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Zadeva: Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in 

površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin - pojasnila glede izvajanja 

dovoljenega lova in ribolova

V preteklih dneh smo prejeli več vprašanj glede izvajanje lova in ribolova povezanih sprejetim 

odlokom vlade. Prav tako se je v medijih pojavilo več različnih tolmačenj glede dovoljenega lova 

in ribolova, zaradi česar vam posredujemo omenjena pojasnila s katerimi naj policijske uprave 

seznanijo policiste.

Prav tako Ribiško zvezo Slovenije  in Lovsko zvezo Slovenije naprošamo, da o pogojih izvajanja 

dovoljenega lova in ribolova seznanijo svoje člane in jih hkrati opozorijo na samozaščitne 

ukrepe določenih z odlokom.

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS 

ter prepovedi gibanja izven občin (Ur. l. 38/20) zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v 

Sloveniji. Prepoveduje tudi dostop na javna mesta in gibanje izven občine stalnega/začasnega

prebivališča. Splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki izvajajo zakonsko 

predpisane naloge. Dovoljeno je tudi izvajanje individualnega ribolova, če to občinski odlok 

dovoljuje ali izrecno ne prepoveduje. Ribiško-čuvajsko službo je dovoljeno izvajati v celotnem 

ribiškem okolišu.

Odlok določa tudi nekaj izjem za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe za zagotavljanje 

izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Začasne prepovedi ne 

veljajo tudi za posameznike za izvajanje delovnih nalog, opravljanje kmetijskih in gozdarskih 

dejavnosti in nege družinskih članov.

Lovske družine, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, opravljajo na podlagi Zakona o divjadi 

in lovstvu naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pod pogoji javne službe, zato začasna 

splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce kadar neposredno izvajajo navedene 

naloge. Seveda pa morajo tudi lovci upoštevati vse ostale že sprejete ukrepe, kot si ohranjanje 

varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih sredstev in so že navedeni v objavljenih 

priporočilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.



Prav tako je dovoljeno individualno izvajati ribolov, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne 

omejuje ali prepoveduje. Tudi ribiči morajo upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb 

in uporabo zaščitnih sredstev. Izjema je izvajanje ribiško-čuvajske službe, ki jo je dovoljeno 

izvajati v celotnem ribiškem okolišu. Pri izvajanju teh nalog v javnem interesu je treba upoštevati 

vse ostale že sprejete ukrepe (ohranjanje varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih 

sredstev), ki so navedeni v že objavljenih priporočilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano.
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