
 

 

POGODBA O IZVAJANJU LOVSKO- ČUVAJSKE SLUŽBE 

 

ki jo sklepata 

 

Lovska družina ______________________, ki jo zastopa starešina _________________ 

(v nadaljnjem besedilu: LD) in 

 

______________________, roj. ___________, stanujoč __________________________,  

(v nadaljnjem besedilu: lovski čuvaj).  

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata: 

 

- da je zagotavljanje lovsko-čuvajske službe zakonska dolžnost LD kot upravljavke lovišča, ki 

mora zagotavljati izvajanje lovsko-čuvajske službe z najmanj enim lovskim čuvajem na 

vsakih 2000 hektarov lovne površine; 

- da je izvajanje lovsko-čuvajske službe urejeno z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list 

RS, št.16/04, 120/06-odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18), Pravilnikom o organizaciji 

lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki 

izkaznice in službenega znaka (Uradni list RS, št. 120/05, 79/06, 17/11 in 46/16) ter 

naslednjimi internimi akti LD: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________, 

pri čemer je pogodbenima strankama poznana vsebina navedenih predpisov in internih 

aktov, ki se nanašajo na lovsko-čuvajsko službo; 

- da lovski čuvaj izpolnjuje vse pogoje iz zgoraj naštetih predpisov in aktov ter da ima pri 

izpolnjevanju svojih obveznosti po tej pogodbi pravico in dolžnost izvrševati pooblastila 

lovskega čuvaja po 73. členu Zakona o divjadi in lovstvu. 

 

2. člen 

 

Lovski čuvaj je dolžan opravljati svojo službo v skladu s predpisi, navedenimi v 1. členu te 

pogodbe, v skladu z internimi akti LD ter v skladu s pravili lovske etike. 

                                                                



2 

Lovski čuvaj opravlja lovsko čuvajsko službo po vsem lovišču. 

 

Lovski čuvaj opravlja lovsko čuvajsko službo tudi v času, ko izvaja individualni lov. 

 

Lovski čuvaj je dolžan z obhodi preko celega leta nadzirati dogajanje v lovišču, pri čemer 

mora opraviti najmanj pet nadzorov mesečno. 

 

Opažanja v lovišču lovski čuvaj vpisuje v dnevnik o nadzoru. 

 

                                                                          3. člen 

 

Lovski čuvaj je o opažanjih v lovišču v zvezi z divjadjo ter dogajanjem v življenjskem okolju 

divjadi dolžan redno ustno ali pisno obveščati gospodarja LD in Upravni odbor LD, enkrat 

letno pa pisno tudi Občni zbor LD.  

 

V primerih krivolova, pogina divjadi ali bolezni divjadi, mora nemudoma podati pisno poročilo 

Upravnemu odboru LD.  

  

                                                             4. člen 

        

Kot nadomestilo za opravljanje lovsko čuvajske službe ima lovski čuvaj pravico do ________ 

_____________________________________ . 

 

LD je dolžna zavarovati lovskega čuvaja za primer nezgode pri opravljanju lovsko čuvajske 

službe.                                                                                       

 

                                                                       5. člen 

 

Lovski čuvaj se je dolžan stalno strokovno izpopolnjevati, vsaj enkrat v petih letih pa se je na 

stroške upravljavke lovišča dolžan udeležiti izobraževanja lovskih čuvajev, ki jih organizirajo 

Lovska zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, lovska inšpekcija ali ministrstvo 

pristojno za divjad in lovstvo. 

 

6. člen 

 

Pogodba je sklenjena za določen čas petih let. 
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                                                                     7. člen 

 

Vsaka od pogodbenih strank lahko brez navedbe razloga odpove pogodbo s trimesečnim 

odpovednim rokom. 

 

Če katera od pogodbenih strank ne izpolnjuje obveznosti prevzetih s to pogodbo ali jih 

izpolnjuje slabo, jo je nasprotna stranka dolžna na to pisno opozoriti in ji postaviti primeren 

rok za odpravo nepravilnosti. 

 

Če tudi po prejemu pisnega opozorila in izteku roka opozorjena stranka ne izpolni naložene 

obveznosti, lahko pogodbi zvesta stranka odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. 

 

                                                                  8. člen  

 

Pogodba je sklenjena v treh izvodih, pri čemer vsaka stranka prejme en izvod, tretji izvod pa 

je za arhiv. 

 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

                                                                   

                                                                   9. člen 

 

Morebitne spremembe in dopolnitve bosta pogodbeni stranki dogovorili z aneksom k tej 

pogodbi. 

 

                                                                  10. člen   

 

Pogodbeni stranki bosta morebitna spore reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa po 

sodni poti.                                                                                                           

 

 

Številka: _________ 

 

             lovski čuvaj:                                                    starešina LD:   

       __________________                                    __________________ 

 

      dne ______________                                      dne _____________ 


