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Številka:  0614-793/2015-3 
Datum:  1. 12. 2015 
 
 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo, inšpektor za lovstvo in ribištvo, izdaja, po uradni dolžnosti, na podlagi 1. 
odstavka ter 8. alineje 4. odstavka 74. člena, Zakona o divjadi in lovstvu [ZDLov-1] (Uradni list 
RS, št. 16/2004, 17/2008), 26. člena Zakona o zaščiti živali [ZZZiv] (Uradni list RS, št. 43/2007-
UPB2) ter 1. alineje, 1. odstavka, 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru [ZIN] (Uradni list 
RS, št. 43/2007-UPB-1, 40/2014) v inšpekcijski zadevi: Preprečevanje škod na divjadi, 
preprečevanje škod v gozdu, dovoljenje za odstrel podivjanih osebkov drobnice (ovc in koz) brez 
lastnika, LD XXXXX, ki jo predstavlja starešina LD, XXXXX, naslednjo 
 
 

O D L O Č B O 
 
 
1. Lovski družini (LD) XXXXX, ki jo predstavlja starešina LD, XXXXX, dovoljujemo odstrel 

osebkov drobnice (ovc in koz), ki so po smrti lastnika, pok. XXXXX, ostale brez lastnika in se 
prosto gibljejo po območju XXXXX, XXXXX, vse v lovišču XXXXX, s katerim upravlja LD 
XXXXX, kjer povzročajo veliko škodo na gozdnem mladju z objedanjem in škodo na divjadi, 
saj s svojo prisotnostjo vznemirjajo in odganjajo zlasti avtohtono divjad vrste gams (Rupicapra 
rupicapra, L.) ter posledično ovirajo izpolnjevanje načrtov, hkrati pa so zaradi neprilagojenosti 
na življenje v prosti naravi, zlasti v zimskih pogojih, izpostavljene dalj časa trajajočemu oz. 
ponavljajočemu trpljenju, ki škodi zdravju živali. 

 

2. Z odstreljenimi osebki ravnajte v skladu s predpisi s področja veterine. 

 

3. Rok izvedbe je 31. 12. 2016. 
 
4. O izvedenem odstrelu mora vodstvo LD v 15. dneh po roku izvedbe pisno obvestiti inšpekcijo 

za lovstvo in VURS. 
 
5. Pritožba ne zadrži izvršitve. 
 
6. Stroškov postopka ni. 

 

 
 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Dne 1. 12. 2015 je naslovni organ od uradnega veterinarja UVHVVR, OU Maribor, prejel odstop 
prijave nenadzorovane paše drobnice brez lastnika v lovišču XXXXX, št. 06171 U06171-
563/2015-18 (U942-05), z dne 24. 11. 2015 (v nadaljevanju: Odstop). 
 
Odstopu so priložene kopije uradnih dokumentov, dnevnikov in poročil uradnih oseb, lovskih 
čuvajev LD XXXXX, ki ugotavljajo, da se večje število osebkov drobnice (ovc in koz), ki so po 
smrti pok. XXXXX, ostale brez lastnika, prosto giblje po območju V XXXXX, vse v lovišču XXXXX, 
s katerim upravlja LD XXXXX, kjer povzročajo veliko škodo na gozdnem mladju z objedanjem in 
škodo na divjadi, saj s svojo prisotnostjo vznemirjajo in odganjajo zlasti avtohono divjad vrste 
gams (Rupicapra rupicapra, L.) ter posledično ovirajo izpolnjevanje načrtov. 



 

 
Živalim je bil po smrti lastnika določen skrbnik, XXXXX. Z odločbo 06171-563/2014-11 (U942-
05), z dne 6. 10. 2015, je bil že odrejen postopek odvzema oz. zakola koz, načrtovan na dan 22. 
10. 2015, ki pa je bil neizvedljiv, saj so živali prosto spuščene v naravi in podivjane.  
 
V Odstopu je tudi strokovno mnenje veterinarskega inšpektorja, ki ugotavlja, da so zaradi 
neprilagojenosti na življenje v prosti naravi, zlasti v zimskih pogojih, navedene živali izpostavljene 
dalj časa trajajočemu oz. ponavljajočemu trpljenju, ki škodi zdravju živali, hkrati pa te živali 
povzročajo tudi občutno škodo in jih na drug način ni mogoče odstraniti iz narave, zato je v skladu 
z določilom 26. člena ZZZiv smiselna odstranitev v skladu s predpisi o lovstvu. 
 
V skladu z določilom 8. alineje, 4. odstavka 74. člena ZDLov-1 mora lovski inšpektor odrediti 
ukrepe za preprečitev škod na divjadi, zato je odločil, kot je napisano v izreku te odločbe.  
 
Da pritožba na odločbo ne zadrži njene izvršitve, je določeno na podlagi 30. člena ZIN. 
 
Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper to odločbo je, v skladu z določilom 5. odstavka, 135. člena ZUP dovoljena pritožba na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od 
prejema odločbe. Pritožba se poda pri organu, ki je odločbo izdal, to je na Inšpektoratu RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, enoti Ljubljana, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, 
pisno ali ustno na zapisnik.  Pritožbo je potrebno priložiti potrdilo o plačilu upravne takse v višini 
18,12 eur po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 88/2010) na račun št.: 01100-
8450103429 model 11 sklic 21988126. 

 
 
 
  XXXXX 
 Mp Inšpektor I 
  Lovski in ribiški inšpektor 

 
 
Vročiti:  
 

- Naslovniku, s povratnico in po E-pošti 
- XXXXX  
- XXXXX, uradni veterinar, po E pošti 
- Spis 
 


