
VPLIV ODLOKOV O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN OMEJITVI 

OZIROMA PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB S 

SARS-COV-2 NA IZVAJANJE LOVA 

 

 

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni 

list RS, št. 143/20; v nadaljevanju: Odlok 1) in Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 

omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni 

list RS, št. 147/20; v nadaljevanju: Odlok 2) sta določila omejitve glede zbiranja in gibanja 

ljudi. Vendar v skladu z 2. členom Odloka 1 in s četrtim odstavkom 1. člena Odloka 2 se ta 

dva odloka ne uporabljata za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja javnih služb.  

 

Torej omejitev zbiranja ljudi in začasna omejitev gibanja ljudi ne velja za lovce, ki izvajajo 

zakonsko predpisane naloge na območju svoje lovske družine, ki ima z državo podpisano 

koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v tem lovišču. Ta izjema pa se 

ne nanaša na morebitne domače ali tuje lovske goste. 

Naloge, ki jih pod pogoji javne službe opravljajo lovske družine so vse naloge iz prvega 

odstavka 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 

17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.), med katerimi so še posebej 

pomembne: 

- izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter ukrepov za 

ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer za divjad; 

- izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo ter 

izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi; 

- sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in 

dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled; 

- vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli divjadi; 

- izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na divjadi; 

- ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi; 

- zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč; 

- izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska služba… 

Podrobnejša navodila in priporočila je na svoji spletni strani objavila Lovska zveza Slovenije 

(https://www.lovska-zveza.si/news/790/lzs/informacije/novice,  

https://www.lovska-zveza.si/news/788/lzs/informacije/novice).  

Seveda pa morajo tudi lovci, ki izvajajo zakonske naloge pod pogoji javne službe upoštevati 

že sprejete ukrepe, ki so navedeni na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano: https://www.gov.si/novice/2020-03-23-priporocila-lovcem-pri-ocenjevanju-skod-

in-ravnanju-z-uplenjeno-divjadjo/ ter navodila, dosegljiva na spletni strani NIJZ: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_lovce.pdf 
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