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Upravljavke lovišč se na nas obračajo z vprašanji kako je s pristrelitvami pušk risanic 
v sladu s Pravilnikom o lovskem strelstvu LZS v času ko se epidemija Covid-19 umirja. 

Glede na ugodne razmere z umirjanjem ukrepov povezanih s Covid-19, na LZS 
verjetno roka za nastrelitev ne bodo podaljšali, zato lovec po podaljšanem roku 
(30.5.2020) brez nastrelitve, ne more opravljati lova. 

Zato vam v spodnjem zapisu navajamo priporočila povezana s pristrelitvijo pušk 
risanic. Za vse dodatne informacije pa vam je na voljo predsednik ZLD PTUJ-
ORMOŽ doc.dr. SREČKO F. KROPE.  

 Povzeli smo zapise LZS povezane z opravljanjem pristrela pušk risanic in izvajanja 
strelskih prireditev LZS. 

13.3.2020 je Komisija za lovsko strelstvo LZS posredovala sklep dopisne nujne seje; 
Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje prestavi strelske prireditve, ki so bile 
potrjene na 1. seji Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje, na kasnejše termine, ki 
bodo objavljeni. 

18.3.2020 je LZS izdala obvestilo o podaljšanju pristrelitev pušk risanic po 18.členu 
Pravilnika o lovksem strelstvu Lovske zveze Slovenije. 

»Rok za pristrelitev vseh risanic, ki jih bodo lovci uporabljali pri lovu je bil 
podaljšan do 30. 5. 2020, do tega dne pa velja pristrelitev iz leta 2019.« 

  



Upravljavke lovišč so na LZS zastavile vprašanje ali obstaja kakšen zadržek, da bi 
pristrel pušk v LD opravili prej, kot je navedeni rok za podaljšanje 30. 5. 2020. LD pa 
ima pri tem možnost zagotoviti ustrezno razdaljo in poskrbeti za vse varnostne ukrepe. 

Odgovor v tem primeru je: 

Rok za pristrelitev vseh risanic, ki jih bodo lovci uporabljali pri lovu je podaljšan do 
30. 5. 2020, do tega dne pa velja pristrelitev iz leta 2019. Prepovedi izvajanja 
nastrelitve ni. 

V kolikor LD  izpolnjuje predpisane pogoje zdravstvene stroke oziroma NIJZ, se lahko 
opravi nastrelitev.  

To pa ne pomeni le 2 metra razdalje, temveč tudi razkuževanje prijetih in uporabljenih 
predmetov, mize, … ki jih ob nastrelitvi uporablja strelec.  LD priporočamo, da 
pripravijo časovni razpored opravljanja nastrelitev pušk risanic po članih. 

Mnenje je,  da se nikogar ne morete prisiliti, da bo nastrelitev izvedel, še posebej če 
gre za osebe, ki sodijo v rizično skupino. To velja za čas, ko je razglašena epidemija 
Covid-19.  

Glede na ugodne razmere verjetno roka za nastrelitev na LZS ne bodo podaljšali, zato 
lovec po tem roku, brez nastrelitve, ne sme opravljati lova. 

Športne aktivnosti v času epidemije COVID-19 je dovoljeno izvajati v skladu z 
odlokom, ki ga je izdala vlada. 

Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti je Vlada RS objavila 6. maja 
v Uradnem listu RS št. 63/2020. 

V odloku je med drugim zapisano, da morajo športniki in strokovni sodelavci v športu 
pri izvajanju procesa športne vadbe ves čas ohranjati najmanj 2 metra razdalje do 
drugih oseb. Upoštevati morajo vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (TUKAJ). 

Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih 
športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z ZŠpo-1. 
Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega 
tekmovanja pa mora zagotoviti, da so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za 
izvedbo tekmovanja (tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, nujno 
spremljajoče osebje, kot na primer zapisnikar, računalničar). 

Lovski zdravo! 
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