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Številka: 0614-451/2015-10 
Datum:   22. 6. 2015 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo, Enota Ljubljana, po pooblaščeni uradni osebi, inšpektorju za lovstvo XXXXX, 
izdaja, po uradni dolžnosti, na podlagi 1. točke, 1. odstavka, 21. člena, 41. člena in 4. odstavka, 74. 
člena Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1, Ur.list SRS, št. 16/04, 17/08) ter 30. člena Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru-ZIN-UPB1 (Ur.list RS, št. 43/2007), v inšpekcijski zadevi: krmljenje divjadi 
in gradnja lovsko tehničnih objektov v nasprotju z načrti, XXXXX, ki jo predstavlja starešina LD, 
XXXXX, naslednjo 
 

O D L O Č B O 
 
1. Lovska družina XXXXX, MS: XXXXX, mora odstraniti vse ostanke krme (koruza, ostanki 

pečenega testa), počistiti, poravnati in urediti ter zatraviti (zasejati s semenom trav z namenom 
vzpostavitve prvotnega stanja) zemljišče travnika na parceli št. XXXXX, KO XXXXX. 
 

2. Lovska družina XXXXX mora odstraniti tudi novo, še nedograjeno lovsko prežo, ki so jo člani 
LD XXXXX začeli graditi v nasprotju z načrti ob navedeni parceli ter pospraviti vse ostanke.   
 

3. Rok izvršitve: 15 dni  po prejemu odločbe. O izvršitvi mora vodstvo LD pisno obvestiti naslovni 
organ. 

       
4.   Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
 
5.   Stroškov postopka ni. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 

Dne 10. 6. 2015 je naslovni organ prejel prijavo kmetov XXXXX, v kateri je med drugim navedeno, 
da člani LD XXXXX nelegalno krmijo divje prašiče na parceli XXXXX, KO XXXXX, zaradi česar je 
parcela popolnoma uničena, poškodovana pa sta tudi sosednji travnik in sadovnjak.  

Istega dne, ob 11:00 uri, je lovski inšpektor pri inšpekcijskem pregledu ugotovil, da je na navedeni 
parceli res krmišče, očitno zelo dobro obiskano od divjih prašičev, preko celotne parcele je najti 
koruzno zrnje, na delu parcele pa je bilo v času pregleda položenih tudi cca ¼ m3 ostankov 
pečenega listnatega testa. Ob parceli je stara lovska preža, v bližini le-te pa preža v izgradnji. 
Krmišče ni vpisano v načrtu, prav tako pa z načrtom za leto 2015 na ali ob tej parceli ni predvidena 
izgradnja nove lovske preže.  

V skladu z določilom 6. alineje, 4. odstavka 74. člena ZDLov-1 mora lovski inšpektor ustaviti vso 
dejavnost, ki je v nasprotju tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, zato se je odločil, 
kot je napisano v izreku te odločbe. 

Da pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve je določeno v 30. členu Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru-ZIN-UPB1 (Ur.list RS, št.43/2007).  
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V skladu s 1. odstavkom 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ( Ur. List RS, št. 
24/06-ZUP-UPB2), je bilo ugotovljeno, da v postopku izdaje te odločbe stroški niso nastali, zato je 
odločeno tako, kot izhaja iz pete točke izreka te odločbe.   
 
S tem je odločba utemeljena.  
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba, v roku 15 dni od prejema 
odločbe, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska c. 22, Ljubljana. Pritožba 
se lahko poda pri organu, ki je odločbo izdal, to je na Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, Ljubljana, pisno ali ustno na zapisnik. Za pritožbo je 
potrebno plačati po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah-ZUT-UPB3 (Ur. list RS, št. 106/2010) 
upravno takso v višini 18,12 EUR. Plačate jo na transakcijski račun št. 01100-8450103429, model 
11, sklic 23361-7111002-20952914 in nam skupaj s pritožbo pošljete dokazilo o plačilu.  
 
Ta odločba je takse prosta. 
 
 

                                                                                                                

                                                                                                         Pooblaščena uradna oseba 

                                                                                                 Inšpektor za lovstvo in ribištvo 

                                                                                            Inšpektor I 

 
 
Vročiti: 

- Lovska družina XXXXX, osebna vročitev 
- XXXXX, osebna vročitev ZUP 
- spis 

 
 
 
 
 
 


