z njimi in
14. medsebojna pomod v nesredi.

(2) Doseganje ciljev temelji na demokratidnem odlodanju in na nadelu solidamosti med
dlanicami.

9. dlen
(naloge LZS)

(1) LZS dosega cilje predvsem z izvajanjem naslednjih nalog:
l. organizira izobraZevanje zalovce,lovske duvaje in lovske mojstre,
2. vodi usposabljanje in naravovarstveno ozave5danje lovcev ter komuniciranje z lastniki

zemlji5d in javnostmi,



3. izdajanjem knjig v okviru Zlatorogove knjiZnice in drugih medijev, povezanih z
lovom, divjadjo in naravdvarstveno dejavnosdo LZS,

4. skrbi za ruzvoj lovske kinologije in lovskega strelstva,
5. sodeluje pri znanstvenoraziskovalnem delu glede divjadi in lovstva,
6. izdaja lovske izkaznice,
7. sodeluje z drLavnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nana5ajo na lovstvo in

upravljanj e z divjadj o,
8. sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije (v nadaljevanju'. Zavod) pri pripravi

strokovnih podlag za doloditev oziroma spreminjanje mej lovskoupravljavskih
obmodij,

9. skrbi za sonaravno upravljanje z divjadjo in v ta namen sodeluje pri oblikovanju
lovskoupravljavskih obmodij ter obmodnih zdruZenj upravljavcev,

10. pripravlja mnenja o ustanovitvi ali prenehanju loviSda s posebnim namenom, ki so
sestavni del strokovne podlage, ki jo pripravi Zavod,

11. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za ustanovitev ali prenehanje lovi5d,
12. sodeluje pri pripravi izhodi56 za izdelavo dolgorodnih nadrtov lovskoupravljavskih

obmodij,
13. sodeluje pri pripravi vsebine nadrtov glede upravljanja z divjadjo in ukrepanja v

njenem okolju ter pri nadzoru uresnidevanja nadrtov,
14. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za ohranitev in varstvo divjadi ter njenega

Zivljenjskega okolja,
15. sodeluje pri ugotavljanju stanja in spremljanja razvoja populacij divjadi in njenega

okolja ter njune medsebojne usklajenosti,
16. sodeluje pri spremljanju upravljanja z divjadjo,
17. v sodelovanju z obmodnimi zdrulenji upravljavcev loviSd in Zavodom vodi evidence

o uplenjeni in poginuli divjadi ter druge podatke o divjadi in njenih habitatih,
18. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za vzdrZevanje in nego Zivljenjskega okolja

divjadi,
19. sodeluje pri pripravi programov za strokormo in naravovarstveno izobraZevanje

lovcev,
20. sodeluje ali raziskuje na podrodju divjadi in lovstva,
21. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za podeljevanje koncesij za tpravljanje z

divjadjo,
22. pipravlja strokovne podlage za usposabljanje tlanic za komuniciranje z lastniki

zemljiSd in javnostjo,
23. sodeluje pri pripravi strokovnih izhodi5d za izvajanje ukrepov za izbolj5anje

Zivljenjskih razmer vseh \TSt ptic in sesalcev v skladu s predpisi s podrodja ohranjanja
narave,

24. sodeluje pri pripravi predpisa, ki doloda vrsto, mod lovskega oroZja ter minimalno
mod izstrelkov, s katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrste divjadi,

25. sodeluje pri pripravi predpisa, ki doloda nadin zasledovanja ranjene ali zastreljene
Zivali s psom krvosledcem,

26. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za oblikovanje zavarovanih obmodij,
27. sodeluje pri pripravi programov za izobraLevanje lovcev in lovskih duvajev,
28.2 Zavodom sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za ugotavuanje wednosti

opravljanih biotehnidnih in biomeliorativnih del ter pri pripravi normativov za izradun
koncesijske dajatve,

29. sodeluje pri pripravi soglasij za posege v okolje divjadi,
30. sodeluje pri pripravi meril za posege v prostor, ki bi lahko bistveno spremenili

2ivljenj ske razmere divjadi,



31. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za doloditev posebnih zadasnih ukrepov za
varstvo divjadi, ki so pomembni za ohranitev populacije dolodene vrste divjadi,

32. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za doloditev mimih con, habitatov in
biokoridorjev, ki so pomembni za ohranitev in razvoj populacij ogroZenih vrst divjadi,

33. sodeluje pri pripravi predpisa, ki doloda wsto prostoZivedih sesalcev in ptic, ki se
lovijo in so divjad ter njihove lovne dobe,

34. sodeluje pri pripravi navodil za evidentiranje odstrela in izgub divjadi ter pri sestavi
komisij za oceno odstrela in izgub v lovskoupravljavskem obmodju,

35. sodeluje pri pripravi meil za opredelitev vrst Skode ter metod in meril za ugotavljanje
njihove viSine,

36. sodeluje pri pripravi predpisa, ki podrobneje predpi5e pogoje za opravljane lovskega
izpita,

37. sodeluje pri sestavi izpitnih komisij za lovski izpit,
38. sodeluje pri pripravi navodil za organiziranje lovsko duvajske sluZbe v loviSdih,
39. imenuje predstavnika v komisijo za opravljanje lovskoduvajskega izpita,
40. sodeluje z lovskimi organizacijami v tujini ter naravovarstvenimi organizacijami,
41. organizira strokovno sluZbo LZS,
42. izdaja glasllo Lovec,
43. skrbi za oblikovanje in spo5tovanje etidnih nadel lova in delovanja lovske

organizacije,
44. vzdrltje intemetno spletno stran LZS,
45. vzdr|uje informacijski sistem Lisjak,
46. vzpodbuja kultumo dejavnost dlanic predvsem s podrodij: lovskega zborovskega petja,

lovskih rogistov, leposlovja z lovsko tematiko in upodabljajodih umetnosti,
47. sodeluje s pristojnim ministrstvom glede dejavnosti lovskega muzeja v Bistri,
48. zagotavlja strokovno in organizacijsko pomod dlanicam,
49. vzpodbuja povezovanje lovskih druZin v obmotne ZLD/LZ ,
50. opravlja druge naloge javnega interesa s podrodja varstva narave, divjadi in lovstva, ki

jih doloda zakon,
51 . koordinira ponudbe dlanic za potrebe lovskega turizma,
52. z otganiziranjem materialne pomodi ob nesredi dlana dlanice v skladu s posebnim

pravilnikom ter
53. izvaja druge naloge v skladu s cilji LZS in sklepi obdnega zbora.

(2) Pri izvajanju nalog se LZS dejavno zavzema za uveljavljanje ciljev LZS in programskih
usmeritev obdnega zbora LZS.

(3) LZS vzpodbuja izvajanje nalog in doseganje ciljev s podeljevanjem priznanj in
odlikovanj.

(4) LZS izvaja naloge iz prvega odstavka tega dlena z dejawostjo svojih organov, z
dejavnostjo strokovne sluZbe LZS in z dejavnostjo svojih dlanic, v skladu s temi pravili in
pravnim redom Republike Slovenije.

10. dlen
(sodelovanje usposobljenih dlanic pri izvajanju nalog LZS)

(1) Javnih pooblastil in nalog, ki jih LZS izvaja v javnem interesu ni mogode prenesti na
usposobljeno dlanico.



(2) Zaradi laZjega in racionalnejSega izvajanja nalog LZS lahko sodelujejo pri izvajanju
njenih nalog usposobljene dlanice po posameznih volilnih okoliSih.

(3) Sodelovanje usposobljene dlanice pri izvajanju nalog LZS se sofinancira s
prerazporeditvijo dlanskih prispevkov dlanic v skladu s posebnim pravilnikom in se uredi s
pogodbo.

(4) Ko usposobljena dlanica sodeluje pri izvajanju nalog LZS iz svojega volilnega okoli5a
nastopa v imenu in za radun LZS.

(5) Usposobljena dlanica lahko sodeluje pri izvajanju naslednjih nalog LZS, ki so da:
1. sodeluje pri izobraievanjtt za lovce in lovske duvaje,
2. sodeluje pri vodenju usposabljanja in naravovarstvenega ozave5danja lovcev ter

komuniciranju z lastniki zemljiSd in javnostjo,
3. sodeluje pri razvoju lovske kinologije,
4. sodeluje pri razvoju lovskega strelstva,
5. sodeluje z drlavnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nana5ajo na lovstvo in

upravlj anje z divjadjo,
6. sodeluje z Zavodom pri pripravi strokovnih podlag za doloditev oziroma spreminjan;e

mej lovsko upravljavskih obmodij,
7. sodeluje pri sonaravnem upravljanju z divjadjo in v ta namen sodeluje pri oblikovanju

lovsko upravljavskih obmodij ter obmodnih zdruZenj upravljavcev,
8. sodeluje pri pripravi mnenja o ustanovitvi ali prenehanju lovi5da s posebnim

namenom, ki so sestavni del strokovne podlage, ki jo pipravi Zavod,
9. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za ustanovitev ali prenehanje lovi5d,
10. sodeluje pri pripravi izhodiSd za izdelavo dolgorodnih nadrtov lovsko upravljavskih

obmodij,
11. sodeluje pri pripravi vsebine nadrtov upravljanja z divjadjo in glede ukrepanja v

njenem okolju ter pri nadzoru uresnidevanja nadrtov,
12. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za ohranitev in varstvo divjadi ter njenega

Zivljenjskega okolja,
13. sodeluje pri ugotavljanju stanja in spremljanja razvoja populacij divjadi in njenega

okolja ter njune medsebojne usklajenosti,
14. sodeluje pri spremljanju upravljanja z divjadjo,
15. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za vzdrievanje in nego Zivljenjskega okolja

divjadi,
16. sodeluje pri pripravi programov za strokor.,no in naravovarstveno izobraZevanie

lovcev,
17. sodeluje pri raziskovanjih na podrodju divjadi in lovstva,
18. sodeluje pri pripravi strokovnih izhodiSd za izvajanje ukrepov za izbolj5anje

Zivljenjskih razmer vseh wst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s podrodja ohranjanja
narave,

19. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za oblikovanje zavarovanih obmodij,
20. sodeluje pri pripravi soglasij za posege v okolje divjadi,
21. sodeluje pri pripravi meril za posege v prostor, ki bi lahko bistveno spremenili

Zivljenjske razmere divjadi,
22. sodeluje pri sestavi izpitnih komisij za lovski izpit,
23. sodeluje pri predlogih za imenovanje dlanov v komisijo za opravljanje lovsko

duvajskega izpita,



24. sodeluje z obmodnim zdruZenjem upravljavcev loviSd,
25. vzpodbuja kultumo dejavnost ilanii, predvsem s podiodij lovskega zborovskega pet1a,
^ - lovskih rogistov, leposrovja z lovsko tematiko in upodabljajodih rimetnosti,
26. sodeluje pri zagotavljanju strokorne pomodi dlanioam,
27' sodeluje pri izvajanju drugih nalog v ikladu s cilji LZS in sklepi obdnega zbora.

(6) S.Pravilnikom iz tretjega odstavka tega dlena se dolodijo me a za prerazporeditev
dlanskih prispevkov dlanic. Merila morajo vzpodbujati doseganje ciljewin oagouo*oizvajanje nalog LZS.

I l. dlen
(pridobitne dejavnosti LZS)

(1.) zaradi uresnidevanja namena in ciljev lahko LZS izvajanaslednje pridobitne dejavnosti,ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti razwsdene v naslednje poirlrede:

- 156.210 priloZnostna priprava in streZba iedi:- 
I 5_q300 todenje pijad na stojnicah. tioskih in arugih zadasnih objektih;- J 58.100 izdajanje knJrg;

- J 58.140 izdajanje revij in druge periodike;
- J 58' 190 drugo zaroZnistvo (npr. izdajanje, tudi na intemetu: katalogov, fotosrafii

gravur, razglednic, vo5dilnic, obrazcev, plakatov, posteq.ei, proaffi 
-''

umetni5kih del, reklamnega materiala, drugega tislunega g.adirra, spietno
_ objavljanje statistidnih in drugih podatkov);

- L 6&200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetitrnepremidnin;- M 72.190 nziskovalna in razvojna dejavnost ni drugih podrodjih naravoslovja in
tehnologije (npr. biologija, informatika in drugo);- 

| q? 190 organiziranje razstav, sejmov, sredanj;- P 85.590 drugie nerazwsdeno izobraZevanje, iipopolnjevanje in usposabljanje
(npr. priprave na lovski izpit, izpit za lovskega duvaja in drugo) 

"
- R 93.190 druge Sportne dejavnosti (npr. lovko strelstvo in podobno). " "

(2) Sredstva, pridobljena z opravljanjem pridobitne dejavnosti, se namenijo izkljudno zauresnidevanje ciljev in nalog LZS.

IV. ORGANI LZS, VOLITVE IN RAZRESITVE

12. dlen
(organi, funkcionarji in mandati)

( I ) NajviSji organ LZS je obdni zbor.

(2) Drugi organi LZS so: upravni odbor, nadzomi odbor, odbor etidnega kodeksa inrazsodiSde.

(3) Funkcionarji LZS so: predsednik LZS in podpredsednika LZS.



(4) Mandat organov iz drugega odstavka tega dlena ter predsednika in podpredsednikov LZS
iz tretjega odstavka tega dlena traja Stiri leta.

(5) Posameznik je lahko predsednik LZS ali podpredsednik LZS najved dva polna mandata
zaporedoma.

Obdni zbor

13. dlen
(sestava in odlodanje)

(l ) Obdni zbor je zbor vseh dlanic LZS, ki se sklide kot delni obdni zbor po volilnih okoli5ih,
in obdni zbor, ki ga sestavljajo predstavniki dlanic, izvoljeni na delnih obdnih zborih v
volilnih okoliSih.

(2) Clanice iz prvega odstavka 4. Elena teh pravil s sedeZem v volilnem okoli5u na delnem
obdnem zboru izvolijo po enega predstavnika za obdni zbor na vsakih zadetih 200 dlanov
lovskih druZin, glede na njihovo Stevildno stanje na dan sklica delnega obdnega zbora, kar se
ugotavlja na podlagi podatkov iz aplikacije Lisjak.

(3) elanice iz drugega odstavka 4. dlena teh pravil, ki so povezane v svojo zvezo druStev na
nivoju Republike Slovenije, imajo vsaka po enega predstavnika na obdnem zboru LZS.

(4) Vsak izvoljen predstavnik ima na obdnem zboru en glas.

(5) Obdni zbor je sklepden, de je prisotnih ved kot polovica poobla5denih predstavnikov
dlanic. ee obdni zbor ob dolodeni uri ni sklepden, se njegov zadetek preloZi za I tro. V takem
primeru je obdni zbor sklepden, de je prisotnih najmanj 1/3 izvoljenih predstavnikov dlanic,
razen za izvedbo volitev organov in funkcionarjev, kjer mora biti prisotna najmanj polovica
izvoljenih predstavnikov dlanic.

(6) Sklepdnost ugotavlja verifikacijska komisija, ki jo izvoli obdni zbor.

(7) Obdni zbor odloda z vedino glasov opredeljenih predstavnikov dlanic.

(8) Volitve so tajne, o nadinu glasovanja v drugih primerih pa obdni zbor odlodi na zasedanju.

(9) Obdni zbor vodi tridlansko delowo predsedstvo. O delu obdnega zbora izvoljeni
zapisnikar piSe zapisnik, ki ga podpiSejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva
overitelja.

(10) Obdni zbor sprejme poslovnik o svojem delu na predlog sklicatelja.

14. dlen
(pristojnosti in naloge)

Pristojnosti in naloge obdnega zbora so:
1. ugotavlja sestavo upravnega odbora LZS in spremembe v njegovi sestavi ter voli in

razre5uje druge organe LZS ter funkcionarje LZS,
2. sprejema programske usmeritve za delo LZS,



3. obravnava in sprejema porodila organov LZS,
4. razpravlja in sklepa o delu organov LZS,
5. sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil,
6. sprejema pravilnik o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarjev LZS,
7. sprejema druge splo5ne akte v skladu s temi pravili,
8. sprejema porodilo o delu in letno porodilo,
9. odloda o nakupu, odtujitvi ali obremenitvi nepremidnega premoZenja,
10. odloda o najemanju posojil in sprejemanju drugih obveznosti, ki presegajo vi5ino l0 %

vrednosti pobranega dlanskega prispevka za minulo leto,
11. odloda o vdlanjevanju in izstopu LZS v druge organizacije oziroma iz njih,
12. odloda o pritoZbah zoper sklepe upravnega odbora in razsodiSda" kadar odlodajo o

kr5itvah pravic in obveznostih dlanic,
13. sprejema dlanice iz drugega odstavka 4. dlena teh pravil,
14. odloda o prenehanju LZS,
15. obravnava in odloda o drugih vpra5anjih, pomembnih za delovanje LZS.

l ) .  c len
(redni in izredni obdni zbor)

(1) Redni obdni zbor sklide predsednik LZS na podlagi sklepa upra\mega odbora najmanj
enkrat na leto.

(2) Izredni obdni zbor se sklide v primeru, ko je zaradi razmer potreben pogostejSi sklic. V
takem primeru obdni zbor sklide predsednik LZS na zahtevo upravnega odbora, sprejet z 213
vedino, na zahtevo nadzomega odbora ali na pisno zahtevo vsaj 1i5 dlanic.

(3) V primeru iz prej5njega odstavka se sklide obdni zbor v roku 30 dni od vloZene zahteve,
obdni zbor pa mora biti najpozneje v 45 dneh od vloZene zahteve.

(4) ie obdnega zbora ni mogode sklicati po dolodbah prej5njih odstavkov tega dlena, ga lahko
sklide 1/5 dlanic.

(5) Izredni obdni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican. Dnevni red dolodi
sklicatelj.

(6) Vabilo z dnevnim redom in gradivom za obdni zbor mora biti dlanicam poslano
najpozneje 15 dni pred sejo.

Delni obdni zbori

16. dlen
(sestava in odlodanj e)

(1) Delne obdne zbore sklide predsednik LZS po volilnih okoliSih na podlagi sklepa
upravnega odbora z dnevnim redom obdnega zbora najmanj 15 dni pred sklicanim obdnim
zborom.
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(2) Delni obdni zbori volijo dlana oziroma dlane upravnega odbora iz svojega volilnega
okoli5a, sprejemajo odloditve o lpraSanjih, o katerih odloda obdni zbor, ter izvolijo
predstavnike, ki odloditve delnih obdnih zborov zastopajo na obdnem zboru.

(3) Delne obdne zbore sestavljajo na vsakih zadetih 50 dlanov po en predstavnik tlanice n
prvega odstavka 4. dlena teh pravil, ki imajo sedeZ v volilnem okoli5u, pri demer se Stevilo
dolodi glede na Stevilo dlanov dlanic na dan sklica delnega obdnega zbora, na podlagi
podatkov iz aplikacije Lisjak. Vsaka dlanica iz drugega odstavka 4. dlena teh pravil, ki rma
sedeZ v volilnem okoliSu, je na delnem obdnern zboru zastopana z enim predstavnikom.

(4) Vsak predstavnik ima en glas.

(5) Delni obdni zbor je sklepden, de je prisotnih ved kot polovica predstavnikov dlanic. ie
delni obdni zbor ob dolodeni uri ni sklepden, se njegov zadetek preloZi za 30 minut. V takem
primeru je delni obdni zbor sklepden, deje prisotnih najmanj 1/3 predstavnikov dlanic, razen
za izvedbo volitev organov in funkcionarjev, kjer mora biti prisotna najmanj polovica
izvoljenih predstavnikov dlanic.

(6) Sklepdnost ugotavlja verifikacijska komisija, ki jo izvoli delni obdni zbor.

(7) Delni obdni zbor vodi tridlansko delovno predsedstvo. O delu delnega obdnega zbora
izvoljeni zapisnikar pi5e zapisnik, ki ga podpi5ejo predsednik delovnega predsedstva,
zapisnikar in dva overitelja.

(8) Delni obdni zbor odloda z vedino glasov opredeljenih predstavnikov dlanic. Volitve so
tajne, o nadinu glasovanja v drugih primerih pa odlodi delni obdni zbor na zasedanju.

(9) Delni obdni zbor na sklicateljev predlog sprejme poslovnik o svojem delu.

17. dlen
(volitve, prenehanje mandata, razre5itve in odstopi)

(1) Predsednika LZS, dlane nadzomega odbora, odbora etidnega kodeksa in dlana razsodi5da
se izvoli na obdnem zboru.

(2) Za predsednika LZS je izvoljen kandidat, ki je prejel najved glasov in je zanj glasovala
vedina navzodih volilnih upravidencev.

(3) V primeru, da noben kandidat za predsednikaLZS ni izvoljen, se v nadaljevanju obdnega
zbora opravi nov krog glasovanja o tistih dveh kandidatih, ki sta dobila najved glasov. V
drugem krogu glasovanja je izvoljen kandidat z najvei prejetimi glasovi. Ce oba kandidata
prejmeta enako Stevilo glasov, se volitve ponavljajo do izvolitve.

(4) Za dlana oziroma dlane upravnega odbora iz volilnega okoliSa je izvoljen kandidat
oziroma so izvoljeni kandidati, ki so prejeli najved glasov.

(5) Za tlana nadzomega odbora, odbora etidnega kodeksa in dlana razsodi5da so izvoljeni
kandidati, ki so prejeli najved glasov.
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(6) Obdni zbor za izvedbo volitev izvoli volilno komisijo, ki Steje tri dlane. ilani volilne
komisije ne morejo biti kandidati za dlane organov ali funkcije, ki se volijo.

(7) elanu organa, delovnega teles a LZS ali funkcionarju LZS preneha mandat:
- z iztekom mandata,
- s smrtjo,
- z izgubo poslovne sposobnosti,
- z razreSitvijo,
- z odstopom ter
- s prenehanjem dlanstva v dlanici LZS.

(8) Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata po drugi, tretji, peti in sesti alineji prejsnjega
odstavka sprejme vsak organ oziroma delovno telo za svojega dlana. ugotovitveni sklep o
prenehanju mandata funkcionaq'ev ter predstavnikov LZS sprejme upravni odbor.

18. dlen
(razreSitve)

(l) Organ, dlan organa, funkcionar ali predstavnik LZS je lahko razreSen s funkcije zaradi
nevestnega opravljanja funkcije, zaradi delovanja v nasprotju s cilji in nalogami LZS ali
zaradi resnega oviranja dela organa LZS.

(2) Postopek razreSitve je smiselno enak postopku izvolitve oziroma imenovanja in se
praviloma vodi istodasno s postopkom nadomestne izvolitve oziroma nadomestnega
imenovanja.

(3) Na obdnem zboru izvoljen organ, dlana organa, funkcionarja ali predstavnika LZS
lahko razresi le obdni zbor. Sklep o zadetku postopka razresitve sprejme upravni odbor. Roki
za posamezna opravila v postopku razresitve so lahko krajsi, vendar morajo zagotoviti
moZnost sodelovanja v postopku vsem dlanicam volilnega okoliSa.

(4) clana upra!'nega odbora razre5i delni obdni zbor, ki ga je izvolil. Delni obdni zbor v tem
primeru sklide predsednik LZS na zahtevo vedine dlanic LZS, ki imajo sedez v volilnem
okoliSu. Roki za posamezna opravila v postopku razresitve so lahko krajii, vendar moralo
zagotoviti moZnost sodelovanja v postopku vsem dlanicam volilnega okoliSa.

(5) V postopku razreSitve se smiselno uporabljajo razlogi iz pwega odstavka tega dlena.

(6) Druge dlane organov, funkcionarje ali predstavnike LZS laltko razresi le organ, ki jih
je izvolil oziroma imenoval. Roki za posamezna opravila v postopku razreiitve so lahko
krajsi, vendar morajo zagotoviti moznost sodelovanja v postopku vsem dlanom organa, ki
odloda o razre5itvi.

19. dlen
(odstop)

(l) Predsednik LZS, podpredsednika LZS, dlani organov LZS ter njihovih delovnih teles
imajo pravico odstopiti. Dokler pristojni organ ne sprejme odstopa, dlan organa ali funkcionar
LZS mora opravljati funkcijo.
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(2) Po sprejemu odstopa predsednika organa, ki ima podpredsednika, pooblastila predsednika
preidejo na podpredsednika organa.

(3) Izlava o odstopu mora biti v pisni obliki naslovljena na organ, ki je dlana organa oz'
funkcionarja izvolil oziroma imenoval, in wodena strokovni sluZbi LZS.

(4) Izlava o odstopu dlana upravnega odbora se naslovi na delni obdni zbor, ki je takega dlana
izvolil in vrodi strokovni sluZbi LZS.

20. dlen
(postopek volitev, razre3itev in nadomestne volitve)

(1) Natandneje se kandidiranje, izvolitev in razre3itev dlanov organov in voljenih
funkcionarjev dolodi v pravilniku o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarjev LZS.

(2) Nadomestne volitve oziroma imenovanje je treba izvesti najpozneje, ko se Stevilo dlanov
organa zmanjia za detrtino.

21. dlen
(imenovanje uredni5tev in delovnih teles upravnega odbora)

(1) Postopki kandidiranja za volitve organov in funkcionarjev LZS se smiselno uporabljajo
tudi za glavnega urednika ter dlane uredniSkega odbora glasila Lovec, Zlatorogove knjiZnice
in drugih medijev, de zakon ne doloda drugade.

(2) Dolodbe o prenehanju mandata, razreSitvah in odstopih organov in funkcionarjev LZS ter
dolodbe o nadomestnih volitvah se smiselno uporabljajo tudi za dlane stalnih delovnih teles in
strokol,no znanstvenega sveta.

Upravni odbor

22. dlen
(naloge)

Upravni odbor skrbi za uresnidevanje programskih usmeritev, teh pravil in sploSnih aktov
LZS, sklepov in stali5d obdnega zbora ter za uresnidevanje nalog LZS, predvsem pa:

1. sklepa o sklicu obdnega zbora,
2. obravnava in sprejme letni nadrt dela in finandni nadrt za njegovo izvedbo,
3. dolodi letni dlanski prispevek,
4. upravlja s premoZenjem LZS,
5. pripravi predlog pravil LZS ter spremembe in dopolnitve,
6. obdnemu zboru predlaga v sprejem splo5ne akte LZS iz njegove pristojnosti,
7. predlaga sprejem in izkljuditev dlanice iz drugega odstavka 4. dlena teh pravil,
8. sprejema druge splo5ne akte LZS,
9. sprejema poslovnik o svojem delu,
i0. doloda programsko zasnovo glasila Lovec, Zlatorogove knjiZnice ter drugih medijev,
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I l. imenuje glar.nega in odgovomega urednika glasila Lovec, dlane uredniSkega odbora
glasila Lovec, Zlatorogove knjiZnice, spletne strani in drugih medijev, vse s Stiriletnim
mandatom,

12. na predlog predsednika LZS imenuje direktoda strokovne sluZbe LZS,
13. imenuje stalne in obdasne komisije in delovna telesa,
14. nadzoruje delo komisij, izvajanje letnega programa LZS in porabo sredstev,
1 5. podeljuje priznanja in odlikovanja v skladu s posebnim pravilnikom,
16. opravlja druge naloge po sklepih obdnega zbora ter
17. razpiie volitve organov LZS in predsednika LZS najpozneje v roku 6 mesecev pred

iztekom mandata in ugotovi Stevilo dlanov upravnega odbora, ki se v posameznem
volilnem okoli5u voliio na delnem obdnem zboru.

23. tlen
(sestava upravnega odbora, volilni okoli5i in omejitve mandata)

(1) Upravni odbor sestavljajo predsednik LZS in dlani upravnega odbora. Stevilo dlanov
upravnega odbora se spreminja glede na Stevilo volilnih okoli5ev in Stevilo dlanov dlanic v
volilnem okoliSu.

(2) elanice so razdeljene v volilne okoli5e, ki jih dolodi upravni odbor s sklepom, tako da
volilni okoliS pokriva v naravi zaokroLeno teritorialno obmodje, praviloma obmodje ene
obmodne ZLDILZ, tako da Steje praviloma najmanj 500 dlanov dlanic iz pwega odstavka 4.
dlena teh pravil. Meje volilnega okoli5a potekajo po mejah lovi5d, dolodenih s podzakonskim
predpisom.

(3) V volilnem okoli5u z do 1000 dlani dlanic iz prvega odstavka 4. dlena se voli enega dlana,
v volilnem okoli5u od 1001 do 2000 dlanov dlanic se voli dva dlana, v volilnem okoli5u nad
2000 dlani dlanic se voli tri dlane upravnega odbora, pri demer se Stevilo dlanov dlanic doloda
na dan razpisa volitev po podatkih iz aplikacije Lisjak.

(4) ee posameznemu dlanu upravnega odbora med mandatom iz kakrsnega koli vzroka
preneha funkcija dlana upravnega odbora, njegovo mesto v upravnem odboru pripade
kandidatu iz istega volilnega okoliSa, ki je za izvoljenim prvi prejel najved glasov.

(5) ilanice LZS iz zamejstva uveljavljajo dlanske pravice in obveznosti v enem od volilnih
okoliSev po lastni izbiri, de se ne opredelijo, pa v najbliZjem volilnem okoli5u, ki ga dolodi
upravni odbor.

24. dlen
(odlodanje)

(1) Upravni odbor je sklepden, de je na seji prisotnih ved kot polovica vseh dlanov. Upravnr
odbor odloda z vedino glasov prisotnih dlanov.

(2) Upravni odbor odloda z vedino glasov vseh dlanov, kadar sklepa o predlogu za sprejem ali
izkljuditev dlanice iz drugega odstavka 4. dlena teh pravil ali o pobudi za spremembo teh
pravil, o sprejemu splo5nega akta ali poslovnika o svojem delu, o predlogu pravilnika o
kandidiranju in volitvah organov ter funkcionarjev LZS, sprejema letni nadrt dela in finandni
nadrt za njegovo izvedbo ter sklepa o viSini dlanskega prispevka.
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(3) Upravni odborje za svoje delo odgovoren obdnem zboru.

25. dlen
(redne, izredne in dopisne seje)

(l) Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa Stirikat na leto.

(2) Sklic izredne seje upravnega odbora lahko zahteva nadzomi odbor ali ena tretjina dlanov
upralnega odbora. Zahtevi za sklic mora predloZiti dnevni red in pisno gradivo, o katerem naj
bi razpravljal ali odlodal upravni odbor.

(3) v primeru iz prejsnjega odstavka predsednik LZS sklide upravni odbor v roku 15 dni od
vloZene zahteve, seja pa mora biti najpozneje v 30 dneh od vloZene zahteve.

(4) Upravni odbor lahko o posameznih vpra5anjih odlodi na dopisni seji, de to omogodata
narava lprasanja in priloZeno gradivo in de s tern soglasa ved kot polovica vseh dlanov
upravnega odbora.

(5) Podrobneje se delo upravnega odbora uredi s poslovnikom.

Nadzomi odbor

26. dlen
(pristojnosti, sestava, odlodanje)

(l) Nadzomi odbor Steje pet dlanov, ki izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.
Predsednika nadzomega odbora se vabi na seje upravnega odbora in na obdni zbor.

(2) Nadzomi odbor nadzira delo organov LZS, posebno njeno finandno in materialno
poslovanje. O svojem delu in ugotovitvah poroda obdnemu zboru, o svojih ugotovitvah pa
sproti obvesda tudi upravni odbor. Pred sprejemom letnega porodila LZS mora svoje porodilo
pripraviti tudi nadzomi odbor. upravni odbor mora obvezno razpravljati o ugotovitvah in
predlogih nadzomega odbora.

(3) Nadzomi odbor je sklepden ob prisotnosti vedine dlanov in odloda z vedino glasov vseh
dlanov.

(4) Nadzomi odborje za svoje delo odgovoren obdnemu zboru.

RazsodiSde

27 . Elen
(odlodanje o kSitvah dlanic)

(l) Razsodi5de odloda o ravnanju dlanice, ki ni v skladu s cilji in nalogami LZS, in o
ravnanju, ki sicer pomeni huj5o kr5itev dlanskih obveznosti.
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(2) Za hujSo kr5itev dlanskih obveznosti Steje predvsem delovanje dlanice v nasprotju s cilji in
nalogami ter opredeljenimi programskimi usmeritvami LZS, ali delovanje, ki pomeni oditno
kr5enje teh pravil in drugih splo5nih aktov LZS ter sklepov njenih organov, de tak5no
ravnanje onemogoda ali bistveno oteZuje delovanje organov LZS, sodelovanj e LZS z
drZavnimi organi in lovskimi organizacijami ali de tak5no delovanje Skoduje javni podobi
LZS in lovstva.

(3) RazsodiSde na podlagi obrarmave ravnanja dlanice:
zavzame staliSde o primemosti ravnanja dlanice,
ugotovi krSitev dlanskih obveznosti in dlanici izrede opomin,
ugotovi krSitev dlanskih obveznosti in dlanici izredejavni opomin,
ugotovi huj5o krSitev dlanskih obveznosti in dlanico iz drugega odstavek 4. dlena teh
pravil izkljudi iz dlanstva.

(4) Obravnavani dlanici je treba omogoditi zagovor.

(5) Po dokondnosti sejavni opomin in izkljuditev objavita v glasilu Lovec.

(6) O pritoZbi zoper odloditev razsodiSda odloda obdni zbor.

28. dlen
(reSevanje sporov med dlanicami)

Razsodi5de je pristojno tudi za re5evanje sporov med dlanicami, kadar se s tem strinjajo vsi
udeleZenci v sporu. V sporu si razsodiSde prizadeva doseii poravnavo, ki je zavezujoda za vse
udeleZence v sporu.

29. ilen
(sestava in postopek)

(1) RazsodiSde Steje 5 dlanov, ki jih izvoli obdni zbor. Izmed sebe izvolijo predsednika in
podpredsednika. Za dlana razsodi5da lahko kandidira dlan lovske druZine, ki je najmanj l0 let
dlan lovske druZine in je bil v tem dasu vsaj Stiri leta dlan organa ali funkcionar v okviru
lovske organizacije.

(2) Postopek pred razsodiSdem ureja pravilnik, ki ga sprejme obdni zbor.

Odbor etidnega kodeksa

30. dlen
(sestava, naloge, krSitve etidnega kodeksa in postopek odlodanja)

(l) Odbor etidnega kodeksa je vrhovno dastno razsodiSde za lovstvo. Odbor etidnega kodeksa
Steje 9 dlanov, ki jih izvoli obdni zbor, in izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.
Za Elana odbora etidnega kodeksa lahko kandidira zaupanja vreden dlan lovske druZine, ki je
najmanj l0 let dlan lovske druZine inje bil v tem dasu vsaj Stiri leta dlan organa ali funkcionar
v okviru lovske organizacije.

(2) Postopek pred odborom etidnega kodeksa lahko sproZi dlanica LZS ali njen dlan.

l 6



(3) Odbor eti6nega kodeksa dela in odloda na podlagi dolodb etidnega kodeksa slovenskih
lovcev. Odloditev odbora etidnega kodeksa je dokondna.

(4) Ugotovitve, mnenja in razsodbe odbora etidnega kodeksa se objavijo v glasilu Lovec. O

objavi v drugih medijih odlodi odbor etidnega kodeksa.

(5) Postopek pred odborom etidnega kodeksa ter ostala vpraSanja ureja pravilnik, ki ga

sprejme obdni zbor.

Predsednik LZS in podoredsednika LZS

31 .  d len
(predsednik LZS)

(1) Predsednik LZS zastopa in predstavlja LZS.

(2) Pooblastila in naloge predsednika LZS so predvsem, da:
l. sodeluje z drZavnimi organi in drugimi organizacijami doma in v tujini zaradi

izw5evanja nalog LZS,
2. sopodpisuje finandne in knjigovodske listine,
3. usklajuje delo organov LZS,
4. spremlja delo strokovne sluZbe LZS,
5. vodi stike z javnostmi,
6. skrbi za pipravo in sklic sej upravnega odbora in obdnega zbora ter vodi delo obdnega

zbora do izvolitve delovnega predsedstva,
7. skrbi za izvr5evanje sklepov organov LZS,
8. predlaga delitev dela med predsednikom LZS in podpredsednikoma LZS,
9. sklepa pogodbe o zaposlitvi z direktorjem strokovne sluZbe LZS,
10. predlaga sklic izredne seje organa oziroma obdnega zbora dlanice,
1 1 . odloda o vlogi za izdajo in o preklicu lovske izkaznice ter
12. opravlja druge naloge po zakonu, teh pravilih, splo5nih aktih LZS in sklepih obdnega

zbota.

(3) Predsednik LZS je za svoje delo odgovoren obdnemu zboru.

(4) Predsednik LZS je odgovoren za delovanje LZS v skladu s temi pravili in pravnim redom
Republike Slovenje, razen v delu, v katerem sta samostojno odgovoma direktor strokovne
sluZbe LZS in radunovodja.

(5) Za usklajevanje aktivnosti, ki izhajajo iz pooblastil in nalog predsednika LZS, sklepov
obdnega zbora LZS ter sklepov Upravnega odbora v dasu med dvema sejama upravnega
odbora, se lahko oblikuje kolegij predsednika LZS, ki ga sestavljajo predsednik LZS, oba
podpredsednika in direktor strokovne sluZbe.

32. dlen
(kandidiranje za predsednika LZS)

(l) Za predsednika LZS lahko kandidira vsak dlan dlanice, ki ima lovski izpit ter predloZi
program dela LZS za mandatno obdobje.
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(2) Podrobneje sta kandidacijski postopek in nadin volitev urejena v pravilniku o kandidiranju
in volitvah organov LZS ter funkciona{ev LZS.

33. dlen
(podpredsednika LZS)

(1) Podpredsednika LZS, ki ju na konstitutivni seji izmed sebe, na predlog predsednika LZS,
izvolijo dlani upravnega odbora, skrbita za dolodena delovna podrodja. Delovna podrodja jima
jih na predlog predsednika LZS s sklepom dodeli upravni odbor.

(2) Predsednik LZS dolodi podpredsednika LZS, ki ga nadomesda v njegovi odsotnosti. Ce
predsednik LZS ne dolodi podpredsednika LZS, potem upravni odbor na izredni seji, ki jo
sklide nadzomi odbor, dolodi podpredsednika LZS, ki nadome5da predsednika LZS.

(3) PodpredsednlkaLZS sta odgovoma upravnemu odboru in predsedniku LZS.

34. dlen
(uredniStvo)

Izdajateljsko in publicistidno dejavnost LZS urejajo uredniSki odbori glasila Lovec,
Zlatorogove knjiZnice, spletne strani in uredni3tva drugih medijev.

J ) .  C len

(komisije in delovna telesa)

(1) Upravni odbor na predlog predsednika LZS imenuje naslednje stalne komisije:
Komisijo za upravljanle z divjadjo;
Komisijo za mednarodne odnose;
Komisijo za lovsko strelstvo in lovsko oroZje;
Komisijo za finandno in gospodarsko podrodje;
Komisijo za organizacijska in pravna lpraSanja;
Komisijo za lovsko kulturo;
Komisijo za izobra2ev anje;
Komisijo za piznanja in odlikovanj a;
Komisijo za lovsko kinologijo;
Komisijo za lovski informacijski sistem;
Komisija >Mladi in lovstvo<;
Komisija za lovsko - duvajsko sluZbo.

(2) Na predlog predsednika LZS upravni odbor kot stalno delovno telo imenuje Strokovno
znanstveni svet. Dolodila tega dlena, ki se nana5ajo na stalne komisije veljajo tudi za
Strokovno znanstveni svet.

(3) Posamezna komisija Steje najmanj 3 in najvei 7 dlanov, ki izmed sebe izvolijo
predsednika in podpredsednika. V posamezno komisijo mora biti imenovan najmanj en dlan
upravnega odbora. Pri imenovanju komisije mora upravni odbor upoStevati merila
strokovnosti in poznavanja problematike. Upravni odbor lahko za dlana komisije imenuje tudi
predstavnika strokovne javnosti, ki ni dlan dlanice LZS, de oceni, da bo tak dlan bistveno
prispeval h kvaliteti dela komisije. Mandat dlanov komisije traja do izteka mandata upravnega
odbora.
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(4) Komisija pripravi letni nadrt svojega dela s finandnim ovrednotenjem, porodilo o delu in
porabi sredstev ter izvrSuje druge naloge, ki jih dolodi upravni odbor.

(5) zaradi smotmosti delovanja LZS morajo naloge in program dela komisij izhajati iz
problematike podrodja in dolodenih ciljev delovanja v okviru ciryev in nalog r-Zs. r.lgu.
dela komisije odobri upravni odbor.

(6) Upravni odbor lahko za dolodene zadeve imenuje tudi druga delor,na telesa, ki jim dolodi
naloge in trajanje mandata.

(7) Na predlog predsednika LZS lahko upra'ni odbor razresi dlana komisije, de je podan eden
od razlogov iz prvega odstavka 18. drena teh pravil, predsednika komisije pa ialrko upravni
odbor na predlog predsednika LZS razresi dlanstvi v komisiji tudi v primeru, de ta ne
uresniduje programa dela komisije ali de prekoradi finandni nadrt komisiie za dolodeno leto.

V. EVIDENCE, INFORMIRANOST IN JA\T{OST DELA

36. dlen
(avnost dela)

(l) za zagotavljanje javnosti dela LZS in za posredovanje informacij o delu LZS je
odgovoren in pooblaSden predsednik LZS.

(2) LZS informira javnosti o svojem delu in stalisdih prek javnih obdil, glasila Lovec, spletne
strani in na druge nadine.

37. dlen
(evidence)

(1) LZS, v okviru svoje dejavnosti zbira, obderuje in objavlja informacije in podatke, ki so
pomembni za delo LZS in njenih dlanic, za napredek lovitva ter za varstvo divjadi in njenega
okolja.

(2) LZs zagotavlja varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega znad,aja v
skladu z zakonom in posebnim sploinim aktom.

VI. STROKOVNA SLUZBA LZS

38. dlen
(direktor)

(l) Strokovna in administrativna dela za LZS opravlja strokovna sluZba LZS (v nadaljevanlu:
strokovna sluZba), ki jo vodi direktor strokovne sluZbe.

(2) Za direktorja strokovne sluZbe je lahko izbran kandidat, ki:
- ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri ali kondam magistrski studijski program
po bolonjski stopnji,
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- ima 5 let delovnih izku5enj,
- ima vi5ji nivo znanja enega svetovneg a jezika,
-je dlan dlanice iz prvega odstavka 4. dlena teh pravil in
- predloZi program dela strokovne sluZbe.

(3) Upravni odbor izbere direktorja strokovne sluZbe na podtagi javnega razpisa na predlog
predsednika LZS za doloden das do izteka mandata predsednika LZS.

(4) Direktor strokovne sluZbe predvsem:
1. nadrtuje, vodi, organizira in usklajuje delo ter spremlja izvajanje dejavnosti strokovne

sluZbe,
v sodelovanju s komisijo za organizacijska in pravna vprasanja upravnemu odboru
predlaga v sprejem pravilnik o delovnih razmerjih in pladah delavcev strokovne sluZbe
ter_ pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest strokovne sluzbe,
odloda o pravicah, obveznostih in odgovomostih delavcev iz delovnega razmerja,
zagotavlja izvajanje stroko'nih, organizacijskih in administrativnih nalog za oig.ane in
funkcionarje ter delovna telesa LZS,
spremlja izvr5evanje sklepov organov in delovnih teles LZS,

2 .

J .

4.

5 .
o- pripravlja porodila, analize in evidence, ki

strokovne sluZbe,
se nanaSajo na izvajanje dejavnosti

7. oblikuje kljudne sistemske resitve za financiranje dejavnosti LZS,
8. sodeluje pri pripravi zakonodaje in drugih najzahtevnejSih gradiv,
9. nadzoruje delo delavcev strokovne sluZbe,
10. opravlja druge najzahtevnejSe naloge po navodilih predsednika LZS.

39. dlen
(naloge strokovne sluZbe)

(1) Strokovna sluZbaje nosilec izvajanla nalog LZS.

(2) V ta namen strokovna sluZba predvsem:
l. pripravlja strokovna gradiva glede izvajanja nalog LZS v stikih z drzavnimi organi in

drugimi organizacijami.
2. pripravlja strokovna gradiva za seje organov LZS in sodeluje s predsedniki organov,
3. vzdtLuje in razvija spletno stran LZS ter dlanice tekode obvesda o delovaniu LZS.
4. vzdrtuje in razvija informacijske baze sistema Lisjak,
5. vodi evidenco izdanih lovskih izkaznic,
6. vodi evidenco lovskih priznanj,
7. zagotavlla organizacijsko in tehnidno podporo glasila Lovec in druge zalozniske

dejavnosti,
7. zagotavlja administrativno-tehnidne pogoje za delovanje organov LZS,
8. vodi radunovodstvo LZS,
9. nudi strokovno pomod dlanicam,
10. opravlja druge naloge v skladu s predpisi ter navodili direktoria strokovne sluZbe rn

predsednika LZS.

(3) Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest strokolrle slu2be in plade delavcev
ureja poseben pravilnik.
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VIII. MATERIALNO IN FINANCNO POSLOVANJE

40. dlen
(viri sredstev)

Sredstva za svoje delovanje pridobiva LZS s:
- dlanskimi prispevki dlanic,
- prihodki iz premoLenja LZS,
- prihodki iz opravljanja pridobitnih dejavnosti in storitev,
- prihodki iz opravljanja javnih pooblastil in nalog vjavnem interesu,
- javnimi sredstvi,
- prispevki sponzorjev,
- darili in volili ter
r drugimi viri.

4 l  -  c t e n

(finandni nadrt in zadolZevanje)

(1) Materialno in finandno poslovanje LZS tanelji na nadrtu dela in finandnem nadrtu LZS, ki
se sprejmeta za vsako koledarsko leto.

(2) Upravni odbor lahko sprejme sklep o najetju posojila ali sprejme drugo obveznost najved
do vi5ine, ki ne presega 10 % vpladanega dlanskega prispevka za preteklo leto.

42. (len
(pooblaSdeni podpisniki in odgovomost za zakonitost poslovanja)

(1) Finandne in materialne listine podpisujejo: predsednik LZS ali podpredsednik LZS in
direktor strokovne sluZbe oziroma druge osebe, ki jih pooblasti upravni odbor.

(2) Finandno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in standardi s
tega podrodja. Letno porodilo za minulo leto sprejme obdni zbor do 31. 8. tekodega leta.

(3) Direktor strokovne sluZbe in radunovodja odgovarjata za zakonitost finandno-materialnega
poslovanja in porabo sredstev LZS v skladu s sklepi organov LZS Ier zagotavljata finandno in
materialno poslovanje v skiadu s pravilnikom o finandno-materialnem poslovanju, s katerim
se dolodi nadin vodenja in izkazovanja podatkov o finandno-materialnem poslovanju LZS, ki
se vodi v skladu z radunovodskimi standardi za druStva in dnrqimi nrednisi.

(4) LZS ima transakcij ske radune pri poslovnih bankah.

(5) Materialno in finandno poslovanje LZS se podrobneje uredi v posebnem pravilniku o
fi nandno-materialnem poslovanju in radunovodenju.
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VII. PRENEHANJE LZS

43. dlen
(premoZenje LZS po prenehanju)

(1) LZS lahko preneha po samem zakonu.

(2) Po popladilu vseh obveznosti preidejo sredstva in premoZenje LZS na njene dlanice ali na
drugo zvezo ali druStvo, ki prevzame naloge LZS. Sklep o tem sprejme obdni zbor.

VIII. PREHODNE IN KON.NE DOLOdBE

44. (len
(uvelj avitev pravil in volitve)

(1) Ta pravila pridnejo veljati, ko jih sprejme obdni zbor.

(2) V roku 30 dni po sprejemu teh pravil mora upravni odbor razpisati volitve organov LZS in
predsednika LZS .

(3) Z izvdbo volitev po teh pravilih prenehajo mandati vsern funkcionarjem, organom in
komisijam LZS.

45. dlen
(konstituiranje organov in uskladitev splo5nih aktov)

(1) Organi LZS morajo biti konstituirani po teh pravilih najpozneje v roku 30 dni po izvolitvi.

(2) V devetih mesecih po konstituiranju organov v skladu s temi pravili morajo biti z njimi
usklajeni vsi sploSni akti LZS.

46. dlen
(dlanstvo obmo inih ZLD / LZ)

(l) elanice LZS, ki so bile dlanice LZS po dolodbah Zakona o varstvu, gojitvi in loru divjadi
ter o upravljanju lovisd (Uradni list SRS, 3t.25176 s spremembami), ostanejo dlanice LZS po
drugem odstavku 4. dlena teh pravil.

(2) dlanice LZS v skladu z drugim odstavkom 4. dlena teh pravil lahko postanejo tudi druge
ZLDILZ, ki so na dan uveljavitve teh pravil registrirane, pod pogojem, da v roku 30 dni po
uveljavitvi teh pravil s pisno vlogo sporodijo svojo odloditev za dlanstvo in vlogi priloZijo
odlodbo pristojne upravne enote o registraciji in veljavna pravila, ki izpolnjujejo pogoje iz
drugega odstavka 4. dlena teh pravil.

47. dlen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila LZS, sprejeta na obdnih zboih22.3.
1997 in 13.6. 1998.
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Spremembe in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije sprejete na Obdnem zboru l-ovske
zveze Slovenije dne 10.06.2014 vsebujejo tudi naslednji prehodni in kondni dolodbi:

>12. dlen

Prvi dlen teh spremembi in dopolnitev se zadne uporabljati pri pladilu dlanskega prispevka za
delovanie LZS zaleto 2015.

Omejitev Stevila dlanov stalnih komisij in Strokovno znanstvenega sveta iz 9. dlena teh
spranembi in dopolnitev se zadne uporabljati s prvimi naslednjimi splosnimi volitvami
organov in funkcionarjev LZS.

13. dlen

Te spremembe in dopolnitve pridnejo veljati z dnern sprejema na Obdnem zboru LZS.

Komisija za organizacijska in pravna vprasanja dolodi predisdeno besedilo Pravil Lovske
zveze Slovenije injih v roku 60 dni po njihovem sprejemu objavi na spletni strani LZS.<

Spremembe in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije sprejete na Obdnem zboru l,ovske
zveze Slovenije dne 6.6.2017 vsebujejo tudi naslednjo kondno dolodbo:

>21. dlen

Spremernbe in dopolniwe Pravil Lovske zveze Slovenije zadnejo veljati z dnern, ko so
sprejeta na obdnern zboru Lovske zveze Slovenije in z dnem objave na spletni strani LZS.

v roku 60 dni od dneva sprejema Spranemb in dopolnitev Pravil lovske zveze slovenije,
Komisija za organizacijska in pra'rma rprasanja sprejme prediSdeno besedilo Pravil lovske
zveze Slovenije.

Predi5deno besedilo Pravil lovske zveze Slovenije se objavi na spletni stami Lovske zveze
Sloveniie.<

Stevilka : LZS / 1 69, LZS / 622 -2, LZS / 9 5 5 in LZS I 9 5
Datum: 1 2.5.2007, 3.6.201 0, 1 0.06.2014 in 6.6.2017

Predsednik LZS:
mag. Lado BradadflK.:}
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PrediSdeno besedilo Pravil Lovske zveze Slovenije, ki vsebuje Pravila Invske zveze Slovenije
dtevilka LZS/169 z dne 12.5.2007, Spremembe in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije
lteilka WS/622-2 z dne 3.6.2010, Spremonbe in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije
Stevilka LZS/95 5 z dne 10.06.2014 ter Spremembe in dopolnitve Pravil Lovske zveze
Slovenije Stevilka LZS/95 z dne 6.6.2017, je sprejela Komisija za organizaajska in praura
rpraianja LZS na 10. seji dne 26.10.2017, objavljena pa so bila na spletni strani LZS
dne1lS1fulotl,

V Ljubljani, dne /6.1t(,20,t+

predsednik
m pravna

direktor shokovne
Lovske zveze S

Sredko Zeq'avK}
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