
_ Lovska zveza Slol'l!nije
~

Na podlagi 4. člena in prvega odstavka 7. člena ter drugih določb Zakona o društvih (Uradni
list RS, št. 61/06) in v skladu s 66. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št.
16/04) je Občni zbor Lovske zveze Slovenije dne 12. 5. 2007, dne 3.6.20JO, dne 10.06.2014,
dne 6.6.2017 in dne 17.12.2019 sprejel naslednja

PRAVILA

LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE
(prečiščeno besedilo številka 4)

l. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
(opredelitev Lovske zveze Slovenije)

(l) Lovska zveza Slovenije (v nadaljevanju: LZS) je samostojna lovska in naravovarstvena
nevladna organizacija. ki deluje v interesu svojih članic. V zvezi s trajnostnim
gospodarjenjem z divjadjo in naravovarstvom LZS deluje v javnem interesu.

(2) Notranja organiziranost in delovanje LZS zagotavljata njeno samostojnost. demokratično
odločanje, uspešno doseganje ciljev, odgovorno izvajanje nalog in teritorialno sorazmerno
zastopanost njenih članic ter solidarnost med članicami v skladu s temi pravili in splošnimi
akti LZS.

(3) LZS je članica Združenja zvez za lov in varstvo divjadi v Evropski skupnosti (Federation
of Associations for Hunting and Conservation of the EU - FACE) in Mednarodnega sveta za
lovstvo in ohranjanje divjadi (International Council and for Game and Wildlife Conservations
- CIC).

(4) V pravilih uporabljeni izrazi in poimenovanja v moški spolni slovnični obliki so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
(ime. scdež in simboli)

(1) [me LZS je Lovska zveza Slovenije.

(2) Sedež LZS je v Ljubljani. O naslovu sedeža odloča Upravni odbor LZS.

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



(4) Pri izvrševanju javnih pooblastil LZS uporablja štampiljko, ki je okrogle oblike, s
premerom 30 mm, v sredini je grb Republike Slovenije, ob robu pa napis Lovska zveza
Slovenije.

3. člen
(status in zastopanje)

(1) LZS je pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun.

(2) LZS zastopa in jo predstavlja predsednik LZS.

Il. ČLANSTVO

4. člen
(članice)

(1) V skladu z zakonom so članice LZS lovske družine. upravljavke lovišč v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: lovske družine).

(2) Članice so lahko tudi lovske družine in lovska društva. ki ne upravljajo z !oviščem. ter
druga društva ali zveze, katerih dejavnost je povezana z divjadjo. lovstvom in varstvom
narave. če njihovi cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji LZS.

(3) Društvo ali zveza društev iz prejšnjega odstavka zaprosi za sprejem v članstvo s pisno
vlogo. ki ji mora priložiti izvod veljavnih pravil. O vlogi odloča Občni zbor LZS (v
nadaljevanju: občni zbor) na predlog Upravnega odbora LZS (v nadaljevanju: upravni odbor).
Kandidatka iz drugega odstavka tega člena je lahko sprejeta v članstvo LZS. če občni zbor
oceni, da cilji in naloge ter delovanje kandidatke niso v nasprotju s cilji in nalogami LZS.

(4) S prenehanjem koncesijske pogodbe se članstvo lovske družine iz prvega odstavka tega
člena obravnava po drugem odstavku 4. člena teh pravil le na podlagi pisne vloge, po
postopku iz tretjega odstavka tega člena.

5. člen
(pravice in dolžnosti članic)

(1) Pravice članic so predvsem. da:
volijo in so prek svojih predstavnikov voljene v organe LZS,
aktivno sodelujejo pri oblikovanju stališč LZS na občnem zboru in prek članov
upravnega odbora in drugih organov LZS,
se aktivno in odgovorno zavzemajo za uresničevanje ciljev in nalog LZS,
dajejo pobude. predloge in priporočila organom LZS za njihovo delovanje,
so obveščene o delovanju LZS,
so pohvaljene in nagrajene za svoje ustvarjalno in kakovostno delovanje v LZS,
predlagajo obravnavo strokovnih vprašanj s področja nalog, ki jih opravlja LZS ter
izpodbijajo dokončne odločitve organov LZS, ki so bile sprejete v nasprotju z
zakoni, temi pravili ter drugimi splošnimi akti LZS in sklepi občnega zbora.
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(2) Dolžnosti članic so predvsem, da:
spoštujejo določila splošnih aktov LZS in sklepov organov LZS ter
redno plačujejo članski prispevek za delovanje LZS.

(3) Mladoletni člani članic so do dopolnjenega osemnajstega leta oproščeni plačila članskega
prispevka za delovanje LZS.

(4) Dolžnost članice iz prvega odstavka 4. člena teh pravil je, da odgovorno opravlja naloge
upravljavca lovišča v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo.

(5) Delovanje članice LZS mora biti v skladu z zakonodajo, cilji in nalogami ter
programskimi usmeritvami LZS. Članice uživajo pravice v skladu z njihovim namenom in
tako, da pri tem ne ovirajo drugih članic.

(6) Pravila članic ne smejo biti v nasprotju s Pravili LZS.

(7) LZS članicam nudi strokovno in organizacijsko pomoč pTl izvrševanju pravIc In
obveznosti članice.

6. člen
(kršitve članskih obveznosti in sankcije)

(1) Ravnanje članice v nasprotju z dolžnostmi iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ki hkrati
pomeni kršitev obveznosti upravljavk lovišč pri izvajanju nalog s področja trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v javnem interesu, je kršitev članskih obveznosti.

(2) Upravni odbor obravnava kršitev članskih obveznosti članice na podlagi pisnega poročila
predsednika LZS in predhodnega pisnega mnenja Komisije za organizacijska in pravna
vprašanja. Na seji upravnega odbora je treba zagotoviti udeležbo zastopnikov obravnavane
članice. Seja se lahko izvede brez navzočnosti zastopnikov obravnavane članice, če je bila
obravnavana članica pravilno povabljena na sejo.

(3) Kršitve iz prvega odstavka tega člena obravnava upravni odbor, ki lahko:
predlaga sklic izredne seje upravnega odbora, nadzornega odbora ali občnega
zbora članice in predlaga ustrezne sklepe,
predlaga postopek pred razsodiščem.

7. člen
(prenehanje članstva)

(1) Članici iz prvega odstavka 4. člena teh pravil ne more prenehati članstvo v LZS.

(2) Članici iz drugega odstavka 4. člena teh pravil lahko preneha članstvo z izstopom,
črtanjem ali izključitvijo.

(3) Članica iz drugega odstavka 4. člena teh pravil mora LZS pisno sporočiti. da namerava
izstopiti najmanj 3 mesece pred koncem koledarskega leta. Članici preneha članstvo ob koncu
leta, v katerem izstopa.
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(4) Upravni odbor LZS črta članico iz drugega odstavka 4. člena teh pravil iz članstva LZS:
če v roku 30 dni po prejemu pisnega opomina ne plača članskega prispevka ali drugih
finančnih obveznosti.
če preneha delovati po zakonu o društvih.

(5) Članico iz drugega odstavka 4. člena teh pravil se lahko izključi:
če deluje proti ciljem LZS in lovstva,
če grobo krši Pravila LZS in splošne akte ter sklepe organov LZS,
če je ponovno pravnomočno kaznovana za kršitev predpisov. ki so povezam z
lovstvom in varstvom narave,
če ne plačuje finančnih obveznosti do LZS.

(6) Na prvi stopnji odloča o izključitvi članice razsodišče na zahtevo upravnega odbora.

(7) Pritožba zoper odločbo o izključitvi je dopustna v roku 15 dni na občni zbor, ki o njej
odloči dokončno.

ili. CIUI IN NALOGE LZS

8. člen
(cilji LZS)

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

upravljanja z divjadjo v skladu z dognanji stroke in znanosti,
3. zagotavljanje etičnosti lova,
4. zagotavljanje demokratičnih odnosov v lovski organizaciji pri sprejemanju odločitev,
5. skrb za strokovno izobraževanje, lovsko kulturo, lovsko kinologijo in lovsko strelstvo,
6. zagotavljanje odgovornega izvajanja nalog LZS in njenih članic,
7. zagotavljanje informacijskih baz in evidenc s področja lovstva in članstva,
8. izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela na področju lovstva in varstva narave,
9. zagotavljanje enotnosti slovenske lovske organizacije,
10. zagotavljanje informiranosti članstva in javnosti,
I l. založniška dejavnost, ki se nanaša na lovstvo in varstvo narave.
12. skrb za delovanje lovske muzejske dejavnosti,
13. delovanje v mednarodnih organizacijah s področja lovstva in varstva narave tcr

sodelovanje z njimi in
14. medsebojna pomoč v nesreči.

(2) Doseganje ciljev temelji na demokratičnem odločanju ln na načelu solidarnosti med
članicami.

9. člen
(naloge LZS)

(1) LZS dosega cilje predvsem z izvajanjem naslednjih nalog:
l. organizira izobraževanje za lovce, lovske čuvaje in lovske mojstre,
2. vodi usposabljanje in naravovarstveno ozaveščanje lovcev ter komuniciranje z lastniki

zemljišč in javnostmi,
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3. izdajanjem knjig v okviru Zlatorogove knjižnice in drugih medijev, povezanih z
lovom, divjadjo in naravovarstveno dejavnostjo LZS,

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

upravljanje z divjadjo,
8. sodeluje z Zavodom za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) pri pripravi

strokovnih podlag za določitev oziroma spreminjanje mej lovskoupravljavskih
območij,

9. skrbi za sonaravno upravljanje z divjadjo in v ta namen sodeluje pri oblikovanju
lovskoupravljavskih območij ter območnih združenj upravljavcev,

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

II. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za ustanovitev ali prenehanje lovišč,
12. sodeluje pri pripravi izhodišč za izdelavo dolgoročnih načrtov lovskoupravljavskih

območij,
13. sodeluje pri pripravi vsebine načrtov glede upravljanja z divjadjo in ukrepanja v

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

življenjskega 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 območni mi združenji upravljavcev lovišč in Zavodom vodi evidence

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

divjadi,
19. sodeluje pri pripravi programov za strokovno in naravovarstveno izobraževanje

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

divjadjo,
22. pripravlja strokovne podlage za usposabljanje članic za komuniciranje z lastniki

zemljišč in javnostjo.
23. sodeluje pri pripravi strokovnih izhodišč za izvajanje ukrepov za izboljšanje

življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja ohranjanja
narave,

24. sodeluje pri pripravi predpisa. ki določa vrsto, moč lovskega orožja ter minimalno
moč izstrelkov. s katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrste divjadi.

25. sodeluje pri pripravi predpisa, ki določa način zasledovanja ranjene ali zastreljene
živali s psom krvosledcem,

26. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za oblikovanje zavarovanih območij,
27. sodeluje pri pripravi programov za izobraževanje lovcev in lovskih čuvajev,
28. z Zavodom sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za ugotavljanje vrednosti

opravljanih biotehničnih in biomeliorativnih del ter pri pripravi normativov za izračun
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

življenjske razmere divjadi.
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31. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za določitev posebnih začasnih ukrepov za
varstvo divjadi, ki so pomembni za ohranitev populacije določene vrste divjadi,

32. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za določitev mirnih con, habitatov in
biokoridorjev. ki so pomembni za ohranitev in razvoj populacij ogroženih vrst divjadi.

33. sodeluje pri pripravi predpisa. ki določa vrsto prostoživečih 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 območju.

35. sodeluje pri pripravi meril za opredelitev vrst škode ter metod in meril za ugotavljanje
njihove višine,

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

37. sodeluje pri sestavi izpitnih komisij za lovski izpit,
38. sodeluje pri pripravi navodil za organiziranje lovsko čuvajske službe vloviščih,
39. imenuje predstavnika v komisijo za opravljanje lovskočuvajskega izpita,
40. sodeluje z lovskimi organizacijami v tujini ter naravovarstvenimi organizacijami,
41. organizira Strokovno službo LZS,
42. izdaja glasilo Lovec,
43. skrbi za oblikovanje in spoštovanje etičnih načel lova In delovanja lovske

organizacIJe,
44. vzdržuje internetno spletno stran LZS,
45. vzdržuje informacijski sistem Lisjak.
46. vzpodbuja kulturno dejavnost članic predvsem s področij: lovskega zborovskega petja.

lovskih rogistov, leposlovja z lovsko tematiko in upodabljajočih umetnosti,
47. sodeluje s pristojnim ministrstvom glede dejavnosti lovskega muzeja v Bistri,
48. zagotavlja strokovno in organizacijsko pomoč članicam.
49. vzpodbuja povezovanje lovskih družin v območne ZLD/LZ .
50. opravlja druge naloge javnega interesa s področja varstva narave, divjadi in lovstva. ki

jih določa zakon.
51. koordinira ponudbe članic za potrebe lovskega turizma,
52. z organiziranjem materialne pomoči ob nesreči člana članice v skladu s posebnim

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

(2) Pri izvajanju nalog se LZS dejavno zavzema za uveljavljanje ciljev LZS in pro!,'famskih
usmeritev občnega zbora LZS.

(3) LZS vzpodbuja izvajanje nalog In doseganje ciljev s podeljevanjem pnznanJ In
odlikovanj.

(4) LZS izvaja naloge iz prvega odstavka tega člena z dejavnostjo svojih organov. z
dejavnostjo Strokovne službe LZS in z dejavnostjo svojih članic. v skladu s temi pravili in
pravnim redom Republike Slovenije.

10. člen
(sodelovanje usposobljenih članic pri izvajanju nalog LZS)

(1) Javnih pooblastil in nalog, ki jih LZS izvaja v javnem interesu. ni mogoče prenesti na
usposobljeno članico.
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(2) Zaradi lažjega in racionalnejšega izvajanja nalog LZS lahko sodelujejo pri izvajanju
njenih nalog usposobljene članice po posameznih volilnih okoliših.

(3) Sodelovanje usposobljene članice pri izvajanju nalog LZS se sofinancira s
prerazporeditvijo članskih prispevkov članic v skladu s posebnim pravilnikom in se uredi s
pogodbo.

(4) Ko usposobljena članica sodeluje pri izvajanju nalog LZS iz svojega volilnega okoliša.
nastopa v imenu in za račun LZS.

(5) Usposobljena članica lahko sodeluje pri izvajanju naslednjih nalog LZS, ki so da:
I. sodeluje pri izobraževanju za lovce in lovske čuvaje,
2. sodeluje pri vodenju usposabljanja in naravovarstvenega ozaveščanja lovcev ter

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

upravljanje z divjadjo,
6. sodeluje z Zavodom pri pripravi strokovnih podlag za določitev oziroma

spreminjanje mej lovsko upravljavskih območij.
7. sodeluje pri sonaravnem upravljanju z divjadjo in v ta namen sodeluje pri

oblikovanju lovsko upravljavskih območij ter območnih združenj upravljavcev,
8. sodeluje pri pripravi mnenja o ustanovitvi ali prenehanju lovišča s posebnim

namenom, ki so sestavni del strokovne podlage, ki jo pripravi Zavod,
9. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za ustanovitev ali prenehanje lovišč,
10. sodeluje pri pripravi izhodišč za izdclavo dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskih

območij,
Il. sodeluje pri pripravi vscbine načrtov upravljanja z divjadjo in glede ukrepanja v

njenem okolju ter pri nadzoru uresničevanja načrtov,
12. sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za ohranitev in varstvo divjadi tcr njenega

življenjskega 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 vzdrževanje in nego življenjskega okolja

divjadi,
16. sodeluje pri pripravi programov za strokovno in naravovarstveno izobraževanje

lovcev,
17. sodeluje pri raziskovanj ih na področju divjadi in lovstva.
18. sodeluje pri pripravi strokovnih izhodišč za izvajanjc ukrepov za izboljšanje

življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja
ohranjanja narave,

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

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

čuvajskega izpita,
24. sodeluje z območnim združenjem upravljavcev lovišč.
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25. vzpodbuja kulturno dejavnost članic. predvsem s področij lovskega zborovskega
petja, lovskih rogistov. leposlovja z lovsko tematiko in upodabljajočih umetnosti.

26. sodeluje pri zagotavljanju strokovne pomoči članicam,
27. sodeluje pri izvajanju drugih nalog v skladu s cilji LZS in sklepi občnega zbora.

(6) S pravilnikom iz tretjega odstavka tega člena se določijo merila za prerazporeditev
članskih prispevkov članic. Merila morajo vzpodbujati doseganje ciljev in odgovorno
izvajanje nalog LZS.

II. člen
(pridobitne dejavnosti LZS)

(1) Zaradi uresničevanja namena in ciljev lahko LZS izvaja naslednje pridobitne dejavnosti.
ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v naslednje podrazrede:

I 56.210 priložnostna priprava in strežba jedi;
l 56.300 točenje pijač na stojnicah. kioskih in drugih začasnih objektih;
J 58.100 izdajanje knjig;
J 58.140 izdajanje revij in druge pcriodike;
J 58.190 drugo založništvo (npr. izdajanje. tudi na internetu: katalogov, fotografij,

gravur, razglednic, voščilnic, obrazcev. plakatov, posterjev, produkcij
umetniških del. reklamnega materiala, drugega tiskanega gradiva, spletno
objavljanje statističnih in drugih podatkov);

L 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin;
M 72.190 raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in

tehnologije (npr. biologija, informatika in drugo);
N 82.300 organiziranje razstav. sejmov, srečanj;
P 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

(npr. priprave na lovski izpit, izpit za lovskega čuvaja in drugo):
R 93.190 druge športne dejavnosti (npr. lovsko strelstvo in podobno).

(2) Sredstva. pridobljena z opravljanjem pridobitne dejavnosti, se namenijo izključno za
uresničevanje ciljev in nalog LZS.

IV. ORGANI LZS, VOLITVE IN RAZREŠITVE

12. člen
(organi, funkcionarji in mandati)

(1) Najvišji organ LZS je občni zbor.

(2) Drugi organi LZS so: upravni odbor. nadzorni odbor, odbor etičnega kodeksa 10

razsodišče.

(3) Funkcionarji LZS so: predsednik LZS in podpredsednika LZS.
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(4) Mandat organov iz drugega odstavka tega člena ter predsednika in podpredsednikov LZS
iz tretjega odstavka tega člena traja štiri leta.

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

Občni zbor

13. člen
(sestava in odločanje)

(1) Občni zbor je zbor vseh članic LZS, ki se skliče kot delni občni zbor po volilnih okoliših,
in občni zbor, ki ga sestavljajo predstavniki članic, izvoljeni na delnih občnih zborih v
volilnih okoliših.

(2) Članice s sedežem v volilnem okolišu na dclnem občnem zboru izvolijo po enega
predstavnika za občni zbor na vsakih začetih 200 članov članic iz prvega odstavka 4. člena teh
pravil. glede na njihovo število na dan sklica delnega občnega zbora na podlagi podatkov iz
aplikacije Lisjak.

(3) Vsak izvoljen predstavnik ima na občnem zboru en glas.

(4) Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica pooblaščenih predstavnikov
članic. Če občni zbor ob določeni uri ni sklepčen, se njegov začetek preloži za 1 uro. V takem
primeru je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 1/3 izvoljenih predstavnikov članic,
razen za izvedbo volitev organov in funkcionaIjev, kjer mora biti prisotna najmanj polovica
izvoljenih predstavnikov članic.

(5) Sklepčnost ugotavlja verifikacijska komisija. ki jo izvoli občni zbor.

(6) Občni zbor odloča z večino glasov opredeljenih predstavnikov članic.

(7) Volitve so tajne, o načinu glasovanja v drugih primerih pa občni zbor odloči na zasedanju.

(8) Občni zbor vodi tričlansko delovno predsedstvo. O delu občnega zbora izvoljeni
zapisnikar piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva
overitelja.

(9) Občni zbor sprejme poslovnik o svojem delu na predlog sklicatelja.

14. člen
(pristojnosti in naloge)

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

razrešuje druge organe LZS ter funkcionarje LZS,
2. sprejema programske usmeritve za delo LZS,
3. obravnava in sprejema poročila organov LZS,
4. razpravlja in sklepa o delu organov LZS,
5. sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil,
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6. sprejema pravilnik o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarjev LZS,
7. sprejema druge splošne akte v skladu s temi pravili.
8. sprejema poročilo o delu in letno poročilo.
9. odloča o nakupu, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnega premoženja,
10. odloča o najemanju posojil in sprejemanju drugih obveznosti, ki presegajo višino 10%

vrednosti pobranega članskega prispevka za minulo leto,
11. odloča o včlanjevanju in izstopu LZS v druge organizacije oziroma iz njih,
12. odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in razsodišča, kadar odločajo o

kršitvah pravic in obveznostih članic.
13. sprejema članice iz drugega odstavka 4. člena teh pravil.
14. odloča o prenehanju LZS.
15. obravnava in odloča o drugih vprašanjih. pomembnih za delovanje LZS.

15. člen
(redni in izredni občni zbor)

(l) Redni občni zbor skliče predsednik LZS na podlagi sklepa upravnega odbora najmanj
enkrat na leto.

(2) Izredni občni zbor se skliče v primeru. ko je zaradi razmer potreben pogostejši sklic. V
takem primeru občni zbor skliče predsednik LZS na zahtevo upravnega odbora, sprejet z 2/3
večino. na zahtevo nadzornega odbora ali na pisno zahtevo vsaj 1/5 članic.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se skliče občni zbor v roku 30 dni od vložene zahteve,
občni zbor pa mora biti najpozneje v 45 dneh od vložene 7.ahteve.

(4) Če občnega zbora ni mogoče sklicati po določbah prejšnjih odstavkov tega člena. ga lahko
skliče 1/5 članic.

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

(6) Vabilo z dnevnim redom lil gradivom za občni zbor mora biti članicam poslano
najpozneje 15 dni pred sejo.

Delni občni zbori

16. člen
(sestava in odločanje)

(l) Delne občne zbore skliče predsednik LZS po volilnih okoliših na podlagi sklepa
upravnega odbora z dnevnim redom občnega zbora najmanj 15 dni pred sklicanim občnim
zborom.

(2) Delni občni zbori volijo člana oziroma člane upravnega odbora iz svojega volilnega
okoliša. sprejemajo odločitve o vprašanjih, o katerih odloča občni zbor. ter izvolijo
predstavnike. ki odločitve delnih občnih zborov zastopajo na občnem zboru.
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(3) Delne občne zbore sestavljajo na vsakih začetih 50 članov po en predstavnik članice iz
prvega odstavka 4. člena teh pravil. ki imajo sedež v volilnem okolišu. pri čemer se število
določi glede na število članov članic na dan sklica delnega občnega zbora, na podlagi
podatkov iz aplikacije Lisjak. Vsaka članica iz drugega odstavka 4. člena teh pravil. ki ima
sedež v volilnem okolišu, je na de\nem občnem zboru zastopana z enim predstavnikom.

(4) Vsak predstavnik ima en glas.

(5) Delni občni zbor je sklepčen. če je prisotnih več kot polovica predstavnikov članic. Če
delni občni zbor ob določeni uri ni sklepčen, se njegov začetek preloži za 30 minut. V takem
primeru je delni občni zbor sklepčen. če je prisotnih najmanj 113predstavnikov članic. razen
za izvedbo volitev organov in funkcionarjev, kjer mora biti prisotna najmanj polovica
izvoljenih predstavnikov članic.

(6) Sklepčnost ugotavlja verifikacijska komisija, ki jo izvoli delni občni zbor.

(7) Delni občni zbor vodi tričlansko delovno predsedstvo. O delu delnega občnega zbora
izvoljeni zapisnikar piše zapisnik. ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva,
zapisnikar in dva overitelja.

(8) Delni občni zbor odloča z večino glasov opredeljenih predstavnikov članic. Volitve so
tajne. o načinu glasovanja v drugih primerih pa odloči delni občni zbor na zasedanju.

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

17. člen
(volitve, prenehanje mandata. razrešitve in odstopi)

(1) Predsednika LZS, člane nadzornega odbora. odbora etičnega kodeksa in člana razsodišča
se izvoli na občnem zboru.

(2) Za predsednika LZS je izvoljen kandidat. ki je prejel največ glasov in je zanj glasovala
večina navzočih volilnih upravičencev.

(3) V primeru. da noben kandidat za predsednika LZS ni izvoljen. se v nadaljevanju občnega
zbora opravi nov krog glasovanja o tistih dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov. V
drugem krogu glasovanja je izvoljen kandidat z največ prejetimi glasovi. Če oba kandidata
prejmeta enako število glasov. se volitve ponavljajo do izvolitve.

(4) Za člana oziroma člane upravnega odbora iz volilnega okoliša je izvoljen kandidat
oziroma so izvoljeni kandidati, ki so prejeli največ glasov.

(5) Za člana nadzornega odbora, odbora etičnega kodeksa in člana razsodišča so izvoljeni
kandidati, ki so prejeli največ glasov.

(6) Občni zbor za izvedbo volitev izvoli volilno komisijo. ki šteje tri člane. Člani volilne
komisije ne morejo biti kandidati za člane organov ali funkcije, ki se volijo.
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(7) Članu organa, delovnega telesa LZS ali funkcionarju LZS preneha mandat:
z iztekom mandata,
s smrtjo,
z izgubo poslovne sposobnosti,
z razrešitvijo,
z odstopom ter
s prenehanjem članstva v članici LZS.

(8) Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata po drugi, tretji, peti in šesti alineji prejšnjega
odstavka sprejme vsak organ oziroma delovno telo za svojega člana. Ugotovitveni sklep o
prenehanju mandata funkcionaIjev ter predstavnikov LZS sprejme upravni odbor.

18. člen
(razrešitve)

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

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

(3) Na občnem zboru izvoljen organ, člana organa. funkcionarja ali predstavnika LZS lahko
razreši le občni zbor. Sklep o začetku postopka razrešitve sprejme upravni odbor. Roki za
posamezna opravila v postopku razrešitve so lahko krajši. vendar morajo zagotoviti možnost
sodelovanja v postopku vsem članicam volilnega okoliša.

(4) Člana upravnega odbora razreši delni občni zbor. ki ga je izvolil. Delni občni zbor v tem
primeru skliče predsednik LZS na zahtevo večine članic LZS. ki imajo sedež v volilnem
okolišu. Roki za posamezna opravila v postopku razrešitve so lahko krajši, vendar morajo
zagotoviti možnost sodelovanja v postopku vsem članicam volilnega okoliša.

(5) V postopku razrešitve se smiselno uporabljajo razlogi iz prvega odstavka tega člena.

(6) Druge člane organov, funkcionarje ali predstavnike LZS lahko razreši le organ, ki jih je
izvolil oziroma imenoval. Roki za posamezna opravila v postopku razrešitve so lahko krajši,
vendar morajo zagotoviti možnost sodelovanja v postopku vsem članom organa, ki odloča o
razrešitvi.

19. člen
(odstop)

(1) Predsednik LZS, podpredsednika LZS. člani organov LZS ter njihovih delovnih teles
imajo pravico odstopiti. Dokler pristojni organ ne sprejme odstopa, član organa ali funkcionar
LZS mora opravljati funkcijo.

(2) Po sprejemu odstopa predsednika organa. ki ima podpredsednika, pooblastila predsednika
preidejo na podpredsednika organa.
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(3) Izjava o odstopu mora biti v pisni obliki naslovljena na organ, ki je člana organa oz.
funkcionarja izvolil oziroma imenoval, in vročena strokovni službi LZS.

(4) Izjava o odstopu člana upravnega odbora se naslovi na delni občni zbor. ki je takega člana
izvolil in vroči Strokovni službi LZS.

20. člen
(postopek volitev. razrešitev in nadomestne volitve)

(1) Natančneje se kandidiranje. izvolitev in razrešitev članov organov in voljenih
funkcionaIjev določi v pravilniku o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarjev LZS.

(2) Nadomestne volitve oziroma imenovanje je treba izvesti najpozneje. ko se število članov
organa zmanjša za četrtino.

21. člen
(imenovanje uredništev in delovnih teles upravnega odbora)

(1) Postopki kandidiranja za volitve organov in funkcionarjev LZS se smiselno uporabljajo
tudi za glavnega urednika ter člane uredniškega odbora glasila Lovec. Zlatorogove knjižnice
in drugih medijev. če zakon ne določa drugače.

(2) Določbe o prenehanju mandata. razrešitvah in odstopih organov in funkcionarjev LZS ter
določbe o nadomestnih volitvah se smiselno uporabljajo tudi za člane stalnih delovnih teles in
strokovno znanstvenega sveta.

Upravni odbor

22. člen
(naloge)

Upravni odbor skrbi za uresničevanje programskih usmeritev, teh pravil in splošnih aktov
LZS, sklepov in stališč občnega zbora ter za uresničevanje nalog LZS. predvsem pa:

l. sklepa o sklicu občnega zbora,
2. obravnava in sprejme letni načrt dela in finančni načrt za njegovo izvedbo.
3. določi letni članski prispevek,
4. upravlja s premoženjem LZS,
5. pripravi predlog Pravil LZS ter spremembe in dopolnitve,
6. občnemu zboru predlaga v sprejem splošne akte LZS iz njegove pristojnosti,
7. predlaga sprejem in izključitev članice iz drugega odstavka 4. člena teh pravil,
8. sprejema druge splošne akte LZS.
9. sprejema poslovnik o svojem delu,
10. določa programsko zasnovo glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice ter drugih medijev,
Il. imenuje glavnega in odgovornega urednika glasila Lovec, člane uredniškega odbora

glasila Lovec. Zlatorogove knjižnice. spletne strani in drugih medijev. vse s štiriletnim
mandatom,

12. na predlog predsednika LZS imenuje direktorja Strokovne službe LZS,
13. imenuje stalne in občasne komisije in delovna telesa.
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14. nadzoruje delo komisij, izvajanje letnega programa LZS in porabo sredstev,
15. podeljuje priznanja in odlikovanja v skladu s posebnim pravilnikom,
16. opravlja druge naloge po sklepih občnega zbora ter
17. razpiše volitve organov LZS in predsednika LZS najpozneje v roku 6 mesecev pred

iztekom mandata in ugotovi število članov upravnega odbora. ki se v posameznem
volilnem okolišu volijo na delnem občnem zboru.

23. člen
(sestava upravnega odbora, volilni okoliši in omejitve mandata)

(1) Upravni odbor sestavljajo predsednik LZS in člani upravnega odbora. Število članov
upravnega odbora se spreminja glede na število volilnih okolišev in število članov članic v
volilnem okolišu.

(2) Članice so razdeljene v volilne okoliše, ki jih določi upravni odbor s sklepom. tako da
volilni okoliš pokriva v naravi zaokroženo teritorialno območje, praviloma območje ene
območne ZLD/LZ. tako da šteje praviloma najmanj 500 članov članic iz prvega odstavka 4.
člena teh pravil. Meje volilnega okoliša potekajo po mejah lovišč, določenih s podzakonskim
predpisom.

(3) V volilnem okolišu z do 1000 člani članic iz prvega odstavka 4. člena se voli enega člana.
v volilnem okolišu od 1001 do 2000 članov članic se voli dva člana, v volilnem okolišu nad
2000 člani članic se voli tri člane upravnega odbora, pri čemer se število članov članic določa
na dan razpisa volitev po podatkih iz aplikacije Lisjak.

(4) Če posameznemu članu upravnega odbora med mandatom iz kakršnegakoli vzroka
preneha funkcija člana upravnega odbora. njegovo mesto v upravnem odboru pripade
kandidatu iz istega volilnega okoliša, ki je za izvoljenim prvi prejel največ glasov.

(5) Članice LZS iz zamejstva uveljavljajo članske pravice in obveznosti venem od volilnih
okolišev po lastni izbiri. če se ne opredelijo. pa v najbližjem volilnem okolišu. ki ga določi
upravni odbor.

24. člen
(odločanje)

(1) Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. Upravni
odbor odloča z večino glasov prisotnih članov.

(2) Upravni odbor odloča z večino glasov vseh članov. kadar sklepa o predlogu za sprejem ali
izključitev članice iz drugega odstavka 4. člena teh pravil ali o pobudi za spremembo teh
pravil. o sprejemu splošnega akta ali poslovnika o svojem delu. o predlogu pravilnika o
kandidiranju in volitvah organov ter funkcionarjev LZS. sprejema letni načrt dela in finančni
načrt za njegovo izvedbo ter sklepa o višini članskega prispevka.

(3) Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnem zboru.
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25. člen
(redne, izredne in dopisne seje)

(1) Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa štirikrat na leto.

(2) Sklic izredne scje upravnega odbora lahko zahteva nadzorni odbor ali ena tretjina članov
upravnega odbora. Zahtevi za sklic mora predložiti dnevni red in pisno gradivo, o katerem naj
bi razpravljal ali odločal upravni odbor.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka predsednik LZS skliče upravni odbor v roku 15 dni od
vložene zahteve. seja pa mora biti najpozneje v 30 dneh od vložene zahteve.

(4) Upravni odbor lahko o posameznih vprašanjih odloči na dopisni seji, če to omogočata
narava vprašanja in priloženo gradivo in če s tem soglaša več kot polovica vseh članov
upravnega odbora.

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

Nadzorni odbor

26. člen
(pristojnosti. sestava. odločanje)

(1) Nadzorni odbor šteje pet članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.
Predsednika nadzornega odbora se vabi na seje upravnega odbora in na občni zbor.

(2) Nadzorni odbor nadzira delo organov in delovnih teles LZS ter Strokovne službe LZS ter
finančno in materialno poslovanje LZS, predvsem pa:

opravlja nadzor nad zakonitostjo delovanja LZS.
opravlja nadzor finančnega poslovanja porabnikov finančnih sredstev LZS.
opravlja nadzor namenskosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev,
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem LZS,
preverja skladnost finančnega načrta in zaključnega računa s predpisi s področja
financ in odločitvami upravnega odbora.
prevetja skladnost finančnih načrtov organov in delovnih teles LZS ter Strokovne
službe LZS s finančnim načrtom LZS in namenske porabe le-teh in
opravlja druge naloge v skladu s temi pravili.

(3) O svojem delu in ugotovitvah poroča občnemu zboru, o svojih ugotovitvah pa sproti
obvešča tudi upravni odbor. Pred sprejemom letnega poročila LZS mora svoje poročilo
pripraviti tudi nadzorni odbor. Upravni odbor mora obvezno razpravljati o ugotovitvah in
predlogih nadzornega odbora.

(4) Nadzorni odbor je sklepčen ob prisotnosti večine članov in odloča z večino glasov vseh
članov.

(5) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

(6) Postopek nadzora in ostala vprašanja ureja pravilnik. ki ga sprejme občni zbor.
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Razsodišče

27. člen
(odločanje o kršitvah članic)

(1) Razsodišče odloča o ravnanju članice. ki ni v skladu s cilji In nalogami LZS. In o
ravnanju. ki sicer pomeni hujšo kršitev članskih obveznosti.

(2) Za hujšo kršitev članskih obveznosti šteje predvsem delovanje članice v nasprotju s cilji in
nalogami ter opredeljenimi programskimi usmeritvami LZS. ali delovanje. ki pomeni očitno
kršenje teh pravil in drugih splošnih aktov LZS ter sklepov njenih organov. če takšno
ravnanje onemogoča ali bistveno otežuje delovanje organov LZS. sodelovanje LZS z
državnimi organi in lovskimi organizacijami ali če takšno delovanje škoduje javni podobi
LZS in lovstva.

(3) Razsodišče na podlagi obravnave ravnanja članice:
zavzame stališče o primernosti ravnanja članice.
ugotq,yi kršitev članskih obveznosti in članici izreče opomin.
ugottlvi kršitev članskih obveznosti in članici izreče javni opomin.
ugotovi hujšo kršitev članskih obveznosti in članico iz drugega odstavka 4. člena
teh pravil izključi iz članstva.

(4) Obravnavani članici je treba omogočiti zagovor.

(5) Po dokončnosti se javni opomin in izključitev objavita v glasilu Lovec.

(6) O pritožbi zoper odločitev razsodišča odloča občni zbor.

28. člen
(reševanje sporov med članicami)

Razsodišče je pristojno tudi za reševanje sporov med članicami. kadar se s tem strinjajo vsi
udeleženci v sporu. V sporu si razsodišče prizadeva doseči poravnavo. ki je zavezujoča za vse
udeležence v sporu.

• 29. člen
(sestava in postopek)

(1) Razsodišče šteje 5 članov. ki jih izvoli občni zbor. Izmed sebe izvolijo predsednika in
podpredsednika. Za člana razsodišča lahko kandidira član lovske družine. ki je najmanj 10 let
član lovske družine in je bil v tem času vsaj štiri leta član organa ali funkcionar v okviru
lovske organizacije.

(2) Postopek pred razsodiščem ureja pravilnik. ki ga sprejme občni zbor.
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Odbor etičnega kodeksa

30. člen
(sestava. naloge. kršitve etičnega kodeksa in postopek odločanja)

(1) Odbor etičnega kodeksa je vrhovno častno razsodišče za lovstvo. Odbor etičnega kodeksa
šteje 9 članov. ki jih izvoli občni zbor. in izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.
Za člana odbora etičnega kodeksa lahko kandidira zaupanja vreden član lovske družine. ki je
nl\imanj 10 let član lovske družine in je bil v tem času vsaj štiri leta član organa ali funkcionar
v okviru lovske organizacije.

(2) Postopek pred odborom etičnega kodeksa lahko sproži članica LZS ali njen član.

(3) Odbor etičnega kodeksa dela in odloča na podlagi določb etičnega kodeksa slovenskih
lovcev. Odločitev odbora etičnega kodeksa je dokončna.

(4) Ugotovitve. mnenja in razsodbe odbora etičnega kodeksa se objavijo v glasilu Lovec. O
objavi v drugih medijih odloči odbor etičnega kodeksa.

(5) Postopek pred odborom etičnega kodeksa ter ostala vprašanja ureja pravilnik. ki ga
sprejme občni zbor.

Predsednik LZS in podpredsednika LZS

31. člen
(predsednik LZS)

(1) Predsednik LZS zastopa in predstavlja LZS.

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

2. sopodpisuje finančne in knjigovodske listine.
3. usklajuje delo organov LZS,
4. spremlja delo Strokovne službe LZS.
5. vodi stike z javnostmi,
6. skrbi za pripravo in sklic sej upravnega odbora in občnega zbora ter vodi delo občnega

zbora do izvolitve delovnega predsedstva,
7. skrbi za izvrševanje sklepov organov LZS,
8. predlaga delitev dela med predsednikom LZS in podpredsednikoma LZS,
9. sklepa pogodbe o zaposlitvi z direktorjem Strokovne službe LZS.
10. predlaga sklic izredne seje organa oziroma občnega zbora članice,
II. odloča o vlogi za izdajo in o preklicu lovske izkaznice ter
12. opravlja druge naloge po zakonu. teh pravilih. splošnih aktih LZS in sklepih občnega
zbora.

(3) Predsednik LZS je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
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(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 odgovorna direktor Strokovne
službe LZS in računovodja.

(5) Za usklajevanje aktivnosti. ki izhajajo iz pooblastil in nalog predsednika LZS, sklepov
občnega zbora ter sklepov upravnega odbora v času med dvema sejama upravnega odbora, se
lahko oblikuje kolegij predsednika LZS. ki ga sestavljajo predsednik LZS, oba
podpredsednika in direktor Strokovne službe LZS.

(6) V primeru, da izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta iz drugega odstavka 38.
člena teh pravil. lahko predsednik LZS poklicno vodi tudi Strokovno službo LZS. Za poklicno
vodenje Strokovne službe LZS ima predsednik LZS v skladu s splošnimi akti LZS pravico do
plače. osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila drugih stroškov v zvezi z delom.
prav tako pa tudi druge pravice in obveznosti iz delovnega razmetja.

32. člen
(kandidiranje za predsednika LZS)

(1) Za predsednika LZS lahko kandidira vsak član članice, ki ima lovski izpit ter predloži
program dela LZS za mandatno obdobje.

(2) Podrobneje sta kandidacijski postopek in način volitev urejena v pravilniku o kandidiranju
in volitvah organov LZS ter funkcionarjev LZS.

33. člen
(podpredsednika LZS)

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

(2) Predsednik LZS določi podpredsednika LZS. ki ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Če
predsednik LZS ne določi podpredsednika LZS. potem upravni odbor na izredni seji, ki jo
skliče nadzorni odbor. določi podpredsednika LZS. ki nadomešča predsednika LZS.

(3) Podpredsednika LZS sta odgovorna upravnemu odboru in predsedniku LZS.

34. člen
(uredništvo)

Izdajateljsko in publicistično dejavnost LZS urejajo uredniški odbori glasila Lovec,
Zlatorogove knjižnice. spletne strani in uredništva drugih medijev.

35. člen
(komisije in delovna telesa)

(1) Upravni odbor na predlog predsednika LZS imenuje naslednje stalne komisije:
Komisijo za upravljanje z divjadjo;
Komisijo za mednarodne odnose;
Komisijo za lovsko strelstvo in lovsko orožje;
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Komisijo za finančno in gospodarsko področje;
Komisijo za organizacijska in pravna vprašanja;
Komisijo za lovsko kulturo;
Komisijo za izobraževanje:
Komisijo za priznanja in odlikovanja;
Komisijo za lovsko kinologijo;
Komisijo za lovski informacijski sistem;
Komisija »Mladi in lovstvo«;
Komisija za lovsko - čuvajsko službo.

(2) Na predlog predsednika LZS upravni odbor kot stalno delovno telo imenuje Strokovno
znanstveni svet. Določila tega člena. ki se nanašajo na stalne komisije veljajo tudi za
Strokovno znanstveni svet.

(3) Posamezna komisija šteje najmanj 3 in največ 7 članov. ki izmed sebe izvolijo
predsednika in podpredsednika. V posamezno komisijo mora biti imenovan najmanj en član
upravnega odbora. Pri imenovanju komisije mora upravni odbor upoštevati merila
strokovnosti in poznavanja problematike. Upravni odbor lahko za člana komisije imenuje tudi
predstavnika strokovne javnosti. ki ni član članice LZS. če oceni, da bo tak član bistveno
prispeval h kvaliteti dela komisije. Mandat članov komisije traja do izteka mandata upravnega
odbora.

(4) Komisija pripravi letni načrt svojega dela s finančnim ovrednotenjem. poročilo o delu In
porabi sredstev ter izvršuje druge naloge. ki jih določi upravni odbor.

(5) Zaradi smotrnosti delovanja LZS morajo naloge in program dela komisij izhajati iz
problematike področja in določenih ciljev delovanja v okviru ciljev in nalog LZS. Program
dela komisije odobri upravni odbor.

(6) Upravni odbor lahko za določene zadeve imenuje tudi druga delovna telesa. ki jim določi
naloge in trajanje mandata.

(7) Na predlog predsednika LZS lahko upravni odbor razreši člana komisije, če je podan eden
od razlogov iz prvega odstavka 18. člena teh praviL predsednika komisije pa lahko upravni
odbor na predlog predsednika LZS razreši članstva v komisiji tudi v primeru. če ta ne
uresničuje programa dela komisije ali če prekorači finančni načrt komisije za določeno leto.

V. EVIDENCE. INFORMIRANOST IN JAVNOST DELA

36. člen
(javnost dela)

(1) Za zagotavljanje javnosti dela LZS in za posredovanje infonnacij o delu LZS Je
odgovoren in pooblaščen predsednik LZS.

(2) LZS informira javnosti o svojem delu in stališčih prek javnih občil. glasila Lovec. spletne
strani in na druge načine.
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37. člen
(evidence)

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

(2) LZS zagotavlja varstvo osebnih podatkov In dostop do informacij Javnega značaja v
skladu z zakonom in posebnim splošnim aktom.

VI. STROKOVNA SLUŽBA LZS

38. člen
(direktor)

(1) Strokovna in administrativna dela za LZS opravlja Strokovna služba LZS (v nadaljevanju:
strokovna služba). ki jo vodi direktor strokovne službe.

(2) Za direktorja strokovne službe je lahko izbran kandidat, ki:
ima univer.dtetno izobrazbo ustrezne smeri ali končam magistrski študijski
pro!,'Tam
po bolonjski stopnji,
ima 5 let delovnih izkušenj,
ima višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
je član članice iz prvega odstavka 4. člena teh pravil in
predloži program dela strokovne službe.

(3) Upravni odbor izbere direktorja strokovne službe na podlagi javnega razpisa na predlog
predsednika LZS za določen čas do izteka mandata predsednika LZS.

(4) Direktor strokovne službe predvsem:
l. načrtuje, vodi, organizira in usklajuje delo ter spremlja izvajanje dejavnosti strokovne

službe,
2. v sodelovanju s komisijo za organizacijska in pravna vprašanja upravnemu odboru

predlaga v sprejem pravilnik o delovnih razmeIjih in plačah delavcev strokovne službe
ter pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest strokovne službe,

3. odloča o pravicah. obveznostih in odgovomostih delavcev iz delovnega razmeIja,
4. zagotavlja izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za organe in

funkeionaIje ter delovna telesa LZS,
5. spremlja izvrševanje sklepov organov in delovnih teles LZS.
6. pripravlja poročila. analize in evidence, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti

strokovne službe,
7. oblikuje ključne sistemske rešitve za financiranje dejavnosti LZS,
8. sodeluje pri pripravi zakonodaje in drugih najzahtevnejših gradiv,
9. nadzoruje delo delavcev strokovne službe,
10. opravlja druge najzahtevnejše naloge po navodilih predsednika LZS.
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39. člen
(naloge strokovne službe)

(1) Strokovna službaje nosilec izvajanja nalog LZS.

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

drugimi organizacijami,
2. pripravlja strokovna gradiva za seje organov LZS in sodeluje s predsedniki organov,
3. vzdržuje in razvija spletno stran LZS ter članice tekoče obvešča o delovanju LZS,
4. vzdržuje in razvija informacijske baze sistema Lisjak,
5. vodi evidenco izdanih lovskih izkaznic,
6. vodi evidenco lovskih priznanj,
7. zagotavlja organizacijsko in tehnično podporo glasila Lovec in druge založniške

dejavnosti,
8. zagotavlja administrativno-tehnične pogoje za delovanje organov LZS,
9. vodi računovodstvo LZS,
10. nudi strokovno pomoč članicam.
1 l. opravlja druge naloge v skladu s predpisi ter navodili direkt01ja strokovne službe in

predsednika LZS.

(3) Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest strokovne službe in plače delavcev
ureja poseben pravilnik.

VIII. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

40. člen
(viri sredstev)

Sredstva za svoje delovanje pridobiva LZS s:
članskimi prispevki članic,
prihodki iz premoženja LZS,
prihodki iz opravljanja pridobi tnih dejavnosti in storitev,
prihodki iz opravljanja javnih pooblastil in nalog v javnem interesu.
javnimi sredstvi,
prispevkisponzoDev,
darili in volili ter
drugimi viri.

41. člen
(finančni načrt in zadolževanje)

(1) Materialno in finančno poslovanje LZS temelji na načrtu dela in finančnem načrtu LZS, ki
se sprejmeta za vsako koledarsko leto.

(2) Upravni odbor lahko sprejme sklep o najetju posojila ali sprejme drugo obveznost največ
do višine. ki ne presega 10 % vplačanega članskega prispevka za preteklo leto.

21



42. člen
(pooblaščeni podpisniki in odgovornost za zakonitost poslovanja)

(1) Finančne in materialne listine podpisujejo: predsednik LZS ali podpredsednik LZS m
direktor strokovne službe oziroma druge osebe. ki jih pooblasti upravni odbor.

(2) Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in standardi s
tega področja. Letno poročilo za minulo leto sprejme občni zbor do 31. 8. tekočega leta.

(3) Direktor strokovne službe in računovodja odgovarjata za zakonitost finančno-materialnega
poslovanja in porabo sredstev LZS v skladu s sklepi organov LZS ter zagotavljata finančno in
materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju. s katerim
se določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju LZS, ki
se vodi v skladu z računovodskimi standardi za društva in drugimi predpisi.

(4) LZS ima transakcijske račune pri poslovnih bankah.

(5) Materialno in finančno poslovanje LZS se podrobneje uredi v posebnem pravilniku o
finančno-materialnem poslovanju in računovodenju.

VII. PRENEHANJE LZS

43. člen
(premoženje LZS po prenehanju)

(1) LZS lahko preneha po samem zakonu.

(2) Po poplačilu vseh obveznosti preidejo sredstva in premoženje LZS na njene članice ali na
drugo zvezo ali društvo, ki prevzame naloge LZS. Sklep o tem sprejme občni zbor.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
(uveljavitev pravil in volitve)

(1) Ta pravila pričnejo veljati. ko jih sprejme občni zbor.

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

(3) Z izvedbo volitev po teh pravilih prenehajo mandati vsem funkcionmjem, organom m
komisijam LZS.

45. člen
(konstituiranje organov in uskladitev splošnih aktov)

(1) Organi LZS morajo biti konstituirani po teh pravilih najpozneje v roku 30 dni po izvolitvi.
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(2) V devetih mesecih po konstituiranju organov v skladu s temi pravili morajo biti z njimi
usklajeni vsi splošni akti LZS.

46. člen
(članstvo območnih ZLD/LZ)

(1) Članice LZS. ki so bile članice LZS po določbah Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi
ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS. št. 25176 s spremembami), ostanejo članice LZS po
drugem odstavku 4. člena teh pravil.

(2) Članice LZS v skladu z drugim odstavkom 4. člena teh pravil lahko postanejo tudi druge
ZLD/LZ, ki so na dan uveljavitve teh pravil registrirane, pod pogojem, da v roku 30 dni po
uveljavitvi teh pravil s pisno vlogo sporočijo svojo odločitev za članstvo in vlogi priložijo
odločbo pristojne upravne enote o registraciji in veljavna pravila, ki izpolnjujejo pogoje iz
drugega odstavka 4. člena teh pravil.

47. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila LZS. sprejeta na občnih zborih 22. 3.
1997in 13.6.1998.

Spremembe in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije sprejete na Občnem zboru Lovske
zveze Slovenije dne] 0.06.2014 vsebujejo tudi naslednji prehodni in končni določbi:

»12. člen

(1) Prvi člen teh spremembi in dopolnitev se začne uporabljati pTl plačilu članskega
prispevka za delovanje LZS za leto 2015.

(2) Omejitev števila članov stalnih komisij in Strokovno znanstvenega sveta iz 9. člena
teh spremembi in dopolnitev se začne uporabljati s prvimi naslednjimi splošnimi volitvami
organov in funkcionarjev LZS.

13. člen

(1) Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati z dnem sprejema na Občnem zboru LZS.

(2) Komisija za organizacijska in pravna vprašanja določi prečiščeno besedilo Pravil Lovske
zveze Slovenije in jih v roku 60 dni po njihovem sprejemu objavi na spletni strani LZS.«

Spremembe in dopolnitve Pravi] Lovske zveze Slovenije sprejete na Občnem zboru Lovske
zveze Slovenije dne 6.6.2017 vsebujejo tudi naslednjo končno določbo:
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»21. člen

(1) Spremembe in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije začnejo veljati z dnem, ko so
sprejeta na občnem zboru Lovske zveze Slovenije in z dnem objave na spletni strani LZS.

(2) V roku 60 dni od dneva sprejema sprememb in dopolnitev Pravil lovske zveze
Slovenije. Komisija za organizacijska in pravna vprašanja sprejme prečiščeno besedilo Pravil
Lovske zveze Slovenije.

(3) Prečiščeno besedilo Pravil Lovske zveze Slovenije se objavi na spletni stami Lovske
zveze Slovenije."

Spremembe in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije sprejete na Občnem zboru Lovske
zveze Slovenije dne 17.12.2019 vsebujejo tudi naslednje prehodne in končne določbe:

»5. člen

V roku 3 mesecev od dneva sprejema teh sprememb In dopolnitev je potrebno uskladiti
splošne akte LZS.

6. člen

(1) Spremembe in dopolnitve pravil začnejo veljati z dnem. ko so sprejete na Občnem zboru
LZS in z dnem objave na spletni strani LZS.

(2) V roku 30 dni od dneva sprejema sprememb in dopolnitev pravil. Komisija za
organizacijska in pravna vprašanja sprejme prečiščeno besedilo Pravil Lovske zveze
Slovenije.

(3) Prečiščeno besedilo Pravil Lovske zveze Slovenije se objavi na spletni strani Lovske
zveze Slovenije.«.

Številka: LZSI169, LZS! 622-2. LZS/955. LZS/95 in LZS/301-3
Datum: 12.5.2007,3.6.2010,10.06.2014,6.6.2017 in 17.12.2019

~
Predsednik LZS:
mag. Lado Bradač
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Prečiščeno besedilo Pravil Lovske zveze Slovenije, ki vsebuje Pravila Lovske zveze Slovenije
številka LZS/] 69 z dne 12.5.2007, Spremembe in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije
številka LZS/622-2 z dne 3.6.2010, Spremembe in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije
številka LZS/955 z dne 10.06.2014, Spremembe in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije
številka LZS/95 z dne 6.6.2017 ter Spremembe in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije
številka LZS/301-3 z dne 17.12.2019, je sprejela Komisija za organizacijska in pravna
vprašanja LZS na 2. seji dne 19.2.2020 objavljena pa so bila na spletni strani LZS
dne ~O,0'7,2.028 .

V Ljubljani, dne AO, 0:;'.262 O

predsednik Komisi e za organizacijska
in pravna p 'anja

•
Goran
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