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Na podlagi 5. točke 14. člena in 5. točke prvega odstavka 22. člena Pravil Lovske zveze
Slovenije (prečiščeno besedilo številka 2), objavljeno na spletni strani Lovske zveze Slovenije
dne 23.10.2014, na predlog Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije z dne 14.2.2017, je
Občni zbor Lovske zveze Slovenije dne 6.6.2017, sprejel naslednje

S l' R EME M B E IN DOl' O L NIT V E

l' R AVI L L O V S K E Z V E Z E S LO VEN I ./ E

I. člen

V prvem odstavku 1. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (prečiščeno besedilo številka 2),
objavljeno na spletni strani Lovske zveze Slovenije dne 23.10.2014, se za besedo »divjadjo«
dodata besedi »in naravovarstvom«. Beseda »tudi« se črta.

2. člen

V prvem odstavku 6. člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.

3. člen

V 13. členu se drugi, sedmi in osmi odstavek spremenijo tako, da se glasijo:

»(2) Članice iz prvega odstavka 4. člena Pravil s sedežem v volilnem okolišu na delnem
občnem zboru izvolijo po enega predstavnika za občni zbor na vsakih začetih 200 članov
lovskih družin, glede na njihovo številčno stanje na dan sklica delnega občnega zbora, kar se
ugotavlja na podlagi podatkov iz aplikacije Lisjak.

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

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

4. člen

Prva točka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:

»1. ugotavlja sestavo upravnega odbora LZS in spremembe v nJegovI sestavi ter voli 111

razrešuje druge organe LZS ter funkcionarje LZS,«.

V šesti točki se črta besedilo »0 določitvi volilnih okolišev tene



5. člcn

V 16. člcnu se drugi, tretji in osmi odstavek spremenijo tako, se de glasijo:

»(2) Delni občni zbori volijo člana oziroma članc upravnega odbora iz svojega volilnega
okoliša, sprcjcmajo odločitve o vprašal~ih, o katerih odloča občni zbor, ter izvolijo
predstavnike, ki odločitve dclnih občnih zborov zastopajo na občnem zboru.

(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 delnem občnem zboru zastopana z enim predstavnikom.

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

6. člcn

Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:

»( 1) Prcdscdnika LZS, članc nadzorncga odbora, odbora etičnega kodeksa in člana razsodišča
sc izvoli na občnem zboru.«

Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji, čctrti in peti odstavek, ki se glasijo:

»(2) Za prcdscdnika 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, sc 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 izvoljcni 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.«

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavck postanejo šesti, scdmi in osmi odstavek.

Na koncu novega sedmega odstavka sc pika nadomesti z bescdo })ter«,nato pa doda nova
alineja, ki se glasi:

})-s prcnchanjem članstva v članici LZS.«

Prvi stavek novega osmega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
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»(8) Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata po drugi, tretji, peti in šesti alineji prejšnjega
odstavka sprejme vsak organ oziroma delovno telo za svojega člana.«

7. člen

V 18. členu se za tretjim odstavkom dodata nova, četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»(4) Člana upravnega odbora razreši delni občni zbor, ki gaje 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.«

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.

8. člen

V 19. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:

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

9. člen

V prvem odstavku 20. člena se črta besedilo »0 določitvi volilnih okolišev ter«.

1O.člen

Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(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.«

Il. člen

Dvanajsta točka prvega odstavka 22. člena se spremeni tako, da se glasi:

»12. na predlog predsednika LZS imenuje direktorja strokovne službe LZS,«

Na koncu 17. točke prvega odstavka 22. člena se doda besedilo, ki se glasi:

»ugotovi število članov upravnega odbora, ki se v posameznem volilnem okolišu volijo na
delnem občnem zboru.«

J S.točka prvega odstavka ter drugi odstavek se črtata.
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12. člen

Drugi odstavek 23. člena se črta, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo.

V novem drugem odstavku se besedilo »pravilnik o določitvi volilnih okolišev ter o
kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS« nadomesti z besedilom »upravni
odbor s sklepom«.

Na koncu novega tretjega odstavka 23. člena se pika nadomesti z vejico ter doda besedilo:

»pri čemer se število članov članic določa na dan razpisa volitev po podatkih iz aplikacije
Lisjak.«

13. člen

V drugem odstavku 24. člena se črta besedilo »ali o pobudi za odvzem koncesije članici iz
prvega odstavka 4. člena teh pravil« ter besedilo »0 določitvi volilnih okolišev,«.

14. člen

Na koncu tretjega odstavka 27. člena se črta besedilo »ali pristojnemu organu da pobudo za
odvzem koncesije za upravljanje z loviščem«.

15. člen

V prvem odstavku 29. člena se številka 9, nadomesti s številko 5.

Drugi odstavek se črta, dosedanji tretji odstavek pa postane drugi odstavek.

16. člen

Črtata se drugi in četrti odstavek 30. člena, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo.

V novem drugem odstavku se črta besedilo »zaradi hujših kršitevetičnega kodeksa«.

V novem petem odstavku se za besedo »kodeksa«, dodajo besede »ter ostala vprašanja«.

17. člen

V drugem odstavku 32. člena se črta besedilo »0 določitvi volilnih okolišev ter«.

18. člen

Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(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
jih na predlog predsednika LZS s sklepom dodeli upravni odbor.«
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19. člen

Na koncu prvega odstavka 35. člena se pika nadomesti s podpičjem ln doda naslednje
besedilo:

»Komisija za lovsko - čuvajsko službo.«.

20. člen

Drugi odstavek 38. člena se sprcmcni tako, da se glasi:

»(2) Za direktorja strokovne službe je lahko izbran kandidat, ki:
ima univcrzitetno izobrazbo ustrezne smeri ali končan magistrski študijski program po
bolonjski stopnji,
ima 5 let delovnih izkušenj,
ima višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
je član članice iz prvcga odstavka 4. člena teh pravil in
predloži program dela strokovne službe.«

21. člen

Spremcmbc in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije začnejo veljati z dnem, ko so
sprejete na občnem zboru Lovske zveze Slovenije in z dnem objave na spletni strani LZS.

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.

Prečiščcno besedilo Pravil Lovskc zveze Slovenije se objavi na spletni strani Lovske zveze
Slovenije.

Štcvilka:LZS/95
Datum: 6.6.2017

predsednik LZS
mag. Lado Bradač

~

5



Te Spremembe in dopolnitve pravil Lovske zveze Slovenije so bile objavljene na spletni
strani Lovske zveze Slovenije dne 15.6.2017 in veljajo od 15.6.2017 dalje.

V Ljubljani, dne 15.6.2017
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