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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Osnovna naloga Lovske zveze Slovenije je, da zagotavlja 
stalno izobraževanje vseh naših članov; več kot 20.000 nas 
je. V letu 2018 smo izvedli 134 različnih izobraževanj, na 
katera se je prijavilo skoraj 5.000 naših članov. Znanje in 
pomen ohranjanja tradicije prenašamo tudi na nove 
generacije lovcev – kar 600 lovskih pripravnikov je v tem 
letu vstopilo v naše vrste. Izobraževanja sofinanciramo 
lovci sami, ker menimo, da se lahko z divjadjo v 
slovenskem in evropskem prostoru upravlja zgolj na 
znanstven način in z znanstvenimi metodami. 

Zato tudi aktivno sodelujemo pri pomembnem 
mednarodnemu projektu ohranitve in ponovne naselitve  
risa v Sloveniji, projektu LIFE Lynx. 

Predsednik LZS, mag. Lado Bradač 

Ponosen sem, da po letu 1973 ponovno sodelujemo pri ohranitvi risa za prihodnje rodove. To 
je resnično dokaz, da slovenski lovci opravljamo svoje poslanstvo.  

Sodelovali smo pri CRP projektu monitoringa šakala v Sloveniji. Ena od pomembnih nalog 
projekta je bila tudi vzpostavitev spletne aplikacije »Monitoring šakala«. Ugotovitve projekta 
smo, v sodelovanju z domačimi in tujimi znanstveniki, predstavili na jubilejnem, 10. 
Slovenskem dnevu. Dejstvo je, da so populacije šakala na nekaterih območjih v Sloveniji 
prevelike, zato naj ponovim zaključke lovskega dneva in pozovem Ministrstvo za okolje in 
prostor, da začne z aktivnim upravljanjem populacije šakala; tudi z odvzemom iz naravnega 
okolja.  

Duhove je v tem letu buril načrtovani odstrel medveda in volka, ki mu je sledila odločitev 
upravnega sodišča o zadržanju odstrela medveda in o prepovedi odstrela volka. Priznam, da 
težko sprejmem klic nekoga, ki mu je volk ponoči, na domačem dvorišču požrl psa, kot se je 
zgodilo v Ribnici, v Kočevju in še kje. Če vemo, da je populacija zveri v porastu, potem je 
potrebno pravočasno ukrepati, ne pa zadevo puščati vnemar in imeti neurejeno zakonodajo na 
tem področju. Lovska zveza Slovenije podpira stališče Kmetijsko-gozdarske zbornice pri 
upravljanju z zvermi, da naj tisti, ki je povzročil, da odvzema ni, na koncu tudi nosi 
odgovornost in plača za nastalo škodo, ne pa da jo plačujemo iz proračuna vsi državljani. 
Upam, da bodo na Ministrstvu za okolje in prostor vsaj sledili zgledu Romunije in čim prej 
uredili predpise na tem področju. 

Pomemben je tudi projekt »Modri odsevnik«, ki ga izvajamo skupaj z Direkcijo RS za 
infrastrukturo, v njegovo promocijo pa se bo vključila tudi Javna agencija RS za varnost 
prometa. V letu 2018 smo razvili spletno aplikacijo, s katero lovci na kraju samem 
zabeležimo povoz in poskrbimo, da so podatki natančno preneseni v naš lovsko informacijski 
sistem Lisjak. Podatki kažejo, da se je na območjih, ki smo jih opremili z modrimi odsevniki, 
število povozov divjadi zmanjšalo kar za polovico. 
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Upravljanje z divjadjo v Sloveniji temelji na strokovnem načrtovanju, ki obsega dela v 
loviščih, odvzem določenega števila živali, predpisanega po vrstah ter posameznih starostnih 
in spolnih kategorijah; obsega upravljanje z gozdnimi in negozdnimi živalskimi vrstami ter z 
gozdnim in negozdnim prostorom. Načrtovanje te obsežne in strokovno interdisciplinarno 
zelo zahtevne naloge je država zaupala Zavodu za gozdove Slovenije in mu s tem dala velika 
pooblastila. Zavod z ukinjanjem samostojnega oddelka za lovstvo kaže negativen odnos do 
zahtevnega področja delovanja. Kot predstavniki večine upravljavcev lovišč, ki morajo po 
koncesijski pogodbi in Zakonu o divjadi in lovstvu izvajati vsakoletne načrte, smo prepričani, 
da bo/bi takšna odločitev zmanjšala preglednost načrtovanja in ugled slovenskega upravljanja 
z divjadjo in njenim življenjskim okoljem. 

V letu 2018 nam je po desetih letih uspelo prepričati zakonodajalca, da sprejme potrebne 
Spremembe zakona o divjadi in lovstvu in odpravi nesorazmernost kazni. Kot predsednik 
Lovske zveze Slovenije sem bil namreč dolžan lovcu, ki mu je lovski inšpektor izrekel 
opomin, kar za tri leta odvzeti pravico do lova in lovsko izkaznico. Za spremembo tega 
neživljenjskega določila zakona je glasovalo kar 73 poslancev državnega zbora.  

Državno pravobranilstvo RS, ki zastopa Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS še vedno 
vlaga tožbe na ugotovitev lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, na katerih 
je bila v Zemljiški knjigi vpisana družbena lastnina in pravica uporabe v korist lovskih družin. 
Gre za ponovno podržavljanje kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so jih lovske družine 
pridobile na odplačen način. Lovska zveza Slovenije zato načrtuje zbiranje 5.000 podpisov za 
spremembo omenjenega zakona, pri tem se namerava sklicevati na denacionalizacijski zakon. 

Z drugimi nevladnimi organizacijami smo sodelovali pri pripravi in podpisu kodeksa Vedenja 
v naravi. Nadaljujemo tudi s prizadevanji za vzpostavitev varuha narave in njegovo vključitev 
v Zakon o ohranjanju narave. Predlog, ki ga je že leta 2017 podalo 7 nevladnih organizacij: 
Planinska zveza Slovenije, Taborniki, Turistična zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije, 
Čebelarska zveza Slovenije, Kinološka zveza Slovenije in Lovska zveza Slovenije, je 
Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2017 zavrnilo. Ker gre za potreben institut, Lovska 
zveza Slovenije skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami nadaljuje s prizadevanji za 
njegovo vzpostavitev. V letu 2018 je bil za podpredsednika Federacije evropskih lovskih zvez 
(FACE) in člana izvršnega odbora soglasno izvoljen predstavnik naše Zveze, direktor 
Strokovne službe LZS Srečko Žerjav. 

Občina Lukovica je konec leta sprejela spremembe občinskega podrobnega prostorskega 
načrta, na podlagi katerega bo omogočena gradnja novega Nacionalnega lovskega centra. V 
prihodnjem letu načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnja nove stavbe in nove 
zgodbe pa je delo za naslednje mandatno obdobje. 

mag. Lado Bradač, 

predsednik Lovske zveze Slovenije 
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SPLOŠNI PODATKI O LOVSKI ZVEZI SLOVENIJE 

O Lovski zvezi Slovenije 

Lovska zveza Slovenije (LZS) je nevladna naravovarstvena organizacija z več kot 110-letno 
tradicijo, ki deluje v javnem interesu in predstavlja strokovno ter enovito interesno združenje 
lovcev. Članice LZS so lovske družine in območne lovske zveze po vsej Sloveniji ter druga 
društva in združenja, ki delujejo v interesu lovstva. 

Krovna lovska organizacija umešča lovstvo v širšo družbo, oblikuje skupne lovske interese in 
skrbi za njihovo uveljavljanje, zagotavlja povezanost in obveščenost članstva, pomoč in 
podporo pri varstvu narave in upravljanju z loviščem ter divjadjo in opravlja zakonsko 
določene naloge.  

Poslanstvo 

Poslanstvo LZS je povezovanje slovenskih lovcev pri varstvu narave in okolja ter trajnostnem 
upravljanju z divjadjo in ohranjanju lovskih vrednot. 

Vizija 

LZS želi uspešno slediti toku sprememb, zato se nenehno prilagaja zahtevam časa. Spreminja 
se in stremi k izboljšavam na vseh področjih.  

Osnovni cilji slovenske lovske organizacije so ohranitev sonaravnega okolja in izboljšanje 
življenjskega prostora živalskih in rastlinskih vrst ter zdravega okolja ljudi, trajnostno 
upravljanje z divjadjo, učinkovito delovanje LZS in njenih članic ter sodelovanje in 
partnerstvo s souporabniki prostora. 

Slovenska lovska organizacija mora ob realizaciji teh cilje znova postati enakovreden in 
spoštovan partner na področju lovsko upravljavskega načrtovanja. V širši javnosti bomo bolj 
prepoznavni kot odgovorna naravovarstvena organizacija in zaradi svoje dejavnosti v očeh 
javnosti še bolj prepoznana. Poznali nas bodo kot organizacijo, ki vse svoje odločitve 
sprejema na strokovnih in znanstvenih izhodiščih ter organizacijo, ki si nenehno prizadeva 
postati bolj transparentna in učinkovita v svojem delovanju. 
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Lovska zveza Slovenije v številkah za leto 2018 

 

Članstvo 

skupaj članov na dan 31. 12. 2018 20.318 

-        žensk 490 

-        pripravnikov 585 

povprečna starost 57,24 let 

število članov v 2 LD 179 

število članov v 3 LD 2 

 

Organizacija 
število OLZ/ZLD 20 

število volilnih okolišev 20 

število LD in ostalih članic 447 

− od tega upravljavk lovišč 411 
− skupna površina lovišč (v ha) 1.767.681 

− lovna površina (v ha) 1.648.928 

 

Izobraževanja 
število izvedenih izobraževanj 134  
število prijavljenih na izobraževanja 4.977 

 

Odvzem divjadi  
  
srnjad 37.941 

− odstrel 29.547 

− izgube 8.394 

  
navadni jelen  4.431 

− odstrel 3.861 

− izgube 570 

  
muflon 450 

− odstrel 399 

− izgube 51 

  
gams  2.041 

− odstrel 1.788 

− izgube 253 

  
divji prašič 7.867 

− odstrel 7.683 

− izgube 184 

  
lisica 11.559 

poljski zajec 1.842 

siva vrana 9.959 

Skupno odvzem divjadi 76.090 
 

                     Opravljene brezplačne ure 
v lovišču 582.708 
drugo 49.936 

skupno 632.644 

 

                     Lovska kultura  
lovski pevski zbori 18 

lovski rogisti 29 

 

                     Lovska kinologija 
število lovskih psov 4.121 

število iskanj ranjene divjadi 2.608 

 

                     Škode od divjadi 
prijavljenih škod 1.647 

poravnava škod skupaj 
(izplačilo, material in 
vrednost delovnih ur) 251.683,26 EUR 

- izplačane v EUR 150.878,75 EUR 

- vrednost materiala 52.782,51 EUR 

Poravnava - sanacija škod 
(ure) 4.802 

Poravnava - sanacija škod 
(vrednost v EUR) 48.022 EUR 

 

                   Število škod po vrstah divjadi 

 

število 
škodnih 

primerov 

vrednost povrnjene 
škode v EUR 

(izplačilo, material 
in vrednost 

delovnih ur) 
divji prašič 1.288 194.809,68 EUR 
navadni jelen 215 43.974,57 EUR 
srnjad 77 7.617,22 EUR 

jazbec 10 531,09 EUR 
poljski zajec 11 904,00 EUR 
siva vrana 12 1.134,18 EUR 

lisica 12 935,70 EUR 
ostalo 45 215,56 EUR 

skupno 1.647 251.683,26 EUR 
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I STROKOVNA SLUŽBA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Leto se je začelo z delom na področjih, ki z lovstvom niso neposredno povezana. Pripravili 
smo se na obravnavo dokumentov Ministrstva za okolje, s katerimi naj bi opredelili 
opazovanje medvedov kot trajnostno rabo naravnih virov. Ker gre za dejavnost, ki se izvaja 
neposredno v lovišču, smo vztrajali na izključni pristojnosti upravljavk lovišč glede določitve 
lokacij in izvajanja ogledov. Sledila je priprava dokumentov in udeležba na nadzornem 
odboru projekta LIFE Lynx, kjer so bile predstavljene že opravljene in predvidene aktivnosti. 
V letu 2018 nam je kljub temu, da nismo zaposlili za to predvidenega novega sodelavca, 
uspelo zagotoviti pravočasno in uspešno izvajanje načrtovanih akcij. Nismo pa mogli 
zagotoviti udeležbe na vseh sestankih projektnega tima in udeležbe na jesenskem sestanku 
nadzornega odbora projekta. 

V januarju smo se lotili izdelave letnega Poročila o delu in poslovanju LZS za preteklo leto, 
ga dokončno oblikovali v februarju, dali v obravnavo Upravnemu odboru LZS in ga z 
vodstvom predstavili na vseh delnih občnih zborih volilnih okolišev. Ker smo v poročilu 
podrobno predstavili celotno delovanje LZS v preteklem letu, je bila sama priprava in izvedba 
precej obsežen projekt. Predstavitev poročila in rezultatov poslovanja na vseh delnih občnih 
zborih se je pokazala kot naporna, a koristna, saj lahko tako predstavniki članic neposredno 
zastavljajo vsa vprašanja o vsebini poročila in o tekočem delovanju LZS.  

V letu 2018 smo imeli več sestankov s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP), Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Ministrstva za infrastrukturo 
(MZI) in Ministrstva za okolje (MOP), za katere je podlage pripravila strokovna služba LZS.  

Ob začetku postopka priprave in sprejema letnega lovsko upravljavskega načrta (LLUN) smo 
MKGP opozorili na sodbo Vrhovnega sodišča RS, ki ugotavlja, da že vrsto let nimamo 
veljavnih letnih načrtov lovsko upravljavskih območij (LUO) in zato tudi ne letnih načrtov 
lovišč. MKGP smo zato pozvali, da poišče ustrezne rešitve za lovski družini, ki LUO za 2017 
nista podpisali in jima je zato ministrstvo zagrozilo z odvzemom koncesije, kot tudi za 
sprejem veljavnega LUO za tekoče leto.  

Žal tudi v letu 2018 nismo uspeli s pripombami v postopku sprejemanja LLUN, ki je v večini 
primerov ostal na nivoju preteklega leta. Po podaji uspešne pobude za vložitev ustavne 
presoje 63. člena Zakona o divjadi in lovu v Državnemu svetu, dopisih takratnemu 
kmetijskemu ministru in predsedniku Državnega zbora ter številnih sestankih na kmetijskem 
ministrstvu in z zakonodajalci, smo na Vlado RS vložili pobudo za spremembo Zakona o 
divjadi in lovstvu po skrajšanem postopku. Sprememba 63. člena je bila sprejeta in s tem 
odpravljene nesorazmernosti pri veljavnosti lovskih izkaznic, v zakon pa smo vnesli tudi 
obveznost financiranja del, ki jih opravljamo v javnem interesu.  

Druga velika tema, povezana z MKGP je lastninjenje kmetijskih zemljišč v skladu s 14. 
členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov oziroma razlastitve zemljišč v lasti 
lovskih družin. Skupaj s prav tako prizadetima Ribiško zveze Slovenije in Planinsko zvezo 
Slovenije smo pisali takratnemu in sedanjemu predsedniku Vlade RS in zahtevali ukrepanje 
MKGP. Rešitev v obliki spremembe zakona pričakujemo v letu 2019.  
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Nova kmetijska ministrica dr. Aleksandra Pivec je imenovala delovno skupino za obravnavo 
problematike s področja upravljanja z divjadjo in velikimi zvermi, ki jo sestavljajo 
predstavniki štirih organizacij kmetov, Zavod za gozdove Slovenije, MOP, MKGP in LZS. 
Naloga delovne skupine je obravnavati pereče teme, vezane na prostoživeče živali, predvsem 
škode po zvereh in divjadi ter upravljanje z divjadjo ter ministrici podati predloge 
dogovorjenih rešitev.  

Takratni ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen smo poslali prošnjo za sestanek že v letu 
2017. Želeli smo se pogovoriti o stalnem zamujanju ministrstva z izdajo odločb o odvzemu 
velikih zveri, enostranskem znižanju usklajenega predloga odvzema za tekoče obdobje in o 
sodelovanju pri izgradnji nacionalnega lovskega centra. Na našo prošnjo ni bilo odziva, zato 
smo ji s posebnim dopisom sporočili, kako to razumemo, a tudi v tem primeru odziva ni bilo. 
Tudi leto poprej je pravni akt o posegu v populacijo rjavega medveda zamujal, za volka pa 
akta na MOP sploh niso pripravili. Tako smo se v okviru širše skupine za pripravo izhodišča 
za poseg sestali šele oktobra. Na naše vprašanje o odvzemu volkov so odgovorili, da nimajo 
podlag za pripravo ustreznih utemeljitev odvzema volkov, in kot se je izkazalo kasneje, enako 
velja tudi v primeru odvzema medvedov. 

Z Direkcijo RS za infrastrukturo, MZI smo izdelali programsko opremo za spremljanje in 
registriranje povozov prostoživečih živali na cestah in pričeli s poskusno uporabo modula 
»Povoz divjadi«.  

Z MNZ smo sodelovali pri pripravi sprememb Zakona o orožju, katerih osnovni namen je 
prilagoditev zakona zahtevam nove evropske direktive o strelnem orožju. Posredovali smo 
tudi lastne pobude - za večino pobud smo v medresorskem usklajevanju zagotovili tudi 
podporo MKGP.  

Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, katere člani smo, je pred parlamentarnimi 
volitvami vodjem parlamentarnih strank pred parlamentarnimi volitvami poslala vprašalnik o 
njihovem odnosu do aktualnih tem na našem področju, s podpisi predsednikov vseh sedmih 
zvez. Odgovorili sta le dve stranki, njune odgovore smo objavili na spletni strani LZS. 
Nadaljevali smo z uresničevanjem pobude za uvedbo varuha narave in s spremembo 
zakonodaje o vožnji z motornimi vozili v naravi. V sklopu aktivnega sodelovanja z drugimi 
nevladnimi naravovarstvenimi organizacijami smo aktivno sodelovali pri pripravi kodeksa 
Obisk v naravi in ga v septembru podpisali kot ena izmed 27 sodelujočih organizacij. Cilj 
kodeksa je informirati in ozavestiti obiskovalce narave in turiste, kako naj se obnašajo v 
naravi. 

Na področju sodelovanja v Mednarodnem svetu za lov in gojitev divjadi (CIC) sva se 
predstavnika LZS, kot edina pooblaščena mednarodna ocenjevalca trofej (SITJ) po sistemu 
CIC v Sloveniji, udeležila letnega sestanka CIC Trophy Evaluation Board, najvišjega 
strokovnega organa CIC, pristojnega za določanje pravil ocenjevanja trofej. Konferenca ni 
prinesla pomembnejših sprememb v sistemu ocenjevanja, izpostavljena pa je bila zahteva, da 
nacionalne delegacije pred izdajo knjig z navodili za ocenjevanje trofej pošljejo osnutek v 
potrditev CIC.  

V začetku decembra je bil organiziran sestanek Foruma CIC za Centralno in Vzhodno 
Evropo, na katerem sta bila izvoljena nov predsednik Vasil Vasilu (predsednik Združenja 
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lovcev Bolgarije) in podpredsednica Tatiana Aramileva (predsednica Ruske zveze lovcev in 
ribičev). Na Forumu so bili predstavljeni stanje in ukrepanje posameznih državah pred in po 
izbruhu afriške prašičje kuge, delo na pridobivanju statusa lovstva kot nesnovne kulturne 
dediščine in ekonomski pomen lova po državah. Soglasno je bil podprt predlog slovenske 
delegacije, da naj bo stalni član upravnega odbora CIC tudi predsednik Foruma. 

V okviru dela v Federaciji Evropskih lovskih zvez (FACE) smo v letu 2018 udeležili sej dveh 
upravnih odborov, srečanja članic in generalne skupščine, v okviru teh je bil tudi sestanek 
izvršnega in upravnega odbora. V letu 2018 je potekala razprava o predvideni prepovedi 
uporabe svinca, tudi v izstrelkih, in sicer naj bi do leta 2021 uvedli prepoved uporabe svinca s 
prehodnim obdobjem dveh oziroma treh let. Na skoraj vseh sestankih je bila aktualna tema 
lov določenih ptičjih vrst, predvsem ptic selivk, saj so v večini članic to zelo pomembne vrste 
za lov. Posebna pozornost je bila posvečena pripravi nove skupne kmetijske politike, ki vse 
bolj negativno vpliva na lovne vrste in biotsko raznovrstnost.  

Delo Evropske komisije ima velik vpliv in tako je njihova skupina strokovnjakov predlagala 
popolno zaščito vseh velikih zveri. FACE je nemudoma ostro protestiral in podprl pritisk 
skandinavskih držav za spremembo načina upravljanja, to je za večji vpliv posameznih držav 
članic EU na upravljanje.  

Glavna tema v Evropi v letu 2018 je bila afriška prašičja kuga, ki je velik izziv in velika 
grožnja; strokovnjaki zbirajo podatke o bolezni in iščejo cepivo, bolezen pa se je pojavila v 
dveh novih državah članicah EU. Na septembrski skupščini FACE, ki se jo je udeležil tudi 
predsednik LZS, je bil za novega predsednika soglasno izvoljen predsednik Torbjörn Larsson 
(Švedska lovska zveza). Na skupščini neuravnotežen predlog bilance za tekoče leto in predlog 
novega proračuna ni bil potrjen, saj je bila za leto 2018 predvidena visoka izguba. Tudi zato je 
bila imenovana delovna skupina za oceno dela organizacije in zaposlenih v pisarnah, upravni 
odbor pa mora pripraviti predlog za znižanje stroškov.  

V začetku novembra smo v Moravskih Toplicah izvedli sestanek članic Centralnega regiona 
FACE. Sestanka se je udeležil tudi direktor CIC skupaj z namestnikom. Obravnavane so bile 
vse aktualne teme, najbolj pereča tema je bila predviden dvig članarin, z njim se ni strinjala 
nobena od udeleženih delegacij.  

V preteklem letu je Lovska zveza Slovenije izdala 10 enojnih in eno dvojno številko glasila 
Lovec, v nakladi 23.000 izvodov. V vsaki številki glasila je z različnimi prispevki sodelovalo 
50 do 60 dopisnikov, naravoslovnih fotografov in ilustratorjev. Zato smo v letu 2018 za 
glasilo podpisali 197 novih avtorskih pogodb. Naše glasilo smo poslali tudi 180 slovenskim in 
tujim naročnikom ter na 694 naslovov slovenskih osnovnih šol, vrtcev, knjižnic in drugih 
ustanov. Pripravili smo razpis za tisk glasila Lovca v letu 2019 in izbrali najustreznejšo 
tiskarno. Tudi v letu 2018 smo izvedli javni natečaj za najboljšo zgodbo z lovsko tematiko, na 
katerega se je odzvalo 21 anonimnih piscev z leposlovno-literarnimi besedili. Njihove zgodbe 
je komisija ocenila kot zelo dobre, boljše kot na predhodnem natečaju. Prav tako smo 
poskrbeli za izbor fotografij in novembra izdali deveti veliki stenski koledar LZS v nakladi 
22.000 izvodov, ki ga je prejel vsak slovenski lovec.  

Jeseni je v nakladi 2.500 izvodov izšla zelo aktualna knjiga Strokovne knjižnice LZS 
»Čeljustnice prostoživečih parkljarjev« avtorjev dr. B. Pokornega in dr. Ide Jelenko-Turinek. 
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Knjiga, napisana kot priročnik, uporaben tako med lovskim letom kot ob kategorizacijah, je 
bila v javnosti zelo dobro sprejeta.  

Izdaja knjige z delovnim naslovom »Šakal - nova vrsta divjadi v Sloveniji« v zbirki 
Zlatorogova knjižnica je bila načrtovana za konec leta 2018, a bo zaradi objektivnih razlogov 
izdana v letu 2019. Namesto nje smo, ker je bilo opravljenega že veliko dela pri pripravi 
knjige, sicer načrtovane za objavo v letu 2019, v treh mesecih izdali leposlovno delo z 
naslovom »Včasih, ko v Grapi prespim« avtorja Jožeta Lebana – Droljča, ki je kot 41. knjiga 
v zbirki izšla v nakladi 21.700 izvodov. V nakladi 1.000 izvodov smo konec leta 2018 izdali 
tudi 5. številko Zlatorogovega zbornika, periodične strokovno - znanstvene revije LZS. 

Na osnovi analize obstoječe spletne strani LZS in drugih družbenih omrežij je bila sprejeta 
odločitev o izdelavi nove, sodobne in uporabniško kakovostne spletne strani LZS. Izbran je 
bil najustreznejši ponudnik, ki je izdelal novo spletno stran, vendar ta zaradi zapletov pri 
prenosu vsebin iz lovsko informacijskega sistema za prikaz na članski spletni strani, še ni v 
celoti realizirana. Sicer so aktivnosti na družbenih omrežjih, predvsem na Facebook strani 
dobro zaživele.  

V letu 2018 smo medijem posredovali 23 sporočil za javnost in vabil, prek katerih smo 
obveščali o aktualnih dogodkih in temah, podali smo 92 odgovorov na novinarska vprašanja, 
izjav za različne medije ter pojasnil zainteresirani javnosti in posameznikom. Prav tako smo 
redno skrbeli za objavljanje obvestil in novic na spletni strani LZS in na naši Facebook strani 
in povečali frekvenco objav. V začetku oktobra smo v Kopru organizirali jubilejno strokovno 
posvetovanje, 10. Slovenski lovski dan na temo »Šakal v Sloveniji in na Balkanu: stanje in 
upravljavski izzivi« s predavanji domačih in tujih strokovnjakov, ki so se ga udeležili tudi 
predstavniki ministrstev in organov v njihovi sestavi. Decembra smo skupaj z Ribiško zvezo 
Slovenije organizirali redno letno novinarsko konferenco, ki se jo je udeležilo 12 novinarjev, 
in na kateri smo predstavili delovanje LZS v preteklem letu, izsledke raziskave o zlatem 
šakalu v Sloveniji, dejstva glede širjenja afriške prašičje kuge v Evropi in o pojavu bolezni 
Aujeszkega v Sloveniji. V adremi vabljenih na novinarsko konferenco je 50 novinarjev, dve 
agenciji in 24 drugih tiskanih, radijskih, TV in spletnih medijev. 

V Zlatorogovi galeriji smo v preteklem letu pripravili tri razstave. Marca razstavo slikarja 
Jožeta Dolenca z naslovom »V objemu lepot narave«, junija razstavo Foto kluba Diana z 
naslovom »50 odtenkov zelene« in oktobra skupno razstavo udeležencev likovnih kolonij 
ZLD Kočevje in ZLD Novo mesto »Kdo bo čuval naravo, če ne lovci«. Odprtja razstav so s 
svojimi nastopi popestrili Domžalski rogisti, Lovski pevski zbor Medvode in kantavtorica 
Majda Kočar.  

Na podlagi Pravilnika o financiranju določenih skupnih nalog članic LZS smo lani objavili 23 
razpisov, dva razpisa manj kot leto prej. Vsebino razpisov so posredovale vse komisije, ki so 
jim bila sredstva namenjena, nekatere še vedno zelo pozno. Na tri objavljene razpise se ni 
prijavil nihče, eden od razpisov je bil naknadno zamenjan z drugim. Usposobljene članice so 
do konca leta 2018 uspešno izvedle 93 nalog, kar je precej manj od leta poprej, ko jih je bilo 
izvedenih 106. Pri tem so sodelovale vse usposobljene članice, vendar so izvedle zelo različno 
število nalog - ena usposobljena članica je izvedla eno samo nalogo, šest jih je izvedlo po dve, 
največ, deset pa ena članica. Povprečno je tako vsaka usposobljena članica izvedla nekaj več 
kot 4,6 naloge. Sodelovanje z usposobljenimi članicami ter izvajanje skupnih in drugih nalog 
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je potekalo dobro. Prvi del izplačil donacije je bil izveden v skladu s pravilnikom v začetku 
februarja, drugi pa, kot vsako leto zaradi poznih oddaj poročil o izvedbi, šele zadnje dni v 
letu. S strokovnimi tajniki območnih lovskih zvez smo novembra izvedli delovno srečanje, ki 
sta se ga udeležila tudi predsednik LZS in predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko 
orožje LZS. Namen srečanja je bil izmenjava informacij in kakovostno sprotno opravljanje 
skupnih nalog. Srečanja se niso udeležili trije strokovni tajniki.  

V letu 2018 je bilo v okviru LZS izvedenih 133 različnih izobraževanj in usposabljanj, na 
katere se je prijavilo 4.977 kandidatov, uspešno jih je zaključilo 4.205. Na tečaj za lovske 
čuvaje se je prijavilo 56 tečajnikov, 55 ga je uspešno zaključilo že v lanskem letu. 
Obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje smo izvedli na štirih lokacijah, udeležilo se ga je 
553 čuvajev. Pri tovrstnih izobraževanjih so naloge strokovne službe LZS organizacija tečaja, 
priprava urnika, koordinacija s predavatelji, priprava gradiv za objavo na spletnih straneh, 
priprava pogodb o avtorskem delu, koordinacija poteka tečaja, organizacija izpitov in 
popravnih izpitov, organizacija zaključne ekskurzije, priprava spričeval in vnos podatkov o 
opravljenih izpitih v sistem Lisjak. Poskrbeli smo tudi za vsa tehnična dela, ki vsebujejo 
sklepanje avtorskih pogodb z avtorji, lektorji in oblikovalci ter pridobitev ponudb za tisk 
plakata »Parkljarji v Sloveniji« v formatu A4 ter tisk šolskega urnika z ilustracijami 
prostoživečih živali. 

Po nakupu zemljišča v Gradišču pri Lukovici, kjer bo novi sedež LZS, se je v preteklem letu 
začel postopek za spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo spremenil 
namembnost gradnje; prvotno je bilo območje namenjeno turističnim objektom. Občina 
Lukovica je v skladu s podpisanim dogovorom začela s pripravo dokumentacije za izvedbo 
komunalne opreme in izgradnjo ustrezne infrastrukture.  

V letu 2018 smo prejeli več kot 2.500 telefonskih klicev in elektronskih sporočil članic in 
članov, ki so želeli stališča, pojasnila in pomoč pri reševanju problemov, na katere so naleteli  
pri svojem delovanju ali delu lovskih družin in združenj. Vse več je klicev občanov, predvsem 
v zvezi s škodo po divjadi, izvajanjem lova in divjadjo, ki prihaja v neposredno bližino 
njihovih bivališč; prejeli pa smo tudi precej vprašanj občanov, zakaj vidijo manj divjadi, kot v 
preteklih letih.  

V letu 2018 smo prejeli 716 računov, izdali pa 905 predračunov in 1.790 računov, od tega 208 
v založništvu. Imeli smo 152 blagajniških prejemkov in izdali 248 dopisov ter 991 potnih 
nalogov. V letu 2018 smo se intenzivno in uspešno ukvarjali z izterjavo zapadlih dolgov. 
Nalepke za podaljšanje lovskih izkaznic smo vsem lovskim družinam-upravljavkam poslali že 
v prvi dekadi decembra. 

Na podlagi prejetih vlog smo izdelali in vročili 1.045 lovskih in 106 izkaznic lovskih čuvajev, 
pri čemer je bilo 196 prejetih vlog za prve nepopolnih, žal pa tudi velika večina podatkov za 
izdajo drugih. Čas od prejema popolne vloge za izdajo lovske izkaznice pa do njene izdaje je 
bil krajši od 10 dni. Vloženih je bilo 1.524 predlogov in na podlagi sklepov komisije in 
Upravnega odbora LZS izdanih 1.454 lovskih odlikovanj in priznanj.  

V okviru strokovne službe LZS smo pripravili številna poročila, analize in evidence o 
izvajanju dejavnosti službe in organov LZS, sodelovali pri izvedbi več kot 110 sestankov 
organov, komisij in delovnih teles LZS ter za njih izdelali večino gradiv in zapisnikov ter 



 

 

12 

realizirali njihove sprejete sklepe. Prav tako smo pripravili gradiva in dokumente za sodne in 
upravne postopke, v katerih je sodelovala LZS.  

 

V Kočevju se maja je odvilo že 45. Srečanje lovskih 
pevskih zborov in rogistov z naslovom »Praznik lovske 
kulture«. 

 

 

 

 

 

 

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. 
Dejan Židan se je maja srečal s predstavniki Lovske 
zveze Slovenije in se podrobneje seznanil z našo 
organizacijo in področji delovanja. 

 

 

 

 

 

 

10. Slovenski lovski 
dan, ki je potekal 6. 
oktobra, v Kopru, je 
bil posvečen novi 
vrsti v slovenski favni 
- šakalu. 
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V prostorih Zlatorogove galerije smo v letu 2018 
gostili več razstav; na oktobrski se je predstavilo 
kar 33 ustvarjalcev, udeležencev poletnih likovnih 
kolonij Zveze lovskih družin Kočevje (Zeleni most) 
in Zveze lovskih družin Novo mesto. 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalna skupna letna novinarska konferenca 
LZS in RZS na ladjici med vožnjo po Ljubljanici. 

 

 

 

 

 

 

Skupno prednovoletno srečanje Lovske 
zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije. 
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II ORGANI IN DELOVNA TELESA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Najvišji organ LZS je Občni zbor (zbor vseh članic LZS), v letu 2018 je bil sklican 5. junija 
2018 v prostorih Celjskega doma v Celju. Udeležili so se ga 104 od 114 delegatov, ki 
predstavljajo vseh 20 volilnih okolišev po Sloveniji, udeležence pa je uvodoma nagovoril 
predsednik LZS, mag. Lado Bradač. 
Za uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč 
občnega zbora ter za uresničevanje nalog LZS skrbi Upravni odbor, ki je za svoje delo 
odgovoren Občnemu zboru LZS. Upravni odbor sestavlja 34 članov, v letu 2018 se je sestal 
na petih rednih sejah (27. 1., 27. 3., 12.6., 2. 10. in 25. 11. 2017 in eni dopisni seji (13, - 19. 
12.). Udeležba članov na sejah UO je razvidna iz spodnje tabele. 

  priimek in ime prisoten 

1 mag. Bradač Lado 6/6 

2 Belhar Peter 5/6 

3 Božič Miha 5/6 

4 Burnik Radoš 5/6 

5 Dragan Alojz 4/6 

6 Gselman Marjan 5/6 

7 mag. Klemenc Aleš 6/6 

8 dr. Kos Ivan 4/6 

9 Kovačič Rajko 5/6 

10 dr. Krope Felix Srečko 4/6 

11 Kuhar Gorazd 5/6 

12 Lukančič Anton 4/6 

13 Malešič Ivan 6/6 

14 Mastnak Zdravko 5/6 

15 Mrakič Miha 4/6 

16 Pečarič Janez 3/6 

17 Plaznik Boštjan 6/6 

18 Prodan Vedran 6/6 

19 Rebec Danimir 5/6 

20 Reberšak Avgust 6/6 

21 Rituper Ludvik 6/6 

22 Saftič Danjel 3/6 

23 Saksida Kazimir 6/6 

24 Štrukelj Miran 4/6 

25 Šuler Goran 6/6 

26 Šumak Janez 4/6 

27 mag. Trafela Emilijan 6/6 

28 Trotovšek Tomaž 4/6 

29 Velkovrh Milan 6/6 

30 Zakšek Slavko 5/6 

31 Zorko Franc 5/6 

32 Žiberna Branko 3/6 

33 Žižek Ivan 6/6 

34 Žlebnik Slavko 4/6 
*nezmožnost udeležbe na sejah so člani sporočali ažurno, odsotnosti so bile upravičene 
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Upravni odbor LZS je organ, ki sprejema načelne politične odločitve, teža dela pa je na 
komisijah in delovnih telesih. V letu 2018 so delovala naslednja delovna telesa Upravnega 
odbora LZS:  

- Komisija »Mladi in lovstvo«; 
- Komisija za finančno in gospodarsko področje; 
- Komisija za izobraževanje; 
- Komisija za lovski informacijski sistem; 
- Komisija za lovsko kinologijo; 
- Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi; 
- Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje; 
- Komisija za mednarodne odnose; 
- Komisija za organizacijska in pravna vprašanja; 
- Komisija za priznanja in odlikovanja;  
- Komisija za upravljanje z divjadjo; 
- Strokovno-znanstveni svet; 
- Uredniški odbor LZS za založništvo (znotraj njega deluje Uredniški odbor za spletne 

strani LZS); 
- Komisija za lovsko-čuvajsko službo. 

Da bi komisije delovale še bolj usklajeno in učinkovito, so se tudi v letu 2018 sestali 
predsedniki komisij in delovnih teles. Koordinacija je namenjena predvsem usklajevanju 
nalog in finančnih načrtov. Strokovno in tehnično pomoč ter koordinacijo dela na tem 
področju sta opravila direktor Strokovnih služb S. Žerjav, in podpredsednik LZS mag. A. 
Klemenc, zadolžen za področje strokovnega dela komisij in delovnih skupin. Udeležba na 
koordinaciji predsednikov komisij 23. 10. 2018 je razvidna iz spodnje tabele. 

 
ime in priimek prisotnost (1 seja) 

mag. Aleš Klemenc (zadolžen za področje strok. dela komisij in delovnih skupin) da 

Srečko Žerjav (direktor Strokovne službe LZS) da 

mag. Sebastijan Gorenc (predsednik Komisije za finančno in gospodarsko področje) da 

dr. Arpad Kӧveš (predsednik Uredn. Odb. za založništvo in Uredn. odb.spl. strani) da 

Rudolf Slogovič (podpredsednik Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi) da 

prof. dr. Boštjan Pokorny (predsednik Strokovno-znanstvenega sveta) odsotnost opravičil 

Janez Logar (predsednik Komisije za mednarodne odnose) da 

Matija Janc (predsednik Kom. za lov. strelstvo in lov. orožje) da 

Goran Šuler (predsednik Komisije za organizacijska in pravna vprašanja) da 

Ivan Žižek (predsednik Komisije za izobraževanje) da 

Milan Velkovrh (predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja) da 

Radoš Burnik (predsednik Komisije za lovsko kinologijo) da 

Miha Pavčič (podpredsednik Komisije za lovski informacijski sistem) da 

dr. Ivan Kos (predsednik Komisije za upravljanje z divjadjo) da 

Marko Mali (predsednik Komisije »Mladi in lovstvo«) da 

dr. Srečko Felix Krope (predsednik Komisije za lovsko-čuvajsko službo) da 

 
Delo organov LZS nadzira Nadzorni odbor, ki o svojem delu in ugotovitvah poroča 
Občnemu zboru, o svojih ugotovitvah pa sproti obvešča tudi Upravni odbor.  
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O ravnanju članice LZS, ki ni v skladu s cilji in nalogami LZS, in o ravnanju, ki pomeni hujšo 
kršitev članskih obveznosti, odloča Razsodišče, pristojno pa je tudi za reševanje sporov med 
članicami, kadar se s tem strinjajo vsi udeleženci v sporu.  

Vrhovno častno razsodišče za lovstvo, ki skrbi za uveljavljanje pravil Etičnega kodeksa 
slovenskih lovcev v praksi, je Odbor etičnega kodeksa. 

Podrobnejša poročila delovnih teles ter Odbora etičnega kodeksa, Razsodišča LZS in 
Nadzornega odbora LZS so predstavljena v nadaljevanju. 

1 Komisija Mladi in lovstvo 

I. Seje komisije 

Na podlagi sprejetega programa dela in potreb smo se člani Komisije mladi in lovstvo v letu 
2018 sestali na treh rednih sejah. 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje) 
Marko Mali (predsednik) 3/3 

Maja Brunskole (podpredsednica) 3/3 

Alojz Albreht 3/3 

Marko Janežič 0/3 

Jože Meh 3/3 

Miha Mrakič 2/3 

Jože Seršen 1/3 

Gregor Češarek (po sklepu 7. redne seje ) 3/3 

 

III. Področje dela komisije 

Komisija mladi in lovstvo nadaljuje svoje poslanstvo predstavljanja naravoslovnih vsebin, 
povezanih z lovstvom, mladini na različnih zahtevnostnih stopnjah. S tem posredno osvešča 
tudi širšo javnost o pomenu in vlogi lovstva v današnjem času. Ne nazadnje želi z aktivnostmi 
na tem področju pri mladih spodbuditi zanimanje za članstvo in delovanje v lovskih 
organizacijah. V preteklem letu je komisija na področju t. i. lovsko-gozdne pedagogike 
poglobila sodelovanje s skupino Gozd eksperimentov na Gozdarskem inštitutu Slovenije. 
Delovno področje komisije je dokaj raznoliko in se navzven odraža v naslednjih oblikah: 

- v sodelovanju s strokovno službo LZS pripravlja in objavlja razpise in natečaje, 
katerih osnovni cilj je spodbujanje dela z mladimi znotraj usposobljenih članic LZS; 

- lovcem na terenu nudi pomoč pri predstavitvah pomena lovstva pri mladini na 
različnih zahtevnostnih stopnjah. Usposablja zainteresirane lovce in zanje pripravlja in 
zagotavlja učna in promocijska gradiva ter ostala didaktična gradiva; 

- z organizacijo in izvedbo lovskih krožkov oziroma interesnih dejavnosti na temo 
lovstva poskuša doseči seznanjanje dijakov z lovskimi vsebinami, zlasti tistih na 
srednjih biotehniških šolah; 

- v sodelovanju z drugimi sorodnimi nevladnimi organizacijami si prizadeva 
promovirati lovstvo tudi med podmladkom tabornikov, ribičev, planincev, itd.; 
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- usposobljene članice skuša zainteresirati za vzpostavljanje naravoslovnih učilnic ali 
kotičkov v osnovnih šolah, centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, turističnih 
kmetijah, itd.; 

- v sodelovanju z ostalimi komisijami LZS si prizadeva z administrativno-tehničnega 
stališča in z vidika zagotavljanja učnih in promocijskih gradiv zagotavljati čim boljše 
pogoje za delo z mladimi; 

- v sodelovanju z uredništvom glasila Lovec stremi k seznanjanju širše lovske javnosti o 
aktivnostih komisije, pri čemer imajo prednost objave prispevkov o neposrednem delu 
z mladimi na terenu. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 

V letu 2018 smo v Komisiji mladi in lovstvo izvedli oziroma sodelovali pri naslednjih 
aktivnostih: 

Izvedba razpisov za financiranje določenih skupnih nalog na področju dela z mladimi za 
članice LZS 

Konec februarja 2018 smo strokovnim službam LZS predložili dva razpisa za sofinanciranje 
nalog na področju dela z mladimi za usposobljene članice, in sicer: 

a) Razpis za izvedbo lovskih taborov in drugih oblik organiziranega dela z mladimi, 
katerega predmet so bili: štirje tridnevni, trije dvodnevni in šest enodnevnih lovskih 
taborov. 

Na podlagi prispelih prijav in ustrezne prerazporeditve za to namenjenih sredstev je 
komisija potrdila izvedbo šestih tridnevnih in štirih enodnevnih lovskih taborov. 

b) Razpis za usposabljanje članov lovskih organizacij za delo z mladimi - Mentor 
lovskih delavnic za mladino; razpoložljivo višino sredstev smo predvideli za tri 
usposabljanja. 

Vsi zgoraj navedeni tabori so bili uspešno izvedeni. Na podlagi prispelih poročil je bila 
opravljena analiza dogodkov, izsledki bodo objavljeni na spletni strani LZS. Prav tako so bila 
izvedena vsa tri načrtovana usposabljanja za člane lovskih organizacij. Poročila se nahajajo v 
arhivu komisije. 

Sodelovanje z usposobljenimi članicami LZS in drugimi deležniki na področju dela z 
mladimi 

Komisija je v lanskem letu prvič organizirala delovno srečanje predsednikov Komisij za delo 
z mladimi oziroma predstavnikov usposobljenih članic, zadolženih za delo z mladimi. 
Srečanje je bilo 7. 4. 2018, v Naklem pri Kranju, na sedežu ZLDG Gorenjske. Udeležili so se 
ga predsedniki oziroma predstavniki iz: ZLD Bela krajina, ZLD Gorenjske, ZLD Kočevje, 
Koroške LZ, ZLD Ljubljana, LZ Maribor, ZLD Posavje, Postojnsko Bistriške ZLD in ZLD 
Zasavje. Namen srečanja, ki je bil v celoti dosežen, je bil predstaviti aktivnosti Komisije 
mladi in lovstvo pri LZS, spodbuditi ustanavljanje istoimenskih komisij pri usposobljenih 
članicah, seznaniti prisotne z razpoložljivim promocijskim in učnim gradivom ter možnostmi 
njihovega pridobivanja, izmenjati izkušnje ter prisluhniti predlogom, pobudam in 
konstruktivnim kritikam s terena. Prisotni so bili enotnega mnenja, da mora srečanje postati 
stalna oblika sodelovanja Komisije mladi in lovstvo z usposobljenimi članicami. 
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V sredini februarja 2018 je potekalo Delovno srečanje predstavnikov Komisije mladi in 
lovstvo s predstavniki Gozdarskega inštituta/Gozda eksperimentov. Tematika razgovora je 
zajela medsebojno predstavitev učnih in promocijskih gradiv, ki so na razpolago za delo z 
mladimi ter proučitev možnosti sodelovanja, zlasti na področju usposabljanja mentorjev za 
delo z mladimi. Omenjeno srečanje smo 22. 9. 2018 nadgradili s skupno strokovno ekskurzijo 
v Lovski izobraževalni center Werktstatt Natur v Burgenlandu, na avstrijskem 
Gradiščanskem. Predstavitve z vodenim ogledom centra se je udeležilo 28 lovcev iz različnih 
usposobljenih članic LZS in 12 gozdarjev, ki v okviru svojega poslanstva lovstvo in gozd 
predstavljajo različnim zahtevnostnim kategorijam mladih in drugi zainteresirani javnosti. 

V imenu Komisije mladi in lovstvo smo z referatom na temo »Lovstvo kot vir naravnih 
didaktičnih materialov« sodelovali na 18. strokovnem srečanju Društva učiteljev podružničnih 
šol v Kranju, 17. 4. 2018. Osnovni namen predstavitve je bil opozoriti na možnosti uporabe 
raznolikih naravnih materialov kot didaktičnih pripomočkov, s hkratnim osveščanjem otrok z 
naravoslovnimi vsebinami ter pri tem ponuditi možnosti sodelovanja lovcev v lokalnih 
okoljih. Referatu, katerega avtorja sta bila Marko Mali in Lojzi Avsenik iz ZLD Gorenjske je 
prisluhnilo nekaj več kot 80 učiteljev s podružničnih šol iz različnih krajev Slovenije. 

Naravoslovje in lovstvo v srednjih šolah 

Organizator letošnjih petih »Malih zelenih celic« - zabavnega tekmovanja v poznavanju 
naravoslovnih lovskih vsebin za dijake, ki med šolskim letom obiskujejo lovski krožek 
oziroma interesno dejavnost naravoslovje in lovstvo, je bil v lanskem letu Biotehniški center 
Naklo. Na srečanju, ki je bilo 25. 4. 2018, sta poleg gostiteljev že tradicionalno sodelovali 
ekipi dijakov iz Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna in Lesarske šole Maribor. V 
okviru prireditve smo udeleženci prisluhnili predavanju o sokolih in sokolarstvu kot posebni 
zvrsti lova, ki je poželo veliko zanimanje, podkrepljeno s številnimi vprašanji. Tematiko sta 
izvrstno predstavila člana Slovenske zveze za sokolarstvo in zaščito ptic ujed Roman Savič in 
Nejc Nastran. Tekmovanje v poznavanju naravoslovno lovske tematike je zajemalo naslednja 
področja: zgodovina lova; razmnoževanje jelenjadi; biologija male divjadi; biotehnična dela v 
lovišču; lovska kinologija ter divjačina in ravnanje z njo. Največ znanja na tokratnem 
tekmovanju je pokazala ekipa Lesarske šole Maribor, sledili so dijaki iz SGLŠ Postojna, s 
tretjim mestom so se morali zadovoljiti gostitelji – dijaki BC Naklo. Podrobno poročilo o 
srečanju je dostopno v arhivu naše komisije. 

Priprava ter izdaja učnih, promocijskih in drugih gradiv 

Za potrebe dela z mladimi na terenu smo v komisiji v lanskem letu poskrbeli za izdajo 15.000 
izvodov pomanjšanih plakatov »Parkljarji v Sloveniji«. Ilustracije so natisnjene v formatu A4, 
na hrbtni strani opremljene s tekstom, ki se navezuje na prikazano divjad, listi pa so vezani v 
bloke po 30 izvodov. 

Ker je začela pohajati zaloga izvodov v javnosti zelo dobro sprejetih igralnih kart Črni Peter, 
se je komisija odločila za ponoven odkup ilustratorskih avtorskih pravic (avtor Igor Pičulin) 
za tisk nadaljnjih 10.000 izvodov. Na osnovi razpoložljivih finančnih sredstev je bilo ob 
koncu leta že natisnjenih 3.000 izvodov kart. 

Za dodatno promocijo lovstva med mladimi smo se v sodelovanju z ilustratorjem Igorjem 
Pičulinom odločili prirediti podobo lovca iz knjižice »Maja in Marko z lovcem na lovu« ter 
na tej osnovi dali izdelati tri t. i. roll up-e, dimenzije 150 x 200 cm. Ti z izrezom za glavo 
omogočajo fotografiranje osebe v podobi lovca z lovskim psom, kar bo po našem mnenju še 
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posebej privlačno za otroke. Izdelani roll up-i so namenjeni uporabi na različnih lovskih 
prireditvah za mlade in so za izposojo na voljo zainteresiranim usposobljenim članicam. 

Včlanjevanje mladoletnih oseb v lovske organizacije 

Kljub temu, da Komisija za organizacijska in pravna vprašanja LZS na našo pobudo še vedno 
ni zavzela jasnega in nedvoumnega stališča do včlanjevanja mladoletnih članov, niti se ni 
opredelila do predloga Dopolnitev vzorca pravil lovskih družin - predlog besedila, ki zadeva 
včlanjevanje mladoletnih oseb v lovske organizacije, je naša komisija sledila priporočilom 
vodstva (predsednika) LZS in pripravila informacijo o možnosti včlanjevanja mladoletnih 
članov na podlagi Zakona o društvih. Celovita informacija bo objavljena v glasilu Lovec, št. 
2/2019 in na spletni strani LZS. 

V. Povzetek 

Glede na zgoraj predstavljene aktivnosti lahko zatrdimo, da Komisija mladi in lovstvo 
opravlja svoje poslanstvo po principu majhnih korakov. Smatramo, da na področju dela z 
mladimi zagotavljamo solidno strokovno in logistično podporo tako usposobljenim članicam 
kot zainteresiranim posameznikom. 

Za tvorno sodelovanje v preteklem letu se zahvaljujem vsem sodelujočim v naši komisiji, 
Komisiji za izobraževanje, strokovni službi LZS in še posebej tehničnemu sodelavcu 
Gregorju Bolčini. Posebna zahvala velja tudi uredništvu glasila Lovec, še posebej odgovorni 
urednici Jasni Kovačič Siuka za pomemben prispevek pri uvrščanju vsebin, namenjenih 
mladim. 

2 Komisija za finančno in gospodarsko področje 

I Seje komisije 

V letu 2018 so se člani Komisije za gospodarsko in finančno poslovanje sestali na treh rednih 
sejah. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje): 

mag. Sebastijan Gorenc (predsednik) 3/3 

Tomaža Kraškovic (podpredsednik) 2/3 

Avgust Reberšak 1/3 

Tomislav Kovačič 1/3 

Anton Bensa 3/3 

 

III Področje dela komisije 

Komisija KGFP je do maja 2018 zasedala v sestavi, kot jo je potrdil UO LZS. V maju je 
odstopil en član komisije. Delo komisije v letu 2018 je bilo usmerjeno predvsem v pregled 
porabe sredstev LZS, glede na sprejeti finančni načrt za tekoče leto. Komisija je v letu 2018 
tekoče spremljala porabo sredstev in realizirane prihodke na mesečnem nivoju. V zadnjem 
kvartalu leta 2018 je komisija izvajala aktivnosti, vezane na pripravo in uskladitev finančnega 
načrta za leto 2019. Finančni načrt je pripravljen z upoštevanjem predlogov posameznih 
komisij in organov LZS glede na pričakovana finančna sredstva v prihodnjem letu. Predlagani 
finančni načrt LZS za leto 2019 je potrdil UO LZS. 
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IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 

a) Spremljanje tekočega poslovanja LZS 

Komisija je v letu 2018 tekoče spremljala porabo sredstev in realizirane prihodke na 
mesečnem nivoju posameznih komisij LZS in strokovne službe LZS ter jih primerjala s 
sprejetim načrtom LZS za leto 2018. 

b) Priprava finančnega načrta za leto 2019 

Predlog finančnega načrta je bil pripravljen na osnovi vsebinskih predlogov posameznih 
komisij in organov LZS. Večina komisij je vsebinsko široko in optimistično načrtovala 
posamezne naloge. Pri vsebinskem načrtu so bile določene prioritete programov posameznih 
komisij, ki dajejo prednost programom, ki jih lovci najbolj potrebujejo. Finančni načrt temelji 
na predpostavki, da članarina LZS za leto 2019 ostaja na ravni preteklih let (55 EUR) in na 
dejstvu, da se iz leta v leto beleži rahel upad članstva. Predlog finančnega načrta za leto 2019 
tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani odraža predstavljene predpostavke in je 
uravnotežen, kar pomeni, da predlagana poraba za delovanje komisij in organov ter strokovne 
službe LZS pomembno ne presega pričakovanih prihodkov LZS v letu 2019. Predlog 
finančnega načrta za leto 2019 je bil predstavljen ter usklajen s predsedniki komisij in organi 
LZS ter posredovan v potrditev upravnemu odboru LZS, ki je predlagani finančni načrt v 
celoti potrdil. 

VI Povzetek 

Komisija za gospodarsko in finančno področje je v letu 2018 opravila vse svoje tekoče 
naloge. Komisija posebej poudarja pomen gospodarnega ravnanja s finančnimi sredstvi tudi v 
prihodnje in predlaga porabe finančnih sredstev za programe, ki jih lovci najbolj potrebujejo. 

3 Komisija za izobraževanje 

I Seje komisije 

V letu 2018 so se člani Komisije za izobraževanje sestali na šestih sejah (petih rednih in eni 
dopisni seji): 

- redna seja komisije 24. 1. 2018; 

- redna seja komisije 26. 2. 2018; 

- redna seja komisije 15. 9. 2018; 

- redna seja komisije 12. 11. 2018; 

- redna seja komisije 29. 11. 2018; 

- dopisna seja komisije 7. – 11. 12. 2018. 
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II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (5 rednih in 1 
dopisna seja): 

Ivan Žižek (predsednik) 5/5 in 1/1 

Mag. Branko Lotrič (podpredsednik) 4/5 in 1/1 

Igor Simšič 4/5 in 1/1 

Marko Burgar 5/5 in 1/1 

Jožef Slaviček 3/5 in 1/1 

Janko Brezovnik mag. 5/5 in 1/1 

III Področje dela komisije 

Komisija s svojo aktivnostjo in pooblastili pokriva izobraževanje v lovstvu. Skrbi za razpise 
za izvedbo izobraževanj v lovstvu (izobraževanje za lovce), skrbi za morebitna ažuriranja 
pravilnikov oz. navodil, v sklopu prenosa nalog na usposobljene članice preveri potrebe po 
izobraževanjih in pripravi razpise za izobraževanja v okviru prenosa nalog na usposobljene 
članice, poskrbi za pripravo učnih gradiv za tovrstne razpise in skrbi za andragoško 
usposabljanje predavateljskega aktiva. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 

Komisija za izobraževanje je v letu 2018 odločala na šestih sejah. Sklicanih je bilo pet rednih 
sej in ena dopisna, na kateri so bili potrjeni sklepi formirani na predhodni redni seji, ki ni bila 
sklepčna. Predsednik komisije Ivan Žižek je tudi poročevalec na UO LZS. Podpredsednik je 
Branko Lotrič, člani pa Igor Simšič, Marko Burger, Janko Brezovnik ter Jože Slaviček 

Na podlagi sprejetega programa dela smo na sejah sproti obravnavali vso problematiko, ki se 
pojavlja ob izobraževanju članstva. V mesecu marcu smo razpisali naslednja izobraževanja: 

 

Mentor 2.500 € 

Pravilna priprava divjačine 3.000 € 

Lovovodje in prva pomoč 5.000 € 

Afriška prašičja kuga 2.300 € 

Usposobljena oseba (začetni + obnovitveni) 6.500 € 

Lovske šege in običaji 3.545 € 
 

Mentor 

2.500 € 

Brkinsko Kraška 312,50 € 

Idrija 312,50 € 

Koper 312,50 € 

Koroška 312,50 € 

Novo mesto 312,50 € 

Prekmurje 312,50 € 

Savinjsko Kozjanska 312,50 € 

Zasavje 312,50 € 
 

Pravilna priprava 
divjačine 

3.000 € 

Koper 750,00 € 

Savinjsko Kozjanska 750,00 € 

Zasavje 750,00 € 

Postojnsko Bistriška 750,00 € 
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Lovovodja 

5000 € 

Gorenjska 833,33 € 

Koper 833,33 € 

Maribor 833,33 € 

Prlekija 833,33 € 

Savinjsko Kozjanska 833,33 € 

Zasavje 833,33 € 
 

Afriška prašičja 
kuga 

2.300 € 

Gorenjska 209,09 € 

Koper 209,09 € 

Ljubljana 209,09 € 

Maribor 209,09 € 

Notranjska 209,09 € 

Novo mesto 209,09 € 

Posavje 209,09 € 

Postojnsko Bistriška 209,09 € 

Prekmurje 209,09 € 

Savinsko Kozjanska 209,09 € 

Zasavje 209,09 € 
 

Usposobljena 
oseba (začetni + 
obnovitveni) 

6.500 € 

Obnovitveni Gorica 342,10 € 

Gornje Posočje 342,10 € 

Novo mesto 342,10 € 

Ptuj Ormož 342,10 € 

Začetni Novo mesto 1026,32 € 

Prekmurje 1026,32 € 

Ljubljana 1026,32 € 

Zasavje 1026,32 € 

Maribor 1026,32 € 
 

Skupno z naslova prenosa nalog na področju izobraževanja posamezne usposobljene članice 
prejmejo: 

 

Brkinsko Kraška 312,50 € 

Idrija 312,50 € 

Koper 2.813,92 € 

Koroška 312,50 € 

Novo mesto 1.890,02 € 

Prekmurje 1.547,91 € 

Savinjsko Kozjanska 2.813,92 € 

Zasavje 3.840,24 € 

Postojnsko Bistriška 959,10 € 

Gorenjska 1.751,42 € 

Maribor 2.777,74 € 

Prlekija 833,33 € 

Ljubljana 1.235,41 € 

Notranjska 209,09 € 

Posavje 209,09 € 
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Gorica 342,10 € 

Gornje Posočje 342,10 € 

Ptuj 342,20 € 

SKUPAJ 22.845,00 € 

 
Sodeč po prejetih poročilih smo glede števila slušateljev lahko s tovrstnimi izobraževanji 
zadovoljni, vendar ugotavljamo, da se izobraževanj večinoma udeležujejo isti lovci.  

Teoretično izobraževanje lovskih pripravnikov generacije 2018 je potekalo kot zadnjih 
nekaj let. Izobraževanje za lovske pripravnike je izvedlo 18 usposobljenih članic. 

Komisija je natančno pregledala predlagane predavateljske aktive. Ugotovila je, da nekateri 
predavatelji predavajo preveliko število tem. Komisija je zato kar 15 usposobljenim članicam 
poslala pozive, naj popravijo sestavo predavateljskih aktivov. 

 
Izvajalec Izob. datum 

pričetka 
Izob. datum 

konca 
Št. 

prijavljenih 
Št. razporejenih Št. 

prisotnih 
Opravilo 

Bela Krajina 2. 3. 2018 25. 5. 2018 17 17 16 16 

Brkinsko 
Kraška 

26. 1. 2018 26. 4. 2018 10 10 9 9 

Gorenjska 12. 1. 2018 26. 4. 2018 31 29 29 29 

Gorica 10. 2. 2018 31. 10. 2018 12 12 12 12 

Gornje 
Posočje 

2. 3. 2018 5. 5. 2018 8 8 8 8 

Idrija 16. 2. 2018 14. 4. 2018 13 11 9 9 

Kočevje 17. 2. 2018 12. 5. 2018 13 13 13 13 

Koper 16. 2. 2018 8. 6. 2018 8 8 8 8 

Koroška 27. 1. 2018 12. 5. 2018 16 16 15 15 

Ljubljana 9. 2. 2018 12. 5. 2018 36 36 34 34 

Maribor 26. 1. 2018 21. 4. 2018 36 36 35 35 

Novo mesto 26. 1. 2018 20. 4. 2018 23 23 23 23 

Posavje 30. 1. 2018 30. 11. 2018 20 20 19 18 

Postojnsko 
Bistriška 

30. 1. 2018 30. 4. 2018 38 38 38 38 

Prekmurje 3. 2. 2018 31. 10. 2018 22 22 21 21 

Ptuj Ormož 3. 2. 2018 25. 5. 2018 16 16 15 15 

Savinjsko 
Kozjanska 

2. 3. 2018 31. 5. 2018 48 48 48 48 

Zasavje 19. 1. 2018 15. 10. 2018 9 9 9 9 

SKUPAJ 376 372 361 360 

 
Komisija za izobraževanje je na svoji 14. in 15. redni seji v sodelovanju z Zavodom za 
gozdove Slovenije in pedagoško inštitucijo, ob navzočnosti podpredsednika LZS mag. Aleša 
Klemenca pripravila spremembe Navodil za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela 
lovskega izpita ter vodenje evidenc. Skladno z ustaljeno prakso je predlog sprememb 
posredovala v pregled in popravke Komisiji za organizacijska in pravna vprašanja LZS, ki je 
na svoji 13. redni seji, 25. 10. 2018, ob prisotnosti predsednika Komisije za izobraževanje 
Ivana Žižka predlog za spremembe pregledala in korigirala. 

Komisija za izobraževanje je na svoji 16. redni seji dne 12. 11. 2018 zadnjič pregledala 
osnutek predlaganih sprememb Navodil za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega 
izpita ter vodenje evidenc in jih posredovala UO LZS v potrditev. Predlagane spremembe niso 
bile uvrščene na dnevni red seje UO LZS. 
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Komisija je 24. 2. 2018 v Ljubljani organizirala andragoški tečaj za člane predavateljskih 
aktivov. Prijavljenih je bilo 72 predavateljev, usposabljanja se je udeležilo 61 predavateljev. 

Tripartitni sporazum LZS, TNP, OŠ Dušana Muniha: komisija je iz svojega proračuna pokrila 
obveznosti sporazuma o sodelovanju in OŠ Dušana Muniha v višini 1.500 EUR. 

Usposobljene članice so v letu 2018 izvedle 120 različnih usposabljanj. Na usposabljanja se je 
prijavilo 4.156 članov, udeležilo se jih je 3.476 članov, usposabljanja  je uspešno zaključilo 
3.340 članov.  

Lovska zveza Slovenije je organizirala 3 seje komisije za priznavanje lovskih izpitov, na 
katerih je odobrila izdajo lovskih spričeval 20 prosilcem. 

 
VI Povzetek 

Razpisi za izobraževanje v okviru prenosa nalog na usposobljene članice: 
- mentor; 
- pravilna priprava divjačine; 
- lovovodje in prva pomoč; 
- afriška prašičja kuga; 
- usposobljena oseba; 
- lovske šege in običaji. 

 
Tečaji za lovske pripravnike: 

- izvajalo ga je 18 usposobljenih članic; 
- prijavilo se je 376 lovskih pripravnikov; 
- obiskovalo ga je 372 lovskih pripravnikov; 
- uspešno ga je zaključilo 360 kandidatov. 

 
Spremembe Navodil: 

- komisija je spremembe obravnavala kot glavno točko dnevnega reda 3. seje; 
- komisija je uskladila spremembe z BF in ZGS ter komisijo za lovsko strelstvo; 
- komisija je predlagane spremembe posredovala v pregled komisiji za pravne zadeve; 
- predlagane spremembe niso bile obravnavane na UO LZS. 

 
Andragoški tečaj: 

- komisija je organizirala andragoški tečaj, ki se ga je udeležilo 61 predavateljev. 
 
Tripartitni sporazum: 

- komisija je pokrila obveznosti tripartitnega sporazuma LZS – TNP – OŠ Dušana 
Muniha. 

 
Priznavanje lovskih izpitov: 

- v letu 2018 so bile 3 seje komisije, ki jo je imenoval minister. Skladno z 61. členom 
ZDLov je komisija priznala teoretični del lovskega izpita 20 prosilcem. 
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Usposabljanja po usposobljenih članicah: 
- v letu 2018 so usposobljene članice organizirale 120 različnih usposabljanj; 
- udeležilo se jih je 3.476 članov; 
- uspešno jih je zaključilo 3.340 članov. 

4 Komisija za lovski informacijski sistem 

I Seje komisije 

V letu 2018 so se člani Komisije za lovski informacijski sistem sestali na dveh rednih sejah, 
in sicer 18. 10. 2018 in 5. 11. 2018. Primopredajni sestanek administratorjev LIS Lisjak je bil 
izveden 17. 12. 2018. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (2 seji): 
Miha Pavčič (predsednik) 0/2 

Vedran Prodan (podpredsednik) 2/2 

Primož Bone 2/2 

Jože Matekovič 2/2 

 

III Področje dela komisije 

Komisija skrbi za zagotavljanje podpore za elektronsko poslovanje na področju vzdrževanja 
podatkovnih baz članstva, organizacij, letnih načrtov lovišč, lovske kulture, izobraževanja in 
lovske kinologije. Nudi tudi podporo informacijskemu sistemu za izvajanje monitoringa 
šakala. Komisija se ukvarja z razvojem in uvajanjem novih tehnologij, ki so pomoč in 
podpora pri opravljanju temeljnih nalog lovcev in lovskih organizacij. Z izvedbo usposabljanj 
skrbi za usposobljenost lovcev in uporabnikov lovsko informacijskega sistema, hkrati pa nudi 
podporo ter pomoč uporabnikom pri sami uporabi sistema. 

 

IV Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2018 

Leto 2018 je zaznamoval odstop predsednika komisije Mihe Pavčiča, ki je zaradi številnih 
obveznosti s koncem leta prekinil tudi pogodbo o administriranju LIS Lisjak. V tem mandatu 
sta odstopila dva predsednika komisije in trije administratorji. 

Na podlagi podpisanega sporazuma z LZS je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
(DRSI) financirala izdelavo modula »Povoz divjadi«. Gre za aplikacijo, ki se jo uporablja s 
pametnimi mobilnimi napravami in je namenjena lovcem, ki pobirajo oz. evidentirajo 
povoženo divjad. Z omenjeno aplikacijo se že na kraju povoza locira točna lokacija dogodka, 
hkrati pa lahko lovec vnese podatke o povoženi divjadi. Aplikacija nudi tudi možnost prenosa 
fotografij na strežnik, do katerih je mogoče kasneje dostopati. Samo evidentiranje se 
avtomatsko prenese v Lisjak, v modul odvzem divjadi, kjer informatik ali gospodar LD 
zaključi odvzem. Tovrstni vnosi bodo pomembni za generiranje mesečnih poročil za DRSI s 
koordinatami povozov divjadi, na podlagi teh pa bodo na direkciji sprejeli ustrezne ukrepe za 
preprečevanje povozov divjadi. Na komisiji smo na podlagi problematike povozov v letu 
2017 k sodelovanju pozvali 20 lovskih družin. Med prispelimi prijavami smo izbrali 13 
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lovskih družin, ki bodo od 1. 12. 2018 do 1. 6. 2019 sodelovale pri testni uporabi aplikacije. V 
ta namen je bilo 20. 11. 2018, v prostorih DRI, izvedeno usposabljanje uporabnikov. V času 
testne faze uporabniki sporočajo morebitne pomanjkljivosti in nepravilnosti pri delovanju 
aplikacije, ki bodo v testnem obdobju odpravljene. Po zaključku testnega obdobja je 
predvidena uporaba za vse lovske družine, ki bodo predlagale upravičence za dostop do 
omenjene aplikacije. 

Konec leta so se v Lisjaku izvedli nujni popravki, ki so posledica sprememb pravil ali pa so 
jih predlagali končni uporabniki. Tako se je med drugim dopolnil šifrant funkcij, v zapisnik o 
cenitvi škode po divjadi je pod opombe sedaj možno vnesti neomejeno število znakov, 
lovskim psom bo možno vnesti le tisto kinološko preizkušnjo, ki jo glede na pasemsko 
skupino lahko opravljajo, v analitiki škod na nivoju OZUL se je dodala tudi možnost izpisa 
podatkov o višini izplačanih škod, izdanem materialu in opravljenem delu za odpravo škode. 
Zaradi spremembe Pravilnika o podeljevanju lovskih odlikovanj se je dodal nov jubilejni znak 
za 70 let članstva. Pripravnikom smo uredili in omogočili dostop do članskega dela strani, 
kjer so med drugim objavljena tudi izobraževalna gradiva, ki ji lahko uporabljajo v 
pripravniški dobi ter pri opravljanju izpita. Pripravniki se v članski del spletnih strani prijavijo 
z vpisom datuma rojstva in ID številko člana. 

Zaradi odpovedi pogodbe o sodelovanju z LZS dosedanjega administratorja, smo v decembru 
na sedežu podjetja Logos izvedli usposabljanje za novega administratorja in podpredsednika 
komisije, ki bo nudil pomoč pri podpori uporabnikom. V decembru smo izvedli primopredajni 
sestanek in zamenjavo med administratorji tako, da končni uporabniki niso zaznali motenj pri 
delovanju LIS ali nudenju podpore in pomoči. Novi administrator je 1. 1. 2019 postal Primož 
Bone. 

Od predvidenih nalog niso bili realizirani modul »Dogodki v lovišču«, modul »Kinologija« in 
dostop do omenjenega modula ostaja nespremenjen. Vzrejne komisije in LKD še vedno ne 
morejo vnašati kinoloških prireditev. 

Na podlagi prijav na razpis za prenesene naloge so bila izvedena usposabljanja za uporabnike 
LIS Lisjak v naslednjih OLZ: Savinsko – Kozjanska, Maribor, Novo mesto, Gorica, 
Postojnsko – Bistriška in Prekmurje. 

 

V Povzetek  

Aktivnosti v letu 2018: 

- izdelava, usposabljanje in začetek testiranja aplikacije »Povoz divjadi«; 

- omogočen dostop pripravnikov do članskega dela spletnih strani; 

- dopolnitve programov zaradi sprememb predpisov; 

- dopolnitve in poenostavitve programskih rešitev na podlagi predlogov uporabnikov in 
članov komisije; 

- izvedba usposabljanj pooblaščencev LIS; 

- priprava poročil, planov in finančnih podatkov za strokovne službe. 
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5 Komisija za lovsko kinologijo 

I Seje komisije 

Komisija za lovsko kinologijo je imela v letu 2018 tri redne seje. Zaradi trenda zmanjševanja 
stroškov delovanja komisije smo korespondenco opravljali tudi preko elektronske pošte ter 
telefonskih pogovorov. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje): 
Radoš Burnik (predsednik) 3/3 

Jožef Verčko (podpredsednik) 3/3 

Ervin Feregotto 3/3 

Branko Tucovič 3/3 

Robert Bandelj 2/3 

Janez Krivec 3/3 

Franc Turnšek 3/3 

 
III Področje dela komisije 

1. Sodelovanje pri sprejemu ter priprava osnutka Pravilnika o uporabi lovskih psov v 
loviščih 

Pravilnik je bil sprejet na podlagi Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju 
lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76,29/86, Uradni list RS št. 29/95 – ZPDF,89/99 in 16/04 
ZDLov-1). Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl.US, 17/08 in 
46/14-ZON-C; v nadaljevanju: ZDLov) je razveljavil prejšnji zakon, vendar ni razveljavil 
Pravilnika, ki še vedno velja. 

2. Pridobivanje uglednejšega in vplivnejšega mesta ter vloge lovske kinologije v lovski 
organizaciji:  

- izboljšanje sodelovanja med LKD in lovskimi organizacijami ter vodniki lovsko 
uporabnih psov; 

- delovanje v mešani delovni skupini LZS – KZS; 
- izobraževanje novih vodnikov lovskih psov; 
- sodelovanje s KZS in pasemskimi organizacijami (VK, pasemski klubi) pri 

medsebojni strokovni pomoči (sodelovanje z delovno skupino LZS – KZS); 
- nudenje pomoči pri izpeljavi skupnih nalog usposobljenih članic LZS, razpisanih na 

področju lovske kinologije; 
- organiziranje seminarjev vodnikov lovskih psov (tečaj vodnikov krvosledcev, 

enodnevni seminarji, delavnice za vodnike in lovske pasme itd.) v okviru posebnih 
nalog usposobljenih članic LZS; 

- aktivnosti, povezane s snemanjem in pripravo filmov o lovski kinologiji; 
- aktivnosti v zvezi s sistemsko ureditvijo povračil za poškodovane ali poginule lovske 

pse. 

3. Lovsko informacijski sistem Lisjak – aplikacija lovska kinologija 
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- motiviranje odgovornih v LD za ažurno in celostno vnašanje podatkov s področja 
kinologije v lovski informacijski sistem Lisjak; 

- izdelava analiz o iskanju obstreljene divjadi in stanju lovskih psov v loviščih; 
- ažuriranje podatkov o vodnikih krvoslednikov na spletni strani LZS, ki so v zavihku za 
člane dostopni vsem lovcem; 

- nudenje možnosti vnosa o opravljenih preizkušnjah lovskih psov lovsko-kinološkim 
društvom; 

- ureditev nekaterih modulov s področja lovske kinologije. 

4. Pomoč pri izpeljavi lovsko-kinoloških prireditev državnega in mednarodnega ranga 
- sprejem kriterijev delitve sredstev LZS, ki so namenjena lovski kinologiji; 
- transparentna razdelitev sredstev organizatorjem lovsko-kinoloških prireditev. 

 
5. Sodelovanje s sosednjimi lovskimi zvezami na področju lovske kinologije 

- predstavitev organiziranosti ter delovanje lovske kinologije; 
- urejenost iskanja ter zasledovanja obstreljene divjadi; 
- pridobivanje ter obdelava podatkov o iskanjih ter ostalih podatkov, povezanih z lovsko 

kinologijo (lovsko informacijski sistem Lisjak). 
 
IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 

Zaradi nedelovanja oziroma nezainteresiranosti nekaterih deležnikov, ki so soudeleženi pri 
delovanju lovske kinologije, je imela KLK v letu 2018 kar nekaj težav pri svojem delovanju; 
potrebnih je bilo kar nekaj naporov, da se je vzpostavilo minimalno sodelovanje. 

Lovska zveza Slovenije je prek Komisije za lovsko kinologijo financirala oziroma 
sofinancirala državne ter mednarodne prireditve s področja lovske kinologije. Sredstva so bila 
razdeljena na podlagi vnaprej sprejetega kriterija delitve sredstev. Vzrejne komisije pri 
Kinološki zvezi Slovenije ter pasemski klubi so s pomočjo lovsko-kinoloških društev 
organizirali državne ter mednarodne prireditve, ki jih je LZS tudi financirala oziroma 
sofinancirala. Poravnavalo se je izključno stroške, ki so nastali z organizacijo in udeležbo 
vodnikov lovcev na prireditvi. 

Komisija je pripravila ter razpisala štiri razpise s področja določenih skupnih nalog, ki jih 
izpeljejo usposobljene članice.  

Tečaj vodnikov krvosledcev 

Izbrana usposobljena članica ZLD Ljubljana je organizirala usposabljanje vodnikov 
krvosledcev v LD Borovnica, od 22. do 24. 6. 2018. V teoretičnem delu so bili tečajniki 
seznanjeni z vzrejo in izbiro mladičev, postopkom pravilnega uvajanja v delo, osnovnimi 
lastnostmi barvarjev, vajami poslušnosti, izvedbo preizkusa na umetni krvni sledi, etiki 
vodnika krvosledca in vodenju evidenc iskanj obstreljene in ranjene divjadi. Tečajniki so 
spoznali tudi pravilnik in standarde barvarjev ter ocenjevanje in izvajanje preizkusa po umetni 
in naravni krvni sledi. Poudarek, ki se je navezoval na praktično izvajanje, je bil tudi na 
napakah in posebnostih pri iskanjih ter opremi in orožju vodnika krvosledca. Znanja, 
pridobljena v učilnici, so tečajniki utrjevali in uporabili pri praktičnem delu na terenu. 
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Tečaj za vodnike lovskih psov VIII. FCI skupine 

V organizaciji ZLD Gorica je bil izpeljan tečaj za vodnike lovskih psov VIII. FCI skupine. 
Izobraževanje je potekalo na sedežu ZLD Gorica ter v lovišču lovske družine Lijak 22. 9. 
2018. Tečaja se je udeležilo 12 vodnikov s svojimi psi. Udeleženci so se seznanili z 
naslednjimi temami: uvod in pomen učenja prinašanja za kasnejšo praktično uporabo, stopnje 
učenja prinašanja (teorija), napake, ki se pojavljajo pri učenju prinašanja, prehod s prinašanja 
prinosila v prakso, končna uporaba naučenega v praksi, prikaz vseh stopenj učenja prinašanja, 
prikaz učenja vlečke (po stopnjah), prikaz učenja prostega iskanja in prinašanja (mala divjad), 
prikaz poteka do konca naučene veščine prinašanja. 

Predstavitveni film o VIII. FCI skupini 

Izdelan je bil kratek predstavitveni film o VIII. FCI skupini. Izbrana usposobljena članica 
ZLD Ljubljana je nalogo izpeljave projekta zaupala članu LD Dobrova, Marijanu Likarju. 
Potrebno je bilo zagotoviti tudi sodelovanje kinologov, ki so s tematiko strokovno in dejavno 
povezani. Zato so bili vzpostavljeni stiki z različnimi kinološkimi sodniki, vzreditelji in 
vodniki psov šarivcev in prinašalcev. Film je bil posnet pod pogoji Creative Common licence 
ki vsem, v nekomercialne namene, omogoča izdelavo kopije in deljenje pod pogoji navajanja 
avtorjev in brez sprememb vsebine. 

 

 
Lovska zveza Slovenije je na področju lovske kinologije financirala ali sofinancirala 
organizacijo naslednjih prireditev: 
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Derby – preizkušnja nemških kratkodlakih ptičarjev 

Društvo ljubiteljev ptičarjev (DLP) je 21. 4. 2018 priredilo prvo slovensko pomladansko 
vzrejno preizkušnjo za nemške kratkodlake ptičarje – v nemškem izvirniku imenovano Derby. 
Prireditev je potekala v LPN Fazan Beltinci. Preizkušnja je namenjena mladim psom 
poleženim od 1. oktobra predpreteklega leta. Opravljeni preizkušnji Derby (ocenjuje se samo 
zasnove) in Solms (ocenjuje se zasnove in tudi osnovno delo psa po strelu) sta namreč pogoj 
za udeležbo na preizkušnjah višjega ranga kot sta Mednarodna preizkušnja za nemške 
kratkodlake ptičarje IKP ali Kleemanova preizkušnja. Privedenih je bilo 12 nemških 
kratkodlakih ptičarjev. Devet privedenih psov je opravilo Derby s prvim nagradnim razredom, 
en pes v drugem in en pes v tretjem nagradnem razredu. En pes zaradi prevelike občutljivosti 
na strel preizkušnje ni opravil. Dva privedena psa sta za prikazano delo prejela najvišje možne 
ocene nosu 4o (odlično), ki se podelijo izjemoma in morajo biti tudi posebej utemeljene. 

 

Vsestranska uporabnostna preizkušnja ptičarjev 

29. Vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP) ptičarjev je organiziralo Društvo ljubiteljev 
ptičarjev in vzrejna komisija 20. in 21. oktobra 2018 v lovišču LD Boris Kidrič. Vsi psi so 
dokazali odlične lovske zasnove in primerno ter pravilno izšolanost. Uspešno opravljena VUP 
ptičarjev je mojstrski izpit vodnika in psa. Vsi vodniki so bili uspešni. 

 

Jesenska vzrejna preizkušnja „Solms“ 

Jesensko vzrejno preizkušnjo v Nemčiji, ki je matična dežela nemških kratkodlakih ptičarjev 
imenujejo Solms. Preizkušnjo je organiziralo Društvo ljubiteljev ptičarjev Slovenije. Na 
preizkušnjo je bilo privedenih šest psov.  
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Preizkušnja ptičarjev v zanesljivosti prinašanja izgubljenega 

Namen preizkušnje (PZPI) je ugotoviti zanesljivost lovskega psa v prinašanju. DLP je v 
soboto 17. 3. 2018 organiziralo PZPI v LD Markovci. Na preizkušnji je sodelovalo sedem 
vodnikov s svojimi psi, uspešno jo je opravilo pet psov. 

 

Državna tekma za brak jazbečarje 

DVK za Brak jazbečarje je skupaj z ZLD Bele krajine in LD Sinji Vrh 21. 10. 2018 
organizirala državno tekmo za brak jazbečarje v delu. Na prireditev se je prijavilo 11 
vodnikov s svojimi psi, državnega tekmovanja se jih je udeležilo 9. Od skupno 11 prijavljenih 
tekmovalcev so državno tekmovanje uspešno zaključili trije vodniki s svojimi psi. 

 

 

Državna tekma goničev 

Tekmovanje je potekalo na šestih terenih v lovišču LD Jurklošter. Pozitivno ocenjenih je bilo 
osem psov, pri osmih pa divjad ni bila opažena.  
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Samostojna državna tekma po krvni sledi 

24. samostojna državna tekma v delu po krvni sledi za barvarje v organizaciji Vzrejne 
komisije Kinološke zveze Slovenije (VK KZS) za barvarje, Zveze lovskih kinologov (ZLK) 
Pomurja in LD Cankova je potekala 9. 6. 2018. Na tekmo se je prijavilo 14 vodnikov z 
bavarskimi in hanovrskimi barvarji iz celotne Slovenije, opravilo jo je pet psov s svojimi 
vodniki. 

 

Tekma treh dežel Slovenija – Avstrija - Italija 

Po nekajletnem premoru se je spet oživilo srečanje krvosledcev sosednjih držav. Tokratno 
srečanje je bilo 38. po vrsti. Letošnja prireditev je potekala 2. in 3. 11. 2018 v mestu Lölling v 
Avstriji. Vsako državo zastopata po dva vodnika s svojima psoma specialistoma za delo po 
krvni sledi. Tekme se lahko udeleži po en bavarski in en hanoverski barvar. V letu 2018 sta 
Slovenijo na omenjenem tekmovanju zastopala vodnika Emanuel Vidmar s hanoveranko Kiki 
ter Jože Kočar z bavarcem Borom kumskim. Poleg tekmovalnega značaja je prireditev 
namenjena tudi izmenjavi izkušenj na področju krvosledništva ter vzpostavitvi novih 
poznanstev med vodniki krvosledcev. Tokratne preizkušnje so se poleg uglednih gostov z 
vseh držav udeleženk udeležili tudi častni gostje: Jože Vester in Maks Konečnik iz Slovenije 
ter Johan Rader iz Avstrije (edini še živeči ustanovitelji troboja). 
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Poleg omenjenih prireditev je Lovska zveza Slovenije namenila del sredstev za področje 
vzreje lovskih psov ter tako pomagala organizirati prireditve, ki jih na tem področju 
organizirajo pasemski klubi in državne vzrejne komisije. 

LD Loka pri Zidanem Mostu je ob pomoči Komisije LZS za lovsko kinologijo 21. 10. 2018 
organizirala srečanje vodnikov psov krvosledcev. Srečanja se je udeležilo veliko lovcev, ki se 
ukvarjajo z lovsko kinologijo. Na programu srečanja sta bili obravnavani tematiki skupinski 
lov in razprava o problematiki krvosledništva. Pripravljeno je bilo kratko predavanje na temo 
poškodbe in izgube psov krvosledcev. 

Mešana komisija Kinološke zveze Slovenije ter Lovske zveze Slovenije se v preteklem letu ni 
sestala. Komisija za lovsko kinologijo je s pomočjo ostalih organov ter komisij LZS pripravila 
več strokovnih odgovorov na vprašanja vodnikov in članic LZS. 

VI Povzetek 

Komisija za lovsko kinologijo je realizirala skoraj vse načrtovane naloge. Poraba finančnih 
sredstev je bila v okviru načrtovanih sredstev. Radi bi izpostavili upravičenost porabljenih 
sredstev, saj se komisija dosledno drži kriterijev delitve sredstev, s katerimi so predhodno 
seznanjeni vsi upravičenci. Sredi leta se je spremenil način financiranja lovsko kinoloških 
prireditev. Komisija bo tudi v bodoče stremela k reševanju odprtih vprašanj s področja lovske 
kinologije, saj se zaveda, da je le dobro izšolan lovski pes nepogrešljiv pomočnik pri lovu ter 
gospodarjenju z loviščem. 

6 Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi 

I Seje komisije 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi (v nadaljevanju KLKOJ) je imela v letu 
2018 skupaj štiri redne seje in dve dopisni seji. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  
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Ime in priimek: Prisotnost na sejah (4 redne in 2 
dopisni seji) 

Milan Tepej (predsednik) 4/4 in 2/2 

Rudi Slogovič (podpredsednik) 4/4 in 2/2 

Franc Slodnjak 4/4 in 2/2 

Marino Dobrinja 1/4 in 2/2 

Jani Šalamon 2/4 in 2/2 

Zdravko Mastnak 2/4 in 2/2 

Andrej Rugole 4/4 in 2/2 

Aleš Klemenc 0/4 in 2/2 

 
III Področje dela komisije 

KLKOJ je v skladu s svojim letnim delovnim načrtom usklajevala aktivnosti na področju 
lovske kulture in odnosov z javnostmi. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 

Finančno načrtovanje in spremljanje realizacije 

KLKOJ je v letu 2018 delovala v skladu s sprejetim delovnim in finančnim načrtom, ki je bil 
sprejet na 11. redni seji, 13. 11. 2017, v višini 18.500,00 EUR ter za TV oddaje »Dober 
pogled« v višini 14.000,00 EUR. 

KLKOJ je pripravila in sprejela tudi načrt sredstev s področja lovske kulture, namenjen za 
usposobljene članice v višini 6.527,00 EUR. 

KLKOJ je realizacijo načrta in porabo sredstev tekoče spremljala na sejah komisije in z 
rebalansom tudi izvedla nekatere finančne prerazporeditve znotraj prvotnega načrta. 

Stroški delovanja KLKOJ 

Stroške delovanja komisije (nadomestila za prevoz) smo planirali za sedem rednih sej (izvedli 
pa štiri redne seje in dve dopisni seji), udeležbo na posvetu v Kočevju, organizacijskem 
odboru 45. in 46. SLPZR in udeležbo predstavnikov komisije na jubilejnih koncertih v okviru 
načrtovanih sredstev. 

Organizacija 45. SLPZR 

Skladno z letnim načrtom smo sofinancirali organizacijo 45. Srečanja lovskih pevskih zborov 
in rogistov Slovenije z nazivom »Praznik lovske kulture« v Kočevju, 26. 5. 2018, za kar smo 
namenili načrtovanih 8.000,00 EUR, in ki smo jih po izvedeni prireditvi in podanem 
ustreznem poročilu, organizatorju Radio Univox Kočevje, tudi izplačali. Strošek je zaradi 
poračuna DDV znašal 7.422,95 EUR, z razliko pa smo znotraj načrta pokrili prekoračitve 
drugih planskih postavk. 

17. 9. 2018 smo v Kočevju (Gostišče Falkenau) izvedli posvet predstavnikov Lovskih pevskih 
zborov in Lovskih rogistov z namenom analize izvedbe zadnjega Srečanja in dogovora za 
bodoče. Na posvetu smo se zahvalili organizatorju za odlično izpeljano prireditev, pohvalili 
nov koncept organizacije srečanj, ki smo ga po temeljiti razpravi in dopolnitvi, da iz rednega 
programa izločimo posamične nastope ter jih izvedemo spontano med večerjo in druženjem, 
tudi soglasno potrdili in poverili organizacijo prihodnjega srečanja Koroški lovski zvezi. Za 
izvedbo posveta in malico za vse udeležence smo predvideli 300,00 EUR, porabili pa 466,30 
EUR. 
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Javni poziv Lovska kultura 2018 

Na 12. redni seji KLKOJ dne 12. 11. 2017 smo sprejeli sklep, da se objavi Javni poziv Lovska 
kultura 2017 za razdelitev 5.000,00 EUR planiranih sredstev za prireditve in aktivnosti na 
področju lovske kulture v letu 2017. Na 13. redni seji KLKOJ dne 26. 3. 2018 smo štirim 
prijavljenim na osnovi njihovih predloženih programov razdelili 2.000,00 EUR. Za 
preostanek sredstev v višini 3.000,00 EUR smo se dogovorili za ponovitev razpisa v majski 
številki Lovca. Na razpis sta se prijavila dva kandidata, ki smo jima odobrili še 1.000,00 
EUR. Nerazporejenih 2.000,00 EUR smo po zadržanju sklepa o razdelitvi nastopajočim na 
45. SLPZR v Kočevju z rebalansom namenili za nabavo plaket za lovsko kulturo in ponatis 
zgibanke LZS »Varujmo naravo« ter ostale postavke znotraj načrta. 

Nabava plaket za lovsko kulturo in ponatis zgibank 

Glede na to, da je nekaj sredstev iz proračunske postavke Lovska kultura ostalo 
nerazporejenih, smo na 16. redni seji KLKOJ sprejeli sklep, da se nabavi 23 bronastih in 13 
zlatih Plaket za lovsko kulturo, kar je zneslo 990,88 EUR. Iz tega razloga smo sprejeli tudi 
sklep, da naročimo ponatis 9.000 zgibank LZS »Varujmo naravo«, kar je zneslo 944,28 EUR. 

Pomoč pri izvedbi programa sekcije oponašalcev jelenjega rukanja 

Državno prvenstvo v jelenjem rukanju (11. državno in 4. mednarodno) smo na 13. redni seji 
KLKOJ dne 26. 3. 2018 podelili v izvedbo LD Borovnica, ki je v sodelovanju s Sekcijo 
rukačev tekmovanje izvedla 14. 7. 2018 v Borovnici. Državni prvak je postal Urban Košir, 
drugo mesto je zasedel Janez Podkrižnik, tretje pa Urban Kocjančič. Za izvedbo državnega 
prvenstva smo po izvedbi in ustreznem poročilu organizatorju izplačali načrtovanih 700,00 
EUR. 

Predstavniki sekcije so se udeležili tudi mednarodnih tekmovanj v oponašanju jelenjega 
rukanja v Avstriji (Lovski sejem v Salzburgu), na Madžarskem, v Srbiji, na Prazniku lovske 
kulture v Kočevju in na številnih nastopih doma ter v tujini, vodenju tečajev v oponašanju 
jelenjega rukanja ter evropskega tekmovanja v oponašanju jelenjega rukanja na Slovaškem, 
kjer so se naši »rukači« enakovredno kosali z ostalimi. Načrtovanih 800,00 EUR smo 
namenili za plačilo najemov kombija in goriva, preostale stroške so udeleženci tekmovanj 
krili sami. 

TV oddaje Dober pogled 

KLKOJ spremlja tudi izvajanje programa TV oddaj Dober pogled, za kar so namenjena 
posebna namenska sredstva za leto 2018 v višini 14.000,00 EUR. Z izvajalcem, podjetjem 
Video PRO Nova Gorica je bilo dogovorjeno predvajanje sedmih oddaj, in v primeru, da bi se 
našlo še dodatna sredstva, še ena oddaja. 

Glede na to, da smo pri obračunu bruto/neto ugotovili ostanek sredstev v višini 1.088,33 EUR 
smo se z izvajalcem dogovorili za popust in za 8. oddajo (december) za omenjeno vrednost. 
Tako smo predvajali 8 oddaj v skupni načrtovani vrednosti 14.000,00 EUR. 

Razpis s področja lovske kulture za usposobljene članice 

KLKOJ pripravlja programe za razpis s področja lovske kulture za usposobljene članice, za 
kar so predvidena posebna sredstva po Pravilniku o financiranju določenih skupnih nalog 
LZS. V letošnjem letu je bilo za to namenjenih 6.527,00 EUR. Razpisanih je bilo 7 projektov, 
vendar na 4 ni bilo prijav, eden od izbranih ponudnikov pa ga ni izvedel. Za štiri projekte smo 
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na 13. redni seji komisije ponovili razpis, na katerega se je prijavila le ena usposobljena 
članica. Za preostala sredstva smo na 14. redni seji razpisali izvedbo dveh likovnih kolonij, na 
kateri sta se prijavili ZLD Kočevje in ZLD Novo mesto, jih izvedli in izbrana likovna dela 
podarili za 5. Dobrodelni ples. ZLD Ljubljana kljub prijavi usposabljanja ni izvedla, zato je 
bilo od predvidenih sredstev v višini 6.527,00 EUR izkoriščenih le 5.900,00 EUR. 

Druge naloge komisije 

Poleg zgoraj naštetih nalog je komisija na sejah prvostopenjsko obravnavala in potrjevala tudi 
predloge za podelitev odlikovanj, sodelovala pri izvedbi likovnih in ostalih razstav ter 
predstavitev v prostorih LZS, se udeleževala prireditev ob jubilejih in koncertih ter pripravila 
besedilo za uvodnik v glasilu Lovec. 

VI Povzetek 

Delo komisije v letu 2018 ocenjujemo za uspešno, saj smo izpeljali vse načrtovane naloge. Pri 
koriščenju sredstev osnovnega programa KLKOJ smo neprestano sledili porabo v primerjavi 
z načrtom v višini 18.500,00 EUR. Posebej želimo poudariti, da so sredstva, ki jih kulturne 
skupine prejmejo od LZS, dobrodošla pomoč pri izvedbi lovskih kulturnih projektov, vendar 
predstavljajo le manjši delež potrebnih sredstev za izvedbo. Večji del predstavljajo sredstva, 
pridobljena kot donatorski prispevki, sofinanciranja s strani lokalnih skupnosti, lastnih virov, 
članarin in vstopnin, ki predstavljajo samo za delovanje LPZ in LR vrednost okoli 180.000,00 
EUR. 

V tem mandatu si je komisija zadala nalogo, da bi s formiranjem posebnega sklada zbrala del 
potrebnih sredstev za osnovno delovanje pevskih in glasbenih skupin, vendar smo zaradi 
pravno-formalnih zadržkov žal morali odstopiti od predvidenega cilja. Ob prihajajočih 
volitvah se bomo potrudili v kampanjo ter lovsko članarino uvrstiti »kulturni evro« in na tak 
način omogočiti nadaljnji obstoj lovskih pevskih in glasbenih skupin. 

7 Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje 

I. Seje komisije 

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje se je v letu 2018 sestala na dveh rednih sejah in 
dveh dopisnih sejah, sicer pa je potekalo sprotno komuniciranje med člani komisije preko 
elektronske pošte. Na eni seji so bili prisotni tudi predsedniki komisij za lovsko strelstvo na 
območnih zvezah. 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (2 redni in 2 
dopisni seji): 

Matija Janc (predsednik) 2/2 in 2/2 

Tomaž Trotovšek (podpredsednik) 2/2 in 2/2 

Primož Turnšek  1/2 in 2/2 

Dušan Urankar 2/2 in 2/2 

Anton Weiss 2/2 in 2/2 

Jure Kravanja 1/2 in 2/2 

Davorin Colja 1/2 in 2/2 

 

III. Področje dela komisije 
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Komisija je zadolžena za tekoče delovanje in razvoj lovskega strelstva na državnem nivoju. 

V preteklem letu se je komisija aktivno vključevala v razreševanje problematike, povezane s 
strelsko dejavnostjo. Pereča problematika je bila v zvezi z lovskimi strelišči oziroma s 
predvidenim zaostrovanjem zakonodaje na tem področju, kar lahko zelo negativno vpliva na 
razvoj lovskega strelstva in na varno ter etično izvajanje lova. 

Tako kot že vrsto let so bile tudi v preteklem letu izvedene tri tekme v lovskem strelstvu na 
državnem nivoju. Uspešno so potekale tudi izbirne tekme za sestavo strelske ekipe za 
udeležbo na evropskem prvenstvu v lovskem strelstvu in na drugih mednarodnih ter 
meddržavnih tekmovanjih, ki se jih slovenski lovci udeležujejo pod okriljem LZS. Prvič je 
bila izvedena liga za veterane in super veterane LZS. 

Komisija vodi evidenco o izdanih znakih mojster strelec v sistemu Lisjak. Zadolžena je za 
strokovno izpopolnjevanje lovcev na področju lovskega strelstva. Skrbi za usposabljanje 
sodnikov lovskega strelstva in usposabljanja za varno ravnanje z lovskim orožjem. Sodeluje 
na strokovnih posvetovanjih in drugih oblikah strokovnega sodelovanja med LZS in 
državnimi organi ter nudi ustrezno strokovno pomoč s področja lovskega strelstva članicam 
LZS. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 

Komisija je realizirala vse planirane naloge. Pod njenim okriljem so bile izpeljane vse tri 
strelske tekme oziroma državna prvenstva v lovski kombinaciji, na premično tarčo ter 
tekmovanje veteranov in super veteranov.  

Ekipa LZS se je udeležila evropskega prvenstva v lovskem strelstvu na strelišču Piancardato v 
Italiji, kjer je dosegla zavidljive rezultate. Izvedena sta bila liga za veterane in super veterane 
ter prijateljsko strelsko srečanje s HLS in LSS. 

Komisija je za usposobljene članice LZS pripravila tudi tri razpise za izvedbo nalog, in sicer 
izbirna tekmovanja za udeležbo na strelskih tekmovanjih za državna prvenstva in 
nadaljevalno usposabljanje za varno ravnanje z lovskim orožjem. 

Državna prvenstva LZS v lovskem strelstvu 

Tako kot v preteklih letih so bile tudi v tem letu pod okriljem komisije izvedena naslednja 
strelska prvenstva LZS: 

1. državno prvenstvo v lovski kombinaciji; 

2. državno prvenstvo veteranov in super veteranov; 

3. državno prvenstvo v streljanju na premično tarčo - bežeči merjasec. 

Državno prvenstvo v veliki kombinaciji, veterane in super veterane in Dnevi lovskega 
strelstva so potekali na strelišču Gaj - Pragersko. 

Tudi v letu 2018 je izredno veliko strelcev na državnih tekmovanjih doseglo vrhunske 
rezultate in s tem izpolnilo normo za pridobitev naziva mojster strelec. Tistim, ki so v 
posamezni disciplini prvič dosegli normo, so bile podeljene tudi značke »mojster strelec«. 

Udeležba strelcev LZS na evropskem prvenstvu v lovskem strelstvu 
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Evropsko strelsko prvenstvo v lovski kombinaciji je potekalo v kraju Piancardato, v Italiji. 
Ekipo Lovske zveze Slovenije je zastopalo 10 strelcev. Slovenski lovci so med 143 
tekmovalci iz 17 držav dosegli mesta v prvi tretjini nastopajočih.  

Za izbor, pripravo ekipe in udeležbo na evropskem prvenstvu je imela komisija na voljo le 
10.000 EUR, kar ne bi omogočalo udeležbe tako številni ekipi, če ne bi pridobili sponzorskih 
sredstev v denarni obliki in v opremi ekipe. Vsi sodelujoči so več kot upravičili izbor v 
reprezentanco in sodelovanje na evropskem prvenstvu. 

 

 
Meddržavno strelsko tekmovanje z lovci Lovske zveze Hrvaške in Lovske zveze Srbije 

V letu 2018 je bila LZS gostiteljica srečanj HLS in LSS. Srečanje HLS je letos potekalo v LD 
Gornji Grad, LSS pa v LD Prosenjakovci. Čeprav ima srečanje v prvi vrsti za cilj prijateljsko 
druženje, se tudi tokrat lahko pohvalimo, da je prehodni pokal že devetnajstič v rokah 
slovenskih lovcev. 

Izvedba razpisov za usposobljene članice 

Komisija je razpisala dva projekta za izvedbo skupnih nalog za usposobljene članice, in sicer 
nadaljevalno usposabljanje za člane LD v varnem ravnanju z lovskim orožjem, izbirna 
strelska tekmovanja in udeležbo na strelskih tekmovanjih na državnem prvenstvu. 

Nadaljevalno usposabljanje za varno ravnanje z orožjem je izpeljalo osem območnih zvez, ki 
so tudi podale ustrezno poročilo. Izbirna tekmovanja in udeležbo na tekmovanju za državno 
prvenstvo v lovskem strelstvu je izpeljalo 13 območnih zvez. 

Posredovanje strokovnih mnenj in sodelovanje v delovnih skupinah 

Na komisijo je bilo naslovljenih več vprašanj s področja lovskega strelstva s strani območnih 
zvez, LD in posameznikov. Vsem so bili podani ustrezni odgovori. 
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VI. Povzetek 

Komisija je realizirala planirane naloge. 

8 Komisija za mednarodne odnose 

I Seje komisije 

Komisija je v letu 2018 zasedala na treh sejah, in sicer: 9. 5., 26. 9. in 12. 12.. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje) 
Janez Logar (predsednik) 3/3 

Franc Jakljevič (podpredsednik) 3/3 

Srečko Žerjav 3/3 

Boštjan Plaznik 1/3 

Janko Marinč 0/3 

 
III Področje dela komisije 

Področje dela Komisije za mednarodno sodelovanje je sodelovanje LZS na mednarodnem 
področju in še posebej sodelovanje s Federacijo evropskih lovskih zvez (FACE), sodelovanje 
z Mednarodnim svetom za lov in gojitev divjadi (CIC), sodelovanje v delovni skupnosti 
lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora DSLZJAP (AGJSO) ter obmejno sodelovanje 
z lovci Hrvaške, Avstrije in Italije. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 

Sodelovanje s Federacijo evropskih lovskih zvez (FACE) 

V letu 2018 se je Srečko Žerjav udeležil sej dveh upravnih odborov srečanja članic in 
generalne skupščine v okviru teh je bil tudi sestanek izvršnega in upravnega odbora. 

Na januarski seji Upravnega odbora je potekala razprava o predvideni ukinitvi svinca, in sicer 
naj bi bila do leta 2021 uvedena prepoved svinca s prehodnim obdobjem dveh ali treh let. 
Glede drugih direktiv ni novosti. V tem času je v Evropi aktualna tema lov določenih ptičjih 
vrst. Pripravlja se nova skupna kmetijska politika. Dan pred sejo je potekala tudi tematska 
konferenca na temo biotske raznovrstnosti. 

Septembrski seji upravnega odbora je sledila generalna skupščina z volitvami, ki se jo je 
udeležil tudi predsednik LZS mag. Lado Bradač. Za novega predsednika FACE je bil 
soglasno izvoljen Torbjörn Larsson, Srečko Žerjav pa je bil izvoljen za podpredsednika 
FACE. Na Upravnem odboru so ga izvolili še v izvršni odbor, poleg tega je bil imenovan tudi 
v delovno skupino za ovrednotenje obstoječe organizacije in zaposlenih v pisarnah. Na 
skupščini neuravnotežen predlog proračuna ni bil potrjen, saj je bila za leto 2018 predvidena 
visoka izguba. UO je moral pripraviti predlog znižanja stroškov, zgolj pri delu strokovne 
službe je potrebno prihraniti približno 60.000 EUR.  

Delo Evropske komisije ima velik vpliv na lovstvo in zaskrbljujoč je predlog glede velikih 
zveri. Skupina strokovnjakov znotraj komisije je namreč predlagala popolno zaščito vseh 
zveri. FACE je že ostro protestiral. Na drugi strani je pritisk skandinavskih držav po 
spremembi načina upravljanja, in sicer, da bi imele posamezne države večji vpliv na 
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upravljanje. Glavna tema v Evropi je še vedno afriška prašičja kuga, ki je velik izziv in velika 
grožnja; strokovnjaki zbirajo podatke o bolezni in iščejo cepivo. 

Srečko Žerjav kot podpredsednik FACE je v začetku novembra v Moravskih Toplicah 
organiziral sestanek članic centralnega regiona FACE. Sestanka se je po predhodnem 
povabilu udeležil tudi direktor CIC Tamas Marghescu s svojim namestnikom. Obravnavane 
so bile vse aktualne teme, najbolj pereča je bila predvideni dvig članarin, s čimer tem ni 
strinjala nobena od prisotnih delegacij. Prav tako so obravnavali predvideni prispevek 1 EUR 
na lovca vseh članov FACE in CIC, za katerega ni jasno, kako se bo delil in čemu bo 
namenjen. 

Sodelovanje z Mednarodnim svetom za lov in gojitev divjadi (CIC) 

V začetku leta je bil za novega predsednika nacionalne delegacije izvoljen Matjaž Prinčič (LD 
Sorca). 

V začetku novembra sta se predsednik nacionalne delegacije in Srečko Žerjav udeležila 
sestanka Koordinacijskega foruma za centralno in jugovzhodno Evropo v Budimpešti, kjer so 
potekale volitve za predsednika Foruma. Za predsednika je bil izvoljen dr. Imrich Šuba, za 
podpredsednika pa Vasil Vasilov. Izpostavljene teme koordinacije so bile širitev zlatega 
šakala in prizadevanje, da bi bil lov tudi v drugih državah priznan kot nesnovna kulturna 
dediščina na nacionalni ravni. Temu bo sledila skupna prijava za vpis v svetovno kulturno 
dediščino. 

Edina pooblaščena visoka mednarodna ocenjevalca trofej (SITJ) po predpisih CIC v Sloveniji 
Srečko Žerjav in Gregor Bolčina sta se v avgustu udeležila letnega sestanka CIC Trophy 
Evaluation Board, strokovnega organa CIC, pristojnega za določanje pravil glede ocenjevanja 
trofej. Konferenca je potekala v Bassano del Grappa v Italiji in ni prinesla pomembnejših 
sprememb v sistemu ocenjevanja, izpostavljena pa je bila zahteva, da nacionalne delegacije 
pred izdajo knjig o ocenjevanju trofej predhodno pridobijo soglasje CIC. 

V Sofiji je bil v začetku decembra organiziran sestanek Foruma CIC za Centralno in Vzhodno 
Evropo, na katerem sta bila izvoljena nov predsednik, Vasil Vasilu (predsednik Združenja 
lovcev Bolgarije) in podpredsednica Tatiana Aramileva (predsednica Ruske zveze lovcev in 
ribičev). Na forumu je bilo predstavljeno stanje po posameznih državah glede afriške prašičje 
kuge in ekonomija lova po državah. Predlog slovenske delegacije, da naj bo v Upravnem 
odboru CIC stalni član tudi predsednik Foruma je bil soglasno podprt in direktor CIC ga bo 
podal najkasneje na naslednji generalni skupščini CIC, ki bo maja 2019 v Namibiji.  

Sodelovanje v delovni skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora 
DSLZJAP (AGJSO)  

Janez Logar se je 5. 5. 2018 udeležil izvršnega odbora AGJSO, ki je potekal v Camporosso 
pri Trbižu (Italija), kjer so bile usklajene in določene podrobnosti lanskega, 66. rednega 
letnega zasedanja AGJSO. Ker je leto 2018 volilno leto, je KMO potrdila ponovno 
kandidaturo Janeza Logarja v Izvršnem odboru delovne skupnosti. 

Janez Logar in dr. Ivan Kos sta se udeležila 66. zasedanja AGJSO v avstrijskem Mallnitzu, 
med 11. in 13. 10. 2018. Dr. Kos je pripravil enega od glavnih referatov in ga dopolnil z 
nacionalnim poročilom. Prispevka dr. Kosa sta bila deležna velike pozornosti in zanimanja, 
slovensko lovstvo pa je bilo zaradi stanja in odnosa do volka v Sloveniji večkrat izpostavljeno 
za vzor in bilo deležno številnih pohval italijanskih in avstrijskih lovcev. 
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Na 66. zasedanju AGJSO so bile v skladu s statutom izvedene tudi volitve, ki potekajo vsaka 
tri leta: predsednik delovne skupnosti ostaja dr. Walter Brunner (Kärntner Jägerschaft), ostali 
člani Izvršnega komiteja so: Eduard Wegger (Südtiroler Jagdverband), Alberto Coleselli 
(FIDC Belluno), Fabbio Merlini (FIDC Trieste) in Janez Logar (LZS). 

Namesto dolgoletnega poslovodje ing. Walterja Kulterrerja je bila za novo poslovodjo izbrana 
Angelika Schönhart (Koroško lovstvo). 

Zasedanje delovne skupnosti bo prihodnje leto predvidoma v Trstu, v letu 2020 bo za 
organizacijo rednega letnega zasedanja na vrsti Slovenija. 

Obmejno sodelovanje z lovci Hrvaške, Avstrije in Italije 

Janez Logar se je na povabilo Fabia Merlinija, predsednika FIDC, provinca Trst udeležil 
konference z naslovom Jelenjad na Krasu, ki so jo organizirali FIDIC, UNCZA in Društvo 
slovenskih lovcev Doberdob. Konferenca je potekala 12. 5. 2018 v kraju Zgonik (Sgonico) pri 
Trstu. 

VI Povzetek 

Lovska zveza Slovenije kljub relativni majhnosti še naprej ostaja aktivna v pomembnejših 
mednarodnih lovskih organizacijah FACE in CIC ter v okviru svojih finančnih zmožnosti 
sodleuje v delovni skupnosti alpskega prostora kot tudi z lovskimi organizacijami sosednjih 
držav. 

9 Komisija za organizacijska in pravna vprašanja 

I Seje komisije 

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja (v nadaljnjem besedilu: KOPV) je imela v 
letu 2018 tri redne seje. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje): 

Goran Šuler (predsednik) 3/3 

mag. Nataša Oven (podpredsednica) 3/3 

Ivan Malešič 2/3 

Lambert Pate 3/3 

Božidar Štemberger 3/3 

Mirko Vrtačnik 3/3 

Janez Konrad 1/3 

 
III Področje dela komisije 

Področje dela KOPV v internih aktih Lovske zveze Slovenije ni nikjer določeno, zato 
komisija pri presoji svojih pristojnosti izhaja iz svojega naziva ter statusa (komisija je delovno 
telo Upravnega odbora LZS). Pristojna je torej za obravnavo pravnih in organizacijskih 
vprašanj, s katerimi se srečujejo organi in funkcionarji LZS. V praksi komisija skuša reagirati 
tudi na vsa pomembnejša pravna vprašanja, ki se pojavljajo na področju divjadi in lovstva 
oziroma so povezana z divjadjo in lovstvom. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 
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Prvi večji sklop dejavnosti v letu 2018 pomeni sodelovanje v postopkih priprave predpisov. V 
zvezi s tem je KOPV: 

- sodelovala oziroma spremljala zadnje faze priprave in sprejemanja Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu, s katerim so bile omiljene 
posledice preklica veljavnosti lovske izkaznice in ga je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel dne 19. 4. 2018 ter 

- v sodelovanju z usposobljeno odvetniško družbo pripravila osnutek novega Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu, s katerim naj bi uredili 
vračanje lovskim organizacijam tistih kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so bila na 
podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije prenesena 
na državo; gre za strokovno najzahtevnejšo nalogo, ki je bila opravljena v letu 2018 in 
ki poleg zakonskega besedila vsebuje tudi vse obrazložitve, pojasnila ter podatke, ki 
jih je potrebno predložiti v postopku obravnave zakona v Državnem zboru Republike 
Slovenije. 

Na področju priprave internih aktov je KOPV: 

- pripravila besedilo novega Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v strokovni službi LZS ter sodelovala v postopku njegove obravnave in 
sprejema; 

- pripravila besedilo sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovnih razmerjih in plačah 
delavcev strokovne službe LZS ter sodelovala v postopku njegove obravnave in 
sprejema; 

- pripravila osnutek akta, s katerim bi uredili položaj Sekcije oponašalcev jelenjega 
rukanja ter ostale divjadi znotraj organov in delovnih teles LZS; 

- sodelovala pri pripravi sprememb in dopolnitev Pravilnika o podeljevanju lovskih 
odlikovanj in priznanj ter jubilejnih znakov za leta članstva; 

- sodelovala pri pripravi sprememb in dopolnitev Pravilnika o lovskem strelstvu ter 
- sodelovala pri pripravi sprememb in dopolnitev Navodila za izvajanje praktičnega in 

teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc. 
 
Med ostalimi nalogami je KOPV: 

- zavzela jasna stališča do vprašanja priznavanja določenih vsebin lovskih izpitov izven 
sistema izobraževanja LZS; 

- sprejela neobvezno razlago 12. člena Pravilnika o določitvi majhnih količin živil, 
pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju 
živil živalskega izvora; 

- pripravila obrazec pogodbe o izvajanju lovsko – čuvajske službe ter zavzela stališče do 
poskusov njenega spreminjanja; 

- popravila vzorec pravil lovske družine glede častnega članstva; 
- zavzela stališče do priprave vzorca pravilnika o delu nadzornega odbora v lovski 

družini; 
- preverila skladnost Pravil Zveze lovskih družin Gorica, Nova Gorica z nameni in cilji 

LZS ter  
- zavzela jasna stališča do nekaterih drugih, strokovno manj zahtevni zadev, med 

drugim do vprašanja obveznosti odstranitve lovske preže, ki stoji na meji lovišča, do 
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pogojev za odstrel medveda, do vprašanja »čakalnih dob«, ki jih določajo interni akti 
lovskih družin, do vprašanja obveznosti internih aktov LZS za njene članice in 
podobno. 

KOPV je občasno nudila strokovno pravno pomoč tudi strokovni službi LZS, največkrat pri 
oblikovanju pravnih vsebin različnih dopisov ter pri zavzemanju stališč do odločb, ki jih je 
izdajalo ministrstvo, pristojno za lovstvo. 

VI Povzetek 

V letu 2018 KOPV ni uspelo pripraviti celovitega pregleda obveznosti, ki jih imajo lovske 
organizacije na področju varstva osebnih podatkov na podlagi predpisov, ki so se začeli 
uporabljati v letu 2018, vključno z morebitno revizijo stališča do uporabe avtomatskih 
snemalnih kamer v naravi. Prav tako KOPV ni uspelo sprejeti jasnega in usklajenega stališča 
do vprašanja včlanjevanja mladoletnih oseb v lovske družine ter pripraviti navodila lovskim 
organizacijam za priznanje statusa nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu.  

Med naloge, s katerimi se KOPV lahko s strokovnega vidika pohvali, je treba omeniti 
pripravo gradiva za novelo Zakona o divjadi in lovstvu, pripravo gradiva glede priznavanja 
določenih vsebin lovskih izpitov izven sistema izobraževanja LZS ter pripravo gradiva v 
zvezi z razlago 12. člena Pravilnika o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo 
pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora. 
Vsa tri gradiva je strokovno pripravila namestnica predsednika mag. Nataša Oven. 

KOPV je imela v letu 2018 le tri seje, vendar so bili njeni členi aktivni vse leto. Na izzive, ki 
so se pojavljali na pravnem področju je bilo treba v večini primerov reagirati hitro, zato so se 
nanje odzvali posamezni člani KOPV, seje pa so bile v glavnem namenjene verifikaciji tako 
opravljenega dela. 

10 Komisija za lovska priznanja in odlikovanja 

I Seje komisije 

V letu 2018 je imela komisija za lovska priznanja in odlikovanja 5 rednih in 1 dopisno sejo 
(17. redna, 22. 1. 2018, 18. redna, 6. 3. 2018, 19. redna, 29. 5. 2018, 20. redna, 21. 8. 2018, 
21. dopisna, 3. 10. 2018, 22. redna, 20. 11. 2018). 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (5 rednih, 1 dopisna) 
Milan Velkovrh (predsednik) 5/5 in 1/1 

Stanko Štimac (podpredsednik) 5/5 in 1/1 

Franc Krivec  5/5 in 1/1 

 

III Področje dela komisije 

Komisija je v letu 2018 prvenstveno obravnavala predloge za podelitev lovskih priznanj in 
odlikovanj. Obravnavala je: 
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 Število predlogov Pozitivno rešenih Zavrnjenih 

Znak za zasluge 309 302 7 

Zlati znak za zasluge 275 274 1 

Red III. stopnje 86 62 24 

Red II. stopnje 51 26 25 

Red I. stopnje 20 11 9 

Plaketa Zlatorog 1 1 0 

Jubilejni znak za 40 let 473 473 0 

Jubilejni znak za 50 let 176 176 0 

Jubilejni znak za 60 let 60 60 0 

Listina LZS 0 0 0 

Spominska listina LZS 1 1 0 

Plaketa za lovsko kulturo III. 15 15 0 

Plaketa za lovsko kulturo II. 1 1 0 

Plaketa za lovsko kulturo I. 2 2 0 

Skupaj 1.470 1.404 66 

 
IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 

Redno delo: 

Komisija je v letu 2018 delovala skladno s Pravili LZS in Pravilnikom o podeljevanju lovskih 
odlikovanj in Priznanj. Zaradi jubilejnega leta, ko so številne LD praznovale 70-letnico 
ustanovitve, je bilo predlogov za podelitev odlikovanj več kot običajno. Zaradi racionalizacije 
stroškov je v letu 2018 zmanjšala število rednih sej na 5. To je omogočila tudi sprememba 
Pravilnika v letu 2016. Po novih določilih namreč UO LZS redov I. in II. stopnje ne potrjuje 
na predlog komisije, ampak je o podeljenemu odlikovanju le naknadno seznanjen, kar 
bistveno skrajša postopek obravnave predloga. 

Sprememba 18. člena Pravilnika  

Z uvedbo jubilejnih lovskih znakov komisija meni, da je podeljevanje redov I. in II. stopnje 
po določilih 18. člena izgubilo pomen, saj člani zgolj na staž že avtomatsko prejmejo jubilejni 
znak. Zaradi nasprotovanja popolni ukinitvi podeljevanja redov za lovske zasluge po 18. 
členu pravilnika je komisija UO LZS podala pobudo za zaostritev pogojev 18. člena. UO LZS 
je pobudo dal v javno razpravo, ki se jo je udeležilo majhno število članic (LD), vendar je 
večina udeleženih podprla zaostritev pogojev 18. člena (nekatere pa celo ukinitev 18. člena). 
Skladno z rezultati razprave je komisija UO LZS podala v obravnavo in potrditev  

Preglednica v letu 2018 odobrenih podelitev redov za lovske zasluge I. in II. stopnje: 

 Red I. stopnje Red II. stopnje 

seja Redno 18. člen Redno 18. člen 

17. 0 2 2 1 

18. 0 2 2 4 

19. 1 4 3 3 

20. 1 0 3 2 

21. 0 1 0 0 

22. 1 0 2 4 

Skupaj  3 9 12 14 

 



 

 

45 

Sprememba 18. člena: 

V primerih, ko gre za dolgoletne zaslužne člane lovske organizacije, ali ko gre za dolgoletno 
aktivno delo v lovski organizaciji, je ob pomembnih jubilejnih prireditvah v lovski 
organizaciji ali ob visokih življenjskih jubilejih, najmanj sedemdeset let petinsedemdeset let 
za Red za lovske zasluge II. stopnje in najmanj osemdeset let za Red za lovske zasluge I. 
stopnje, ali ob resnih bolezenskih stanjih, možno tudi odstopanje od kriterijev 12. člena, če je 
za predlagano odlikovanje poleg časovnega kriterija (prvi odstavek 16. člena), izpolnjen tudi 
pogoj minimalnega lovskega staža, kot sledi: 

- za podelitev odlikovanja Red za lovske zasluge II. stopnje mora imeti predlagani 
najmanj štirideset petinštirideset let članstva v lovski družini; 

- za podelitev odlikovanja lovske zasluge I. stopnje mora imeti predlagani najmanj 
petinštirideset petdeset let članstva v lovski družini. 

 

UO LZS je na svoji 19. Seji, 25. 11. 2018, s sklepom 19.7.1. sprejel Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj ter jubilejnih znakov 
za leta članstva, ki ga je pripravila komisija in pravno uskladila komisija za statutarno pravne 
zadeve.  

Spremembe pravilnika zaostrujejo pogoje za podelitev redov I. in II. stopnje po 18. členu 
pravilnika. 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju lovskih odlikovanj in 
priznanj ter jubilejnih znakov za leta članstva je stopil v veljavo z dnem objave na spletnih 
straneh LZS – 20. 12. 2018. Komisija je vse predloge, podane pred objavo na spletnih straneh 
LZS obravnavala skladno z določili Pravilnika iz leta 2016, predloge prispele po objavi pa 
skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika. 

Uvedba novega jubilejnega znaka 

Na Občnem zboru LZS je bila potrjena pobuda ZLD Prekmurje, da se uvede nov jubilejni 
znak za 70 let članstva. Komisija je v letu 2018 speljala potrebne aktivnosti. Novi znak je 
umestila v pravilnik, kar je UO LZS potrdil na 19. Seji, 25. 11. 2018. Poskrbela je za kov 
novih značk in tisk pripadajočih listin. Zagato glede poimenovanja novega jubilejnega znaka 
je rešila tako, da je vsem jubilejnim znakom odvzela poimenovanje po kovini (bronasti, 
srebrni, zlati), tako, da se sedaj imenujejo le jubilejni znak za 40 let članstva, 50 let članstva 
itd., kar je vneseno tudi v spremembe pravilnika. 

Medtem, ko je znak za 60 let članstva (prej poimenovan zlati jubilejni znak za 60 let članstva) 
izdelan iz »starega zlata« z videzom patinirane medenine, je novi jubilejni znak za 70 let 
članstva pozlačen. Komisija je vse potrebno (izdelavo novih znakov, oblikovanje listine, tisk 
listine) izvedla in finančno pokrila v letu 2018. 

VI Povzetek 

Komisija je v letu 2018 tekoče reševala prejete predloge za podelitev lovskih priznanj in 
odlikovanj. Izpeljala je uvedbo novega jubilejnega znaka za 70 let članstva in spremembe 
Pravilnika (zaostritev 18. člena in umestitev novega jubilejnega znaka). Vsi člani komisije se 
redno udeležujejo sej. 



 

 

46 

11 Komisija za upravljanje z divjadjo 

I Seje komisije 

Komisija je imela v letu 2018 tri redne seje. Za operativnost, ažurnost in racionalnost 
delovanja je komisija izvedla tudi dve korespondenčni seji. Za izvajanje nalog so člani 
medsebojno izmenjevali mnenja po elektronski pošti oziroma telefonsko.  

II Člani komisije in udeležba na sejah  

 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 redne in 2 dopisni) 
Silvo Batagelj 3/3 in 2/2 

Anton Holc 0/3 in 2/2 

Slavko Zidarič 3/3 in 2/2 

Andrej Kovač 1/3 in 2/2 

Hubert Potočnik 2/3 in 1/2 

Boštjan Pokorny 2/3 in 1/2 

Ivan Kos 3/3 in 2/2 

 
III Področje dela komisije 

Komisija deluje na področju upravljanja z divjadjo in nekaterimi drugimi živalskimi vrstami. 
Sodeluje pri pripravi stališč LZS do aktualnih vprašanj, povezanih z upravljanjem. Sodeluje 
pri izvedbi razpisov za usposobljene članice ter ostalih strokovnih nalog s področja 
upravljanja z divjadjo ter spremlja njihovo izvajanje. Vodstvu LZS in upravnemu odboru 
predlaga posamezne aktivnosti, povezane s problematiko upravljanja s prostoživečimi 
živalskimi vrstami, njihovim okoljem in delovanjem članic. 

 
IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 

Strokovno delovanje članov KUD 

Komisija in njeni člani so v letu 2018 sodelovali pri različnih aktivnostih tako na nivoju LZS 
kakor tudi v posameznih lokalnih okoljih. Izpostavimo lahko problematiko upravljanja z 
velikimi zvermi in šakalom, upravljanje oziroma stanje male divjadi in izvajanje letnih lovsko 
upravljavskih načrtov. 

Člani komisije so sodelovali pri razpravah o upravljanju z velikimi zvermi. Kot člani 
Strokovne in Delovne skupine za podporo upravljanju z velikimi zvermi smo predvsem 
izpostavljali problematiko prepozno izdanih odlokov o odvzemu osebkov medveda in volka iz 
populacije ter pomanjkanje načrtovanja in izvajanja nekaterih drugih pomembnih ukrepov. 
Kritična je problematika izdajanja ustreznih pravnih dokumentov, ki bi omogočala aktivno 
upravljanje s populacijami volka in medveda. Vsekakor je stanje populacij teh dveh vrst v 
Sloveniji ugodno, in kakor se je pokazalo v preteklosti, je bilo prav aktivno upravljanje 
pomemben upravljavski ukrep, ki vpliva na sprejemanje teh dveh vrst v prostoru. Tudi 
komisija izpostavlja pomen preglednega in sistematičnega upravljanja z velikimi zvermi, ki 
postavlja v ospredje uspešno varstvo populacij. Temu služi tudi omejen in strokovno podprt 
odvzem določenega števila osebkov iz populacije. Od državnih organov pričakujemo, da bodo 
uspeli pripraviti časovno ustrezno ter zakonsko sprejemljive odloke, ki bodo lovcem lahko 
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omogočili ustrezno izvajanje javnih nalog, ki jih družba nalaga pri upravljanju z velikimi 
zvermi. Bolj pragmatičen pristop pri upravljanju z nekaterimi vrstami je bil izpostavljen v 
okviru srečanja predstavnikov lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora, kjer je bila 
osrednja tema upravljanje z volkom. Poleg prenosa odmevnih pozitivnih izkušenj iz našega 
prostora s sodelovanjem lovcev pri znanstvenih izhodiščih monitoringa, je bila osrednja tema, 
ki je pomembna tudi za naše razmere, povezana z regulacijo in usmerjanjem pojavljanja 
volkov v širšem evropskem prostoru. 

S predstavitvijo rezultatov Ciljnega raziskovalnega projekta »Prostorska razporeditev, 
številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal v 
Sloveniji« ter drugih spoznanj o šakalu v okviru Slovenskega lovskega dne, smo lovcem in 
širši zainteresirani javnosti prenesli najnovejša spoznanja o tej, za slovenske in širše evropske 
razmere, razmeroma novi vrsti v loviščih. S pojavom šakala so poleg novih razmer v lovišču 
nastale tudi nove razmere pri upravljanju z lovišči. Z izdelanimi predlogi bo potrebno 
spremeniti status šakala in upravljanje z njim, kakor tudi nekaterimi drugimi elementi 
upravljanja z lovišči. Pričakujemo, da bo upravljanje vključeno v pripravo tako desetletnih, 
kakor tudi letnih načrtov.  

V okviru komisije smo nabavili šest najsodobnejših GPS ovratnic za spremljanje poljskega 
zajca. V slovenskem prostoru je prav upravljanje z malo divjadjo zapostavljeno. Na tem 
področju bo v prihodnje potrebno narediti več, predvsem v družbi dvigniti zavedanje o 
pomenu ohranjanja primernega življenjskega prostora male divjadi z vidika varstva biotske 
raznovrstnosti in ohranjanja ustreznega, zdravega človekovega okolja. 

Priprava razpisov, sodelovanje pri izbiri in spremljanju izvajanja projektov 

Komisija za upravljanje z divjadjo je tudi v tem letu izpeljala razpis za izvajanje aktivnosti za 
revitalizacijo izbranih vrst male divjadi iz naslova aktivnosti usposobljenih članic. Na razpis 
so se prijavile tri usposobljene članice z ustrezno pripravljenimi projekti oziroma projektnimi 
aktivnostmi. Člani komisije so na osnovi kriterijev s točkovnikom ovrednotili prijave in vse 
tri prijave (Zveze lovskih družin Prlekije, Savinjsko – Kozjanske lovske zveze in Zveze 
lovskih družin Nova Gorica) predlagale za sofinanciranje.  

Komisija nadaljuje sodelovanje LZS z Veterinarsko fakulteto, pripravila je pogodbo in 
spremljala izvajanja naloge »Monitoring patologije divjadi«. V okviru omenjene naloge LZS 
podpira ugotavljanje vzrokov za pogine posamezne divjadi v loviščih članic. Članice aktivno 
sodelujejo pri nalogi z dostavo poginulih osebkov iz lovišč. Pregled rezultatov sodelavci 
Veterinarske fakultete poleg rednega letnega poročila podajo tudi v preglednem strokovnem 
prispevku v reviji Lovec. 

V letu 2018 je bilo v okviru CRP projekta »šakal« s pomočjo postavljenega modula v sistemu 
Lisjak izvedeno aktivno in intenzivno zbiranje podatkov o pojavljanju šakala v Sloveniji. 
Ugotovitve popisov so potrdile, da je šakal v Sloveniji postal splošno razširjena vrsta in bi 
bilo smiselno z njim aktivno upravljati. 

Člani komisije ugotavljajo in na različnih nivojih izpostavljajo potrebo po boljšem 
upravljanju s srnjadjo. Iz različnih sredin prihajajo opozorila, da se številčnost srnjadi 
zmanjšuje. Razlogi so verjetno različni in vsekakor bo potrebno imeti v prihodnje več 
zanesljivih informacij iz lovišč. 
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Upravljanje z divjadjo in nekaterimi zaščitenimi živalskimi vrstami je v interesu različnih 
interesnih skupin. Tu pogrešamo več usklajenega in strokovnega ravnanja vladnih organizacij, 
saj lahko ekstremna stališča v upravljanje vnašajo precej zmede, vsekakor pa tako upravljanje 
ni v interesu slovenskih lovcev. 

Druge aktivnosti 

Člani komisije so sodelovali na novinarski konferenci LZS, kjer so predstavili aktivnosti, 
povezane z upravljanjem velikih zveri in šakala ter reševanju problematike povoza divjadi. 
Izpostavili so, da je upravljanje z zvermi v Sloveniji na visokem nivoju, saj se tudi s pomočjo 
lovcev izvaja znanstveno utemeljen monitoring, ki je osnova za ustrezne letne načrte oziroma 
izvajanja akcijskih načrtov. Žal je realizacija načrtov podvržena različnim deležnikom in ni 
ustrezno komunicirana. 

Komisija pri svojem delu ugotavlja, da je strokovno delo LZS, povezano z upravljanjem z 
divjadjo vsebinsko, kadrovsko in finančno podhranjeno. Posledično težko nastopa v družbi 
kot relevanten strokovni subjekt in je njena aktivnost omejena predvsem na opozarjanje ter 
predstavljanje stališč slovenskih lovcev. Deloma je pomanjkljivost kompenzirana s 
prostovoljnim delovanjem posameznikov - raziskovalcev v Strokovno-znanstvenem svetu 
LZS. Posledično člani komisije še posebej pozdravljajo novo sistematizacijo LZS, ki 
omogoča ustrezno kadrovsko krepitev, predvsem na področju projektnega dela, povezanega z 
upravljanjem z divjadjo. 

V letu 2018 se nadaljuje izdajanje posebnih odločb, povezanih z izvajanjem lova. Člani 
komisije so obravnavali različne vloge o sproščanju načinov lova (z umetno svetlobo, 
nočnimi daljnogledi, podaljševanje lovnih dob). Pogosto članice zahteve vlagajo same. 
Menimo, da bi bilo potrebno odpreti širšo razpravo o omenjeni tematiki in zavzeti jasna, 
premišljena ter utemeljena stališča. 

VI Povzetek 

Komisija je v preteklem letu delovala v okviru sprejetega letnega načrta. Komisija deluje 
preko izmenjav mnenj članov na skupnih sejah, pomembna je tudi izmenjava mnenj z 
medsebojno neformalno komunikacijo in neposredno aktivnostjo posameznih članov. Tako 
smo ažurno sodelovali pri oblikovanju stališč LZS do aktualnih problemov z upravljanjem z 
divjadjo. Potrebno je izpostaviti, da je za doseganje posameznih ciljev potrebna enotnost 
širšega članstva. Na tem področju pridejo do izraza različne aktivnosti LZS, tako področnih 
lovskih zvez kakor tudi posameznih članic. 

Komisija je sodelovala pri pripravi razpisov, izboru in spremljanju projektov LZS na temo 
monitoringa zdravstvenega stanja divjadi, revitalizacije male divjadi in monitoringa šakala. 

Komisija opozarja na pomen delovanja lovske organizacije v družbi, saj se njen ugled kaže v 
odnosu javnosti do slovenskega lovstva, vpliva na življenjsko okolje divjadi kakor tudi 
nadaljnje družbene – tudi politične pritiske nekaterih interesnih skupin za spremembe 
slovenskega lovstva, pritiske na upravljavke lovišč, poslabševanja nekaterih življenjskih 
okolij divjadi ter spodbujanja nestrpnosti do divjadi z zavajanjem glede številčnosti in vpliva 
na kmetijstvo in gozdarstvo. 
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12 Strokovno-znanstveni svet LZS 

I. Seje sveta 

Strokovno-znanstveni svet (SZS) LZS je imel v letu 2018 tri redne seje (9. sejo, 26. 6. 2018; 
10. sejo, 24. 9. 2018; 11. sejo, 27. 11. 2018), nekaj dogovorov in odločitev so člani sprejeli 
tudi neposredno, prek medsebojne elektronske komunikacije. Delo sveta je bilo vseskozi 
transparentno in javno. Vsi relevantni dokumenti in zapisniki SZS so dostopni na članskih 
spletnih straneh LZS. 

II. Člani sveta in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje): 
prof. dr. Boštjan Pokorny (predsednik) 3/3 

prof. dr. Ivan Kos (podpredsednik) 3/3 

prof. dr. Rajko Bernik 2/3 

prof. dr. Klemen Jerina 0/3 

prof. dr. Gorazd Vengušt 1/3 

prof. dr. Jernej Zupančič 2/3 

dr. Srečko Felix Krope 2/3 

dr. Boris Kolar 3/3 

dr. Hubert Potočnik 3/3 

dr. Ida Jelenko Turinek 1/3 

 

III. Področje dela sveta 

SZS skrbi za prenos novega znanja v lovsko in širšo javnost v slovenskem in mednarodnem 
prostoru z objavljanjem znanstvenih in strokovnih prispevkov v strokovno-znanstvenih 
publikacijah, organizacijo in aktivno udeležbo na strokovno-znanstvenih dogodkih, 
oglašanjem in objavljanjem mnenj v medijih oz. sredstvih javnega obveščanja, podajanjem 
strokovnih izhodišč za pripravo odgovorov Strokovne službe LZS na novinarska vprašanja ter 
s pripravo strokovnih in znanstveno argumentiranih podlag, ki LZS omogočajo lažji dialog z 
ostalimi uporabniki prostora in širšo javnostjo. Pomembna aktivnost SZS je izvedba 
osrednjega vsakoletnega strokovnega srečanja slovenskih lovcev, Slovenskega lovskega dne. 
SZS vodi uredniško politiko in sodeluje pri izdajanju Zlatorogovega zbornika, strokovno-
znanstvene periodične publikacije LZS. Komisijam in ostalim delovnim telesom LZS ter 
posameznikom podaja mnenja glede strokovnih oziroma znanstvenih vprašanj, povezanih z 
naravo, divjadjo, drugimi vrstami prostoživečih živali in lovstvom. Skrbi za spodbujanje 
raziskav na področju divjadi in lovstva, za promocijo dosežkov slovenskih raziskovalcev 
divjadi in oblikuje mnenje o potrebnih raziskavah s področja lovstva in upravljanja z divjadjo 
oz. z drugimi prostoživečimi živalskimi vrstami v slovenskem prostoru. 

IV. Podroben opis dejavnosti v letu 2018 

1. Splošno 

SZS je v letu 2018 delo izvajal skladno s svojim poslanstvom, vizijo in vsebinskim področjem 
delovanja, ki si ga je zastavil že v prejšnjem mandatu. Skladno z zastavljenim programom 
dela je bila glavnina aktivnosti članov SZS usmerjena v strokovno delovanje, oblikovanje 
stališč in opredeljevanje do vseh vprašanj s področja upravljanja divjadi in lovstva. Zelo 
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pomembno poslanstvo članov SZS je bilo informiranje in izobraževanje članstva LZS ter širše 
javnosti na vseh področjih, povezanih z upravljanjem s populacijami divjadi in lovstvom kot 
družbeno pomembno dejavnostjo ter prenos znanstveno-raziskovalnih dosežkov članov SZS 
in ostalih raziskovalcev v vsakdanjo prakso upravljanja s populacijami divjadi. Slednje je SZS 
dosegel prvenstveno z organizacijo strokovnega posveta na jubilejnem, 10. Slovenskem 
lovskem dnevu, pa tudi z izvedbo mnogih predavanj za člane slovenske lovske organizacije in 
z izvedbo razpisa za nagrajevanje najboljših diplomskih, magistrskih in doktorskih del s 
področja divjadi in lovstva; prva nagrajena dela so bila objavljena v 5. številki Zlatorogovega 
zbornika. 

2. Strokovno delovanje članov SZS 

Člani SZS so se v letu 2018 sestali na treh rednih sejah. Na sejah so razpravljali o odprtih 
aktualnih temah, potrebnih raziskavah divjadi in drugih prostoživečih živalskih vrst, 
aktivnostih za njihovo varstvo ter za smotrno upravljanje populacij. Izmed aktivnosti, ki so jih 
člani SZS izvedli navzven, velja izpostaviti še zlasti: 

- Sodelovanje v različnih strokovnih razpravah na nivoju pristojnih državnih organov, tj. 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstva za okolje in 
prostor (MOP) in drugih relevantnih inštitucij o pomembnih strokovnih vprašanjih, 
povezanih s slovenskim lovstvom ter upravljanjem divjadi, npr. na/prek: (i) 
posvetovanju o velikih zvereh z izvedbo predavanja o stališčih lovske organizacije na 
upravljanje velikih zveri (Državni svet, 18. 4. 2018); (ii) posvetovanju o upravljanju s 
šakalom v prihodnje (Gozdarski inštitut Slovenije, 15. 5. 2018); (iii) več sestankih 
LZS in raziskovalcev divjadi z odgovornimi predstavniki MKGP (sestanek z državnim 
sekretarjem: 14. 3. 2018; sestanek z ministrico: 11. 12. 2018); (iv) delovanja v 
ekspertni skupini MOP za velike zveri (seje: 18. 6. 2018, 28. 8. 2018 in 13. 11. 2018); 
(v) zastopanja LZS in drugih okoljskih nevladnih organizacij v Strokovnem svetu 
družbe Slovenski državni gozdovi, SiDG (Kočevje, 27. 6. 2018 in 9. 10. 2018); (vi) 
sestanku z izdelovalci lovsko upravljavskih načrtov oz. z načrtovalci Zavoda za 
gozdove Slovenije (ZGS) s predavanjem o hibah v načrtovalskem procesu, s 
poudarkom na upravljanju parkljaste divjadi (ZGS, 25. 10. 2018). 

- Sodelovanje v aktivnostih za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo oz. povoza na 
nacionalnem nivoju (sestanki na LZS, 22. 3. 2018; Direkciji RS za infrastrukturo, 18. 
9. 2018). Te aktivnosti so privedle do nadgradnje lovskega informacijskega sistema 
Lisjak (z razvojem mobilne aplikacije za sproten vnos natančnih lokacij povoza in 
podatkov o povoženih živalih na terenu) ter do implementacije zvočnih in svetlobnih 
odvračal na zelo veliko število problematičnih odsekov slovenskih državnih cest 
(skupaj 364 km najbolj problematičnih odsekov cest, ki bodo z odvračali opremljeni v 
letu 2019). 

- Prenos domačih strokovno-znanstvenih spoznanj, vključno s poudarjanjem pomena 
slovenskih lovcev za raziskave divjadi, v mednarodni prostor, in sicer z aktivno 
udeležbo na mednarodnih kongresih in posvetovanjih o lovstvu in upravljanju divjadi. 
Člani SZS so se v letu 2018 s predavanji med drugim udeležili naslednjih dogodkov, 
kjer so predstavljali upravljanje z divjadjo v Sloveniji, pomen podatkovnih baz, ki jih 
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ustvarjamo lovci, in lovcev kot dragocenih sodelavcev v raziskavah divjadi, ter 
najnovejše ugotovitve o biologiji vrst: (i) Priroda i divljač: strane vrste i lovstvo 
(Karlovec, Hrvaška, 1. 3. 2018); (ii) 5th Hunting and Game Management Symposium 
– Modern aspects of sustainable management of game populations (Yundola, 
Bolgarija, 12. – 15. 6. 2018); (iii) 12th Symposium on Wild Boar and other Suids 
(Brno, Češka, 4. – 7. 9. 2018); (iv) 26th International Conference on Bear Research & 
Management (Ljubljana, 16. – 21. 9. 2018); (v) 2nd Jackal Symposium (Marathon 
Bay, Grčija, 31. 10. – 2. 11. 2018); (vi) International Symposium on Animal Science 
(Zemun, Srbija, 22. – 23. 11. 2018). Vseh navedenih dogodkov so se člani SZS 
udeležili na račun delodajalcev, kjer so zaposleni (udeležba ni predstavljala finančnega 
bremena za LZS), so pa ne glede na to nastopali tudi kot predstavniki LZS. 

- Več članov SZS je tudi v letu 2018 sodelovalo pri izvajanju raziskovalnih projektov, 
namenjenih izboljšanju upravljanja s populacijami divjadi in reševanju konfliktnih 
situacij. Omeniti velja še zlasti naslednje projekte: (i) ciljni raziskovalni projekt (CRP) 
Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno 
širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji (več na 
http://sakal.gozdis.si); (ii) CRP Določitev najustreznejših metod za ocenjevanje 
številčnosti prostoživečih parkljarjev v Sloveniji in priprava podlag za njihovo 
vključitev v lovsko-upravljavsko prakso; (iii) CRP Divjad v naseljih, na cestah in 
drugih nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve (več na 
http://divjad.np.gozdis.si/novice/); (iv) LIFE DINALP BEAR: Celovito upravljanje in 
varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah (več na 
http://dinalpbear.eu/domov/). 

- Izvedba več strokovnih predavanj o značilnostih in pomenu upravljanja s populacijami 
prostoživečih živali v Sloveniji, pomenu podatkovnih baz in lovskega informacijskega 
sistema ter o nekaterih konkretnih znanstveno-raziskovalnih ugotovitvah za člane 
slovenske lovske organizacije oz. za širšo javnost (Dravograd, 11. 2. 2018; Dolič, 18. 
2. 2018; Podvelka, 25. 2. 2018; Ormož, 15. 4. 2018; Radeče, 18. 4. 2018). 

3. Podpora vodstvu in strokovnim službam LZS pri komunikaciji z javnostmi 

SZS je v letu 2018 vodstvu in strokovni službi LZS nudil pomoč pri aktivnostih, namenjenih 
informiranju in ozaveščanju javnosti o pomenu in izzivih pri upravljanju s populacijami 
divjadi ter njenim življenjskim okoljem. Na tem področju velja izpostaviti naslednje celoletne 
aktivnosti: (i) zagotavljanje strokovnih oz. vsebinskih podlag za komunikacijo LZS z 
javnostmi oz. za lažje delovanje odgovornih za odnose z mediji, tj. za izvajanje PR aktivnosti 
za LZS; (ii) predstavitev pomena lovstva in nekaterih izzivov pri upravljanju s populacijami 
divjadi v več slovenskih medijih; objavljeni prispevki (npr. o šakalu, velikih zvereh in sivih 
vranah) so pozitivno prispevali k popularizaciji lovstva, poslanstva lovske organizacije in k 
pravilnemu razumevanju ekosistemske vloge različnih vrst prostoživečih živali tudi za širšo 
javnost.  

Trije člani SZS so se udeležili redne letne novinarske konference LZS (4. 12. 2018) oz. so 
zanjo pripravili strokovno gradivo; predstavili so aktualne bolezni divjega prašiča (bolezen 
Aujeszkega, afriška prašičja kuga) in njihove posledice, najpomembnejše ugotovitve 
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nacionalnega monitoringa šakala, znanstveno podprt monitoring volka in medveda ter nov 
LIFE projekt, ki je namenjen dolgoročni ohranitvi risa v Sloveniji in na Hrvaškem. 

4. Priprava in izvedba strokovno-znanstvenega dela 10. Slovenskega lovskega dneva 

Člani SZS so izbrali osrednjo temo 10. Slovenskega lovskega dneva, in sicer Šakal v Sloveniji 
in na Balkanu: stanje in upravljavski izzivi. Pripravili so program dogodka, poskrbeli za stike 
s predavatelji, na samem dogodku so izvedli več predavanj. Posvetovanje je bilo 6. 10. 2018 v 
Kopru. Sodelujoči iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Madžarske in Norveške so pripravili 12 
prispevkov, ki jih je z zanimanjem poslušalo več kot 120 udeležencev; večina med njimi se je 
do organizacije in vsebine dogodka zelo pohvalno izrazila. Vsi prispevki so bili objavljeni v 
priložnostnem zborniku izvlečkov (Pokorny in Kmetec, 2018); potek posveta in 
najpomembnejše vsebine so bile predstavljene tudi v glasilu Lovec (Kovačič-Siuka, 2018, 11: 
str. 504–509) in na spletni strani LZS, kjer je objavljena tudi celotna zaključna okrogla miza 
in razprava (https://www.youtube.com/watch?v=LI8gPz-GqnM&feature=youtu.be). Zaradi 
tega v pričujočem poročilu vsebin dogodka ne predstavljamo bolj podrobno. 

5. Spodbujanje nastajanja izvirnih znanstvenih/strokovnih del s področja divjadi in 
lovstva ter njihov prenos h končnim uporabnikom 

SZS je v letu 2018 nadaljeval s spodbujanjem izdelave diplomskih, magistrskih in doktorskih 
del s področja divjadi in lovstva in tako skušal prispevati k: (i) popularizaciji strokovno-
znanstvene dejavnosti v strokovni javnosti in med končnimi uporabniki (lovci); (ii) večjemu 
prenosu raziskovalnih dosežkov in ugotovitev s področja divjadi in lovstva h končnim 
uporabnikom oz. v neposredno prakso upravljanja s populacijami divjadi; (iii) dvigu interesa 
mladih intelektualcev in raziskovalcev za raziskave divjadi oz. raziskave na področju lovstva; 
(iv) še večji prepletenosti, boljši komunikaciji in povečanju zaupanja med raziskovalci, 
visokošolskimi učitelji in lovci oz. visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami ter lovsko 
organizacijo. Z zaključkom prvega in izvedbo drugega razpisa za nagrajevanje najboljših 
diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja divjadi in lovstva je SZS želel tudi 
zagotoviti ustrezno število kakovostnih znanstvenih in/ali strokovnih prispevkov, ki so bili ali 
bodo objavljeni v Zlatorogovem zborniku, osrednji periodični znanstveno-strokovni 
publikaciji s področja divjadi in lovstva v slovenskem prostoru. 

Jeseni 2018 je SZS izvedel drugi razpis za izbor najboljših diplomskih, magistrskih in 
doktorskih del s področja divjadi in lovstva, ki so bila izdelana in končana v letih 2017 in 
2018. Na razpis sta prispeli dve prijavi, in sicer: (i) Vpliv krmljenja z mrhovino na obiskanost 
krmišč pri rjavem medvedu (diplomska naloga, avtor Robert Ule); (ii) Telesne mase in 
ekonomske vrednosti parkljarjev, odvzetih v lovišču Dolič in Pohorskem lovsko 
upravljavskem območju v obdobju 2006 – 2015 (diplomska naloga, avtorica Tadeja Mlinšek). 
Obe prejeti nalogi sta bili v kasnejšem ocenjevalnem postopku prepoznani kot ustrezni in 
primerni za objavo v šesti številki Zlatorogovega zbornika, ki bo izšla v letu 2019. 

6. Priprava in izdaja 5. številke Zlatorogovega zbornika 

Konec leta 2018 je izšla 5. številka Zlatorogovega zbornika, ki po oceni SZS glede na pestrost 
vsebin in kakovost prispevkov predstavlja nov mejnik v izdajanju te periodične publikacije. 
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Zbornik, ki je izšel v nakladi 1.000 izvodov, obsega 99 strani; v njem je objavljenih šest 
člankov (pet izvirnih znanstvenih in en pregledni strokovni): (i) Zimska sestava plena volka 
(Canis lupus) in kleptoparazitizem na volčjem plenu v Dinaridih (avtorji: Marko Rajkovič, 
Nina Ražen, Ivan Kos, Hubert Potočnik, Miha Krofel, Franc Kljun; str. 2-16); (ii) Prihodnja 
prostorska razporeditev divjega prašiča (Sus scrofa L.) v Sloveniji (avtorja: Matija Stergar, 
Klemen Jerina; str. 17-34); (iii) Kolikor srnjakov, toliko srn? Spolno razmerje zarodkov in 
juvenilne srnjadi v Sloveniji (avtorji: Katarina Flajšman, Klemen Jerina, Boštjan Pokorny; str. 
35-47); (iv) Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev muflona v Karavankah in 
Kamniško-Savinjskih Alpah (avtorja: Miran Hafner, Blaž Černe; str. 48-68); (v) Vpliv 
plenjenja sive vrane in srake na talna, grmovna in drevesna ptičja gnezda v urbanih in 
antropogeno spremenjenih okoljih (avtorji: Katja Rutnik, Hubert Potočnik, Ivan Kos; str. 69-
78); (vi) Koliko je vredno življenje v mejicah? (avtorja: Miran Daković, Srečko Felix Krope; 
str. 79-94). 

Štirje izmed objavljenih prispevkov (Rajkovič in sod., Stergar in Jerina, Flajšman in sod., 
Rutnik in sod.) so nastali v sklopu razpisa za najboljša diplomska, magistrska in doktorska 
dela, ki smo ga izvedli že v letu 2017, končali pa v letu 2018. Poleg postopka izbora del je 
SZS izpeljal tudi vse spremljajoče aktivnosti, ki so potrebne za nastanek kakovostne 
periodične publikacije, tj. postopke recenziranja in urednikovanja ter tehnične priprave in 
izdaje zbornika (izbor izvajalcev, lektoriranje, grafično oblikovanje, prelomi in tisk zbornika). 

V. Povzetek 

V poročilu prikazane aktivnosti kažejo, da je bil Strokovno-znanstveni svet v letu 2018 zelo 
aktiven (skupaj je bilo evidentirano opravljenih nekaj čez 700 ur dela; natančen seznam 
opravljenih aktivnosti je shranjen v arhivu predsednika SZS) in je realiziral večino 
zastavljenih programskih ciljev. Med aktivnostmi velja še posebej izpostaviti: (i) strokovno 
delovanje članov SZS z namenom prenosa strokovno-znanstvenih dosežkov v lovsko in širšo 
javnost, ustvarjanja predpogojev za razumevanje pomena upravljanja z divjadjo ter 
omogočanja proaktivne komunikacije z ostalimi interesnimi skupinami; (ii) podporo vodstvu 
in strokovni službi LZS pri komunikaciji z javnostmi in ostalimi uporabniki prostora; (iii) 
pripravo in izvedbo strokovno-znanstvenega posvetovanja Šakal v Sloveniji in na Balkanu: 
stanje in upravljavski izzivi, ki se ga je v okviru 10. Slovenskega lovskega dne (Koper, 6. 10. 
2018) udeležilo veliko število udeležencev, še zlasti lovcev, iz vseh območij Slovenije; (iv) 
izid 5. številke strokovno-znanstvene periodične publikacije Zlatorogov zbornik, ki so jo 
dodatno obogatili kakovostni in vsebinsko zanimivi prispevki mlajših slovenskih 
raziskovalcev divjadi, pridobljeni v sklopu razpisa za najboljša diplomska, magistrska in 
doktorska dela s področja divjadi in lovstva.  

Ocenjujemo, da je z izvedbo naštetih aktivnosti Strokovno-znanstveni svet LZS upravičil svoj 
namen in prispeval pomemben kamenček v mozaik še boljšega, bolj strokovno podprtega 
upravljanja s populacijami divjadi v prihodnje, pa tudi k boljšemu razumevanju pomena in 
poslanstva slovenskega lovstva ter lovske organizacije tudi v širši javnosti. Prepričani smo, da 
so izvedene aktivnosti pripomogle k spoštovanju in ugledu LZS kot organizacije, ki svoje 
poslanstvo izvaja na temeljih strokovnih/ znanstvenih dognanj/ spoznanj. 
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13 Uredniški odbor LZS za založništvo 

I Seje komisije 

Uredniški odbor je imel štiri redne seje (20. 2., 26. 6., 25. 9. in 13. 12. 2018), na katerih je 
usklajeval tekočo uredniško politiko (tako glasila Lovec kakor knjižnega založniškega 
programa LZS), vsebinsko problematiko, naloge in zadolžitve iz okvira delovne pristojnosti 
in sprejetega delovnega programa. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (4 seje): 
dr. Arpad Kӧveš (predsednik)  4/4 

Jasna Kovačič Siuka (odg. urednica) 4/4 

dr. Boštjan Pokorny  4/4 

Bojan Avbar  3/4 

Franc Černigoj  4/4 

Leo Fabiani 0/4 

Slavko Komlanc (odg. urednik spletnih strani) 2/4 

 
III Področje dela komisije 

V letu 2018 je delo temeljilo na sprejetem programu, ki je bil po predhodni verifikaciji na 
Uredniškem odboru založništva sprejet na UO LZS in nato potrjen še na Občnem zboru LZS. 
Uredniški odbor je imel štiri redne seje, na katerih smo usklajevali tekočo uredniško politiko 
(tako glasila Lovec kakor knjižnega založniškega programa LZS), vsebinsko problematiko, 
naloge in zadolžitve iz okvira delovne pristojnosti in sprejetega delovnega programa. Program 
je bil vsebinsko razdeljen na dva poglavitna sklopa, in sicer: Lovec in knjižni program. 
Ocenjujemo, da smo oba programska sklopa glede na dane možnosti uspešno uresničevali, 
tako po vsebinski, organizacijski kot finančni plati. Delo uredništva Lovca in delo pri 
knjižnem programu je bilo zadovoljivo, pregledno in javno. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 

1. Lovec 

V okviru sprejetega letnega programa je uredništvo v preteklem letu uresničilo zastavljeno 
pripravo in izdajo 10 enojnih in ene dvojne številke Lovca, ki so v nakladi 23.000 izvodov 
izhajale redno in so jih naročniki tudi redno prejemali. Nekaj posameznih številk Lovca je 
imelo zaradi aktualne vsebine, predvsem 70-letnih jubilejev lovskih organizacij in oglasnega 
trženja tudi dodatne strani. V celem letu je bilo v Lovca skupno dodanih 16 strani besedil in 
slik. Revijo so redno prejemali tudi individualni naročniki, vse osnovne šole, knjižnice in 
drugi VVZ. Z zanimanjem so jo sprejeli tudi v številne strokovne knjižnice različnih ustanov.  

Vsaka številka Lovca je bila približno do 5. v mesecu uvrščena tudi na spletno stran LZS 
(Glasilo Lovec na spletu). 

Pri oglasnem delu Lovca smo v letu 2018 izstavili za 54.331,64 EUR (z DDV) fakturiranih 
računov za objavljene komercialne oglase in plačane reklamne reportaže. Revija je tekoče in 
redno poročala o najpomembnejših programih in ugotovitvah raziskovalnih projektov LIFE 
pri zavarovanih vrstah velikih zveri, o divjadi, lovski kinologiji, novostih na balističnem in 
strelskem področju in dogajanjih v lovskih organizacijah, članicah LZS. Tudi v Lovskem 
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oprtniku so bile objavljene mnoge poučne zadeve, dogodki in opažanja iz lovišč. 
Predstavljene so bile druge poučno-strokovne in informativne teme v mednarodnem merilu 
(CIC, FACE, čezmejno sodelovanje). Omogočali smo tudi izražanje konstruktivnih mnenj in 
predlogov na najpomembnejšo tematiko v lovstvu in na organizacijski ravni LZS, ZLD in LD. 
Pisali smo o kinoloških in strelskih prireditvah, o delu z mladimi, o lovski kulturi in ostalih 
področjih, ki jih pokriva dejavnost lovske organizacije. Poseben poudarek je bil namenjen 
varstvu narave, ekologiji, biotski raznovrstnosti in sonaravnemu upravljanju z divjadjo v 
loviščih. Sledili smo tudi drugim aktualnim dogodkom, redno povzemali glavne zapise o 
lovstvu iz dnevnega tiska in s spleta, objavljene zanimivosti v tujem lovskem tisku itd. V 
vsaki številki je z različnimi prispevki v reviji sodelovalo od 50 do 60 dopisnikov, 
naravoslovnih fotografov in ilustratorjev. Pridobili smo tudi 197 novih avtorskih pogodb. 

Tudi za leto 2019 smo pripravili razpis za tisk Lovca in na osnovi ponudb primernih 
tiskarskih hiš izbrali najustreznejšo tiskarno. Najugodnejše pogoje je izkazovala tiskarna 
Evrografis, d.o.o., ki je Lovca tiskala že dosedaj. Končne pogovore s predstavniki 
konkurenčnih tiskarn in Evrografis, d.o.o., sta na predlog uredniškega odbora sredi novembra 
2018 opravila odgovorna urednica in direktor strokovne službe LZS. 

Izven programa dela je uredništvo poskrbelo tudi za izid vsakoletnega velikega stenskega 
koledarja LZS, ki je izšel novembra 2018. Posredovan je bil vsem članom prek območnih 
lovskih zvez. Pridobili smo tudi avtorske pogodbe za izplačilo honorarjev avtorjem fotografij 
in izplačali nagrade, kot so bile objavljene v razpisu v reviji Lovec.  

Tudi v letu 2018 smo imeli Javni natečaj za najboljšo zgodbo z lovsko tematiko, z enakimi 
pogoji in nagradami kot doslej. Sodelujočih je bilo 21 anonimnih piscev z leposlovno-
literarnimi besedili. V tem letu smo podelili vse tri beletristične nagrade. Besedila so bila 
boljše ocenjena kot v predhodnem natečaju. 

2. Knjižni program 

Jeseni 2018 je izšla knjiga Strokovne knjižnice LZS »Čeljustnice prostoživečih parkljarjev« 
avtorjev dr. B. Pokornega in dr. Ide Jelenko-Turinek. Knjiga je napisana kot priročnik, zato jo 
bodo tisti, ki bodo iskali pomemben podatek ali navedbo za primerjavo z lastnimi opažanji, 
lahko večkrat vzeli v roke. 

Zaradi objektivnih razlogov se dokončna priprava in izdaja knjige Zlatorogove knjižnice z 
delovnim naslovom Šakal - nova vrsta divjadi v Sloveniji prenaša v leto 2019. Izdaja knjige je 
bila načrtovana za konec leta 2018, vendar bo zaradi objektivnih razlogov knjiga izdana v letu 
2019 predvsem zaradi dejstva, da avtorji besedil knjige niso uspeli do dogovorjenega roka 
spisati svojih poglavij. V zbirki Zlatorogova knjižnica za leto 2018 jo je nadomestila knjiga 
»Včasih, ko v Grapi prespim« avtorja Jožeta Lebana – Droljča. Gre za leposlovno knjigo, ki 
jo je pregledal in lektoriral F. Černigoj. Knjiga je izšla konec leta 2018. 

V Povzetek 

Kot že omenjeno, uredniški odbor ocenjuje, da je oba programska sklopa glede na dane 
možnosti in razmere uspešno uresničeval po vsebinski, organizacijski in finančni plati. 
Pravočasno so bile izdane vse številke glasila Lovec, uredništvo je poskrbelo za izid velikega 
stenskega koledarja ter za izid dveh knjig – knjigo Strokovne knjižnice »Čeljustnice 
prostoživečih parkljarjev« in knjigo Zlatorogove knjižnice »Včasih, ko v Grapi prespim«. 
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14 Uredniški odbor spletnih strani LZS 

I Seje komisije 

Uredništvo spletnih strani LZS je imelo lansko leto dve samostojni seji, in sicer 20. 2. in 25. 
9. 2018 ter eno skupno sejo z Uredniškim odborom založništva, dne 13. 12. 2018. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje): 
dr. Arpad Kӧveš (predsednik) 3/3 

Slavko Komlanc (odg. urednik spletnih strani) 2/3 

Dejan Jurkovič 0/3 

Marko Rajkovič 3/3 

Urša Kmetec (svetovalka za odnose z javnostmi) 2/3 

 
III Področje dela komisije 

Uredništvo spletnih strani LZS deluje v okviru uredniško-založniške politike LZS, ki 
vsebinsko in tehnično skrbi za spletne medije, predvsem za spletno stran Lovske zveze 
Slovenije ter nekatera družabna omrežja, kot je Facebook (FB).  

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 

Uredniški odbor spletnih strani je opravljal delo po sprejetem programu za leto 2017. Na treh 
rednih sejah je odbor obravnaval uredniško politiko na področju spletnih medijev (spletna 
stran LZS in FB). V tem kontekstu je delo potekalo predvsem v smeri izgradnje nove spletne 
strani ter dela na področju ostalih družbenih omrežij, predvsem FB. 

Na osnovi analize obstoječe spletne strani LZS se je uredniški odbor odločil in predlagal, da 
se pristopi k izdelavi nove, moderne in uporabniško kakovostne spletne strani. Pri tem so bila 
sprejeta naslednja izhodišča za novo spletno stran: 

- obiskovalcem ponuditi prijazno spletno mesto v lovskem stilu, vsebinsko zgoščeno in 
zanimivo za širšo množico; 

- pripraviti novo oblikovno podobo; 
- pripraviti novo in sodobno informacijsko arhitekturo; 
- izboljšati uporabniške izkušnje za obiskovalce in administratorje in 
- implementirati napredno rabo interaktivnih medijev. 

V tem kontekstu je bil izbran najustreznejši ponudnik, s katerim je bila podpisana pogodba. 
Podjetje je izdelalo novo spletno stran, vendar njeno v celoti ni bilo realizirano, ker s 
podjetjem Logos še ni bil dosežen dokončen sporazum glede prenosa vsebin, ki je dostopna 
na sedanji članski spletni strani LZS izdelovalcem nove spletne strani. 

V Povzetek 

V lanskem letu so aktivnosti na družbenih omrežjih dobro »zaživele«, predvsem FB, nova 
spletna stran pa žal zaradi zgoraj navedenih razlogov (problematika v zvezi s prenosom 
vsebin ponudnika stare spletne strani Logosa izdelovalcem nove spletne strani) še ni 
dokončno realizirana, pričakujemo, da se bo to zgodilo v začetku leta 2019. 
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15 Komisija za lovsko-čuvajsko službo LZS 

I Seje komisije 

S spremembo Pravil LZS je bila ustanovljena Komisija za lovsko čuvajsko službo LZS. 
Predsednik LZS je sklical konstitutivno sejo komisije 22. 2. 2018, na katerem sta bila 
izvoljena predsednik in podpredsednik komisije. Po tem datumu so se začele aktivnosti 
komisije. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 redne in 2 
 dopisni seji): 

dr. Srečko Felix Krope (predsednik) 3/3 in 2/2 

Miro Zupančič (podpredsednik) 3/3 in 2/2 

Igor Volk 3/3 in 2/2 

mag. Zdenko Založnik 3/3 in 2/2 

Barbara Ložar 3/3 in 2/2 

Vedran Prodan 3/3 in 2/2 

 
Gregor Bolčina je zadolženi strokovni delavec LZS, ki sodeluje in povezuje delo komisije. 
Sej se je tudi udeleževal podpredsednik LZS, zadolžen za komisije mag. Aleš Klemenc. 

III Področje dela komisije 

Komisija je bila ustanovljena zaradi poenotenja dela lovskih čuvajev, izobraževanj in 
usposabljanj, poenotenja postopkov lovskih čuvajev in dviga kakovosti dela lovskih čuvajev v 
lovišču ter dvigu strokovnosti lovskih čuvajev, ki opravljajo naloge s pogodbo upravljavca 
lovišč. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2018 

1. Razmejitev dela komisije s Komisijo za lovsko-čuvajske izpite 

Komisija za lovsko-čuvajske izpite je imenovana s strani kmetijskega ministra in ima 
predvsem nalogo opravljanja lovsko-čuvajskih izpitov, kar poteka od njene ustanovitve. Do 
danes je komisija skrbela tudi za obnovitvena usposabljanja lovskih čuvajev in za spremembo 
zakonodaje. Obe nalogi komisiji ostajata, ker gre za akt o ustanovitvi, vendar komisija LZS 
sodeluje zlasti pri določanju terminov in tem za obnovitvena usposabljanja ter na podlagi 
razpisnih kriterijev odloča o izboru usposobljene članice za letno izvedbo tečajev za lovske 
čuvaje. Gre za vzajemno sodelovanje med obema komisijama z namenom zagotovitve 
usposobljenih lovskih čuvajev in njihovega delovanja v okviru upravljavk lovišč. Člani obeh 
komisij so sodelovali na vseh sestankih. 

2. Obnovitvena usposabljanja v letu 2018 

Komisija za lovsko-čuvajske izpite je 21. 2. 2018 izvedla obnovitveno usposabljanje za 
lovske čuvaje v Pivki, kjer je bilo od 170 prijavljenih prisotnih 151 lovskih čuvajev. Tematiko 
so izvajali dr. Peter Skoberne iz MOP, Sašo Novinec iz MKGP, Igor Simšič iz lovske 
inšpekcije in dr. Srečko Felix Krope iz LZS. Obnovitveno usposabljanje je potekalo v tem 
terminu, ker je bilo prestavljeno iz lanskega leta. Letos bo izvedeno obnovitveno 
usposabljanje za lovske čuvaje ZGS, sklep je bil sprejet že v lanskem letu na Komisiji za 
lovsko-čuvajske izpite. 
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Komisija je sprejela odločitev, da sta bili v letu 2018 še dve obnovitveni usposabljanji z enako 
tematiko in istimi izvajalci kot 21. 2. 2018, v naslednjih terminih in krajih; 

- Celje, v terminu med 20.- 22. 3. 2018 in 

- Gornje Posočje med 10-12. 4. 2018. 

3. Izbira usposobljene članice za tečaj za lovske čuvaje za leto 2018 

Na razpis LZS o kandidaturah za izvedbo lovsko-čuvajskega tečaja sta se prijavila Prekmurje 
in Novo mesto. Pri tem smo upoštevali predvideno število udeležencev, upoštevali obdobja 
zadnjih tečajev in število lovskih čuvajev. Pri tem je komisija ugotovila, da ima prednost po 
navedenih kriterijih usposobljena članica Novo mesto. 

4. Ugotovitev dejanskega stanja na področju komisij po usposobljenih članicah 

Komisija je zaprosila usposobljene članice, da ji sporočijo podatke o ustanovljenih komisijah 
po območnih zvezah, ki skrbijo za delo lovskih čuvajev. Pri odgovorih se je pojavila stara 
težava, neodzivnost usposobljenih članic. Po zbranih podatkih je komisija ugotovila, da je 
tovrstnih komisij po usposobljenih članicah zelo malo. Tako je bilo na skupnem sestanku 
komisije s predstavniki usposobljenih članic ugotovljeno, da imajo tovrstne komisije le 
naslednje usposobljene članice: ZLD Notranjske, LZ Koper, ZLD Prekmurje in ZLD Ptuj-
Ormož. 

Na skupnem sestanku je bilo sklenjeno, da se komisije po usposobljenih članicah ustanovijo 
za lažje delovanje.  

V Povzetek 

Komisija je v prvem letu delovanja vzpostavila sodelovanje s Komisijo za opravljanje lovsko- 
čuvajskih izpitov in s predstavniki usposobljenih članic in komisijami, ki so že ustanovljene. 
Izvedla je izbiro usposobljene članice za izvedbo lovsko-čuvajskih izpitov in pri obnovitvenih 
usposabljanjih. Pri sestankih je pripravila program dela in finančni načrt za delo v letu 2019, 
kjer bodo njene naloge usmerjene predvsem v obnovitvena usposabljanja lovskih čuvajev s 
ciljem izdelave standardov postopkov lovskih čuvajev, izbiranju in organiziranju izpitov za 
nove lovske čuvaje in v obnovitvena usposabljanja že obstoječih lovskih čuvajev v smislu 
obveze po udeležbi na usposabljanjih vsakih pet let. Pri tem bo še dodatno skrbela za celostno 
podobo lovskih čuvajev, kar bo daljši projekt.  
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16 Pregled porabe sredstev komisij in delovnih teles LZS v letu 2018 

 

  v EUR PLAN Realizacija INDEX Realizacija INDEX 

  Komisija 2018 2018 R/P 2017 18/17 

1 Komisija za upravljanje z divjadjo 28.500 17.340 61 12.802 135 

2 Strokovno–znanstveni svet pri LZS  12.500 11.799 94 1.983 595 

3 Komisija za mednarodne odnose 15.500 7.276 47 10.167 72 

4 Komisija za lovsko strelstvo (PRIH. 13.400 EUR) 22.000 35.400 161 30.812 115 

5 Komisija KFGP  2.000 936 47 680 138 

6 Komisija KOPV 6.500 6.342 98 2.453 259 

7 Komisija za lovsko kulturo  18.500 17.896 97 18.511 97 

8 Komisija odnosi z javnostmi - TV oddaje  14.000 14.000 100 16.000 88 

9 Komisija za izobraževanje  15.400 8.726 57 9.359 93 

10 Izobraževanje čuvajev (PRIH. 22.278 EUR)  13.000 20.743 160 16.401 126 

11 Delo z mladimi  8.500 7.561 89 4.804 157 

12 Komisija za priznanja in odlikovanja  2.500 1.137 45 1.201 95 

13 Komisija za lovsko kinologijo  23.000 14.989 65 20.103 75 

14 Komisija za lovski informacijski sistem Lisjak 16.500 2.044 12 11.197 18 

  Skupaj 200.418 168.207 84 158.490 106 
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III RAČUNOVODSKO POROČILO 

1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 
                                                                                                                                                                                          Zneski v EUR s centi 

Postavka Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta  Prejšnjega leta 

2 3 4 5 

SREDSTVA (002+032+053) 001 3.379.160,07 3.202.840,13 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027) 002 1.251.308,13 1.271.226,20 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 003 850,00 0,00 

II. Opredmetena osnovna sredstva 010 996.726,02 1.012.568,78 

III. Naložbene nepremičnine 018 240.481,53 245.406,84 

IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 114,34 114,34 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 020 114,34 114,34 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 13.136,24 13.136,24 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 2.126.291,59 1.930.336,87 

II. Zaloge 034 96.715,94 95.646,29 

III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 040 0,00 0,00 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 041 0,00 0,00 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 1.031.339,41 1.050.814,45 

V. Denarna sredstva 052 998.236,24 783.876,13 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 1.560,35 1.277,06 

  Zunajbilančna sredstva 054 0,00 0,00 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(056+072+075+085+095) 

055 3.379.160,07 3.202.840,13 

A. SKLAD (056a+067+301) 056 2.097.096,41 1.964.073,70 

I. Društveni sklad 056a 2.097.096,41 1.964.073,70 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 072 0,00 0,00 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080) 075 0,00 0,00 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 0,00 0,00 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 080 0,00 0,00 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 085 157.016,31 130.307,72 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 0,00 0,00 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 087 0,00 0,00 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 091 157.016,31 130.307,72 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 1.125.047,35 1.108.458,71 

  Zunajbilančne obveznosti 096 0,00 0,00 
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2. Izkaz poslovnega izida za obdobje 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018  
Zneski v EUR s centi 

 

Postavka  Oznaka za 
AOP 

Znesek 

Tekočega leta  Prejšnjega leta 

2 3 4 5 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 127.672,58 116.444,54 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  125 1.120.129,39 1.122.351,24 

F.     KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121+122+123+124+125) 126 1.247.801,97 1.238.795,78 

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 1.112.336,05 1.228.384,17 

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 701.580,24 743.814,15 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 7.842,66 8.128,36 

2. Stroški porabljenega materiala 130 35.248,15 36.564,83 

3. Stroški storitev 134 658.489,43 699.120,96 

II. Stroški dela (140 do 143) 139 233.976,85 258.016,02 

1. Stroški plač 140 180.326,71 197.769,87 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 16.018,35 17.598,24 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 13.149,14 14.453,14 

4. Drugi stroški dela 143 24.482,65 28.194,77 

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 24.637,80 43.802,87 

1. Amortizacija 145 24.637,80 23.586,85 

2. 
Prevrednotovalni  poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih  osnovnih sredstvih 

146 0,00 0,04 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 0,00 20.215,98 

IV. Drugi poslovni odhodki 148 152.141,16 182.751,13 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127) 151 135.465,92 10.411,61 

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 222,94 127,40 

I. Finančni prihodki iz deležev 155 0,00 0,00 

II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 128,66 127,40 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 94,28 0,00 

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 0,37 2,04 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 0,37 2,04 

L. DRUGI PRIHODKI 178 480,47 393,89 

M. DRUGI ODHODKI 181 47,07 11,62 

N. PRESEŽEK PRIHODKOV  (151-152+153-166+178-181) 182 136.121,89 10.919,24 

P. DAVEK OD DOHODKOV 184 3.099,18 4.170,34 

R. 
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA  OBDOBJA      
(182-184) 

186 133.022,71 6.748,90 

  
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR 
V OBRAČUNSKEM  OBDOBJU  

188 7,00 7,00 

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 

 



 

 

62 

3. Pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 2018 

 
Splošni podatki:  
Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana  
 
Leta 1907 je bil ustanovljen Slovenski lovski klub, ki se je kasneje preimenoval v Slovensko 
lovsko društvo. Lovska zveza Slovenije kot organizacija, ki po svoji tradiciji predstavlja  
strokovno in enovito interesno združenje lovcev, registrirano kot pravna oseba z nazivom 
Lovska zveza Slovenije, je bila vpisana v register 1. 7. 1999. Članice Lovske zveze Slovenije 
so lovske družine in območne lovske zveze po vsej Sloveniji ter druga društva in združenja, ki 
delujejo v interesu lovstva.  
 
Naloge in cilji: glavne naloge in cilji so organizacija in izobraževanje lovcev, lovskih 
čuvajev, usposabljanje in naravovarstveno ozaveščanje lovcev, izdajanje strokovne literature s 
področja divjadi in lovstva, skrb za razvoj lovske kinologije, lovskega strelstva, skrb za 
lovsko kulturo, za delovanje lovske muzejske dejavnosti, delovanje v mednarodnih 
organizacijah s področja lovstva in varstva narave ter sodelovanje z njimi, sodelovanje pri 
znanstvenem in raziskovalnem delu glede divjadi in lovstva, zagotavljanje etičnosti lova, 
informiranosti članstva in javnosti o lovstvu in varstvu narave. Opravlja tudi naloge javnega 
interesa s področja varstva narave, divjadi in lovstva, ki jih določa zakonodaja, s ciljem 
uveljavljanja statusa samostojne lovske in naravovarstvene nevladne organizacije. Sodeluje z 
državnimi organi in organizacijami zaradi uveljavljanja trajnostnega upravljanja z divjadjo v 
skladu s stroko in znanostjo.  
 
Organizacija Lovske zveze Slovenije:  
 

 
 
 

Predsednik Lovske zveze Slovenije je mag. Lado Bradač. 
 

Ostali podatki:  
 

Matična številka:                                     5145392000 
Davčna številka:                                      23864516 
Šifra dejavnosti:                                      94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 
Transakcijski račun:                                SI56 0201 0001 5687 097, odprt pri NLB, d.d. 
Poslovno leto:                                          koledarsko 
Število zaposlenih na zadnji dan v letu: 7 
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Lovska zveza Slovenije se ukvarja s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, kot določa Zakon 
o društvih in pravila Lovske zveze. Obseg pridobitne dejavnosti v letu 2018 znaša 10,26452 
%, nepridobitne pa 89,73548 %.  
 
Letno poročilo o delovanju Lovske zveze Slovenije v letu 2018 je možno dobiti na sedežu oz. 
naslovu Župančičeva ulica 9, v Ljubljani, objavljeno pa je tudi na spletni strani zveze.  
 
3.1 Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov 

Lovska zveza Slovenije je samostojna lovska in naravovarstvena nevladna organizacija, ki 
deluje v javnem interesu pri trajnostnem upravljanju z divjadjo. Njeno delovanje urejata dva 
krovna zakona, in sicer:  
 

- Zakon o divjadi in lovstvu, ki določa naloge Lovske zveze in njenih članic in  
- Zakon o društvih, ki določa organiziranost zveze in njenih članic. 

 
Ciljne zveze so določene s pravili Lovske zveze Slovenije in so opredeljene kot cilji in 
naloge, ki jih morajo članice zveze v skladu z obema zakonoma izvajati. 
 
Računovodski izkazi se izdelujejo za notranje in zunanje uporabnike. Nadzira jih nadzorni 
odbor, potrjujejo pa se na občnemu zboru Lovske zveze Slovenije. 
 
3.2 Računovodske usmeritve in razkritja postavk 

Lovska zveza Slovenije evidentira poslovne dogodke po sistemu dvostavnega knjigovodstva  
in izdeluje računovodske izkaze v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, posebej s 
SRS 33, ki obravnava računovodske rešitve v društvih.  
 
Pri sestavljanju računovodskih izkazov so bile upoštevane temeljne računovodske 
predpostavke:  
                      - nastanek poslovnega dogodka 
                      - časovna neomejenost delovanja 
                       
Računovodski izkazi temeljijo na naslednjih računovodskih usmeritvah: prednost vsebine 
pred obliko, pomembnost in  previdnost. 
 
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so: 
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

  
Za vrednotenje postavk v letnih računovodskih izkazih so upoštevana naslednja splošna 
pravila:  

             - metode vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne spreminjajo,    
             - prihodki in odhodki so upoštevani ne glede na plačilo,  
             - sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev so vrednotene posamično, 
             - preračunane postavke, ki so izražene v tuji valuti so na dan bilance stanja 

                           preračunane po referenčnem tečaju ECB.  
 
Dogodki po datumu bilance stanja 
Ocenjujemo, da se po datumu bilance stanja niso pojavili nobeni dogodki, ki bi lahko bistveno 
vplivali na računovodske izkaze za leto 2018 oz. bi bilo to potrebno posebej razkriti.  
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Izpostavljenost in obvladovanje tveganj 
 
Valutno tveganje  
Lovska zveza Slovenije ni izpostavljena valutnemu tveganju, ker posluje v domači valuti. 
Obrestno tveganje 
Lovska zveza Slovenije obrestnemu tveganju ni izpostavljena, ker nima prejetih posojil, dani 
depoziti pri banki pa imajo spremenljivo obrestno mero. 
Kreditno / plačilno sposobno tveganje 
Lovska zveza Slovenije ni izpostavljena kreditnem tveganju. Plačilno sposobno tveganje 
obvladuje s preverjanjem oz. stalnim spremljanjem plačil in odprtih terjatev ter z 
načrtovanjem in spremljanjem denarnih tokov. 
 
3.3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 

AKTIVA  

Zneski v EUR s centi 
  

Besedilo  2018   2017  
 Indeks 

2018/2017  
Neopredmetena sredstva- premoženjske pravice  850,00 0,00 - 
Nepremičnine  - zemljišča            76.057,51              76.057,51                          100   

Nepremičnine  - zgradbe po neodpisani   vrednosti         551.571,83           564.585,77                            98   

Nepremičnine v pridobivanju 356.588,52 356.588,52                       100     

Oprema in druga opr. OS  po neodpisani vrednosti            12.508,16              15.336,98                             82   

Naložbene nepremičnine         240.481,53           245.406,84                             98   

Naložbe v delnice in deleže družbe Rogaška                114,34                  114,34                           100   

Dolgoročne poslovne terjatve            13.136,24              13.136,24                            100     

Gotovina v blagajni                     149,94                         43,09                             348    

Denarna sredstva        998.086,30          783.833,04   127 

Kratkoročne terjatve do kupcev           6.870,86             4.196,94   164                             

Terjatev za članarine       1.019.010,00         1.041.975,00   98                          

Terjatve iz naslova danih predujmov           3.418,44             -                             -     

Kratkoročne terjatve za obresti  0,19 0,60 - 

Terjatve za vstopni DDV 968,14 1.160,69                       83   

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 723,65 -  

Ostale kratkoročne terjatve - refundacije            348,13              3.481,22                           10   

Aktivne časovne razmejitve           1.560,35              1.277,06                    122  

Zaloge blaga            96.715,94              95.646,29                            101   

S K U P A J :      3.379.160,07       3.202.840,13                        106   
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PASIVA                                                                                                 Zneski v EUR s centi 

 

Besedilo 2018 2017 
Indeks 

2018/2017 

 Obveznosti do dobaviteljev 79.516,29 37.492,09 212 

Prejeti predujmi – obveznost za predujme 23.914,09 30.030,42 80 

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 9.557,10 11.225,95 85 

Obveznosti za prispevke - plače 5.853,76 6.894,33 85 

Davek od osebnih prejemkov 2.324,43 2.745,82 85 

Obvez.za druge prejemke – prehrana, prevoz … 1.199,63 5.288,42 23 

Obveznost za druge prejemke - regres 909,39 73,14 1243 

Davek iz osebnih prejemkov – regres  189,43 19,11 991 

Obveznost za  DDV na koncu obdobja 26.774,00 25.059,79 107 

Obveznost za davek od dohodka - 3.392,86 - 

Obveznost za dajatve  od avtorskih pogodb 2.120,10 2.616,45 81 

Obveznost za  neto avtorske pogodbe 4.190,06 5.153,95 81 

Kratkoročne obveznosti do članov 468,03 315,39 148 

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 36.228,87 14.150,42 256 

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina 1.088.818,48 1.094.308,29 99 

    

USTANOVITVENA VLOGA 1.311.233,28 1.311.233,28 100 

Nerazporejeni presežek prihodkov 652.840,42 646.091,52 101 

Presežek prihodkov tekočega obdobja 133.022,71 6.748,90 1971 

Presežek odhodkov tekočega obdobja  - - - 

  
    

- 

S K U P A J : 3.379.160,07 3.202.840,13 106 

 
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
 
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki jih ima Lovska zveza Slovenije za 
opravljanje svoje dejavnosti ali opravljanje storitev  se bodo uporabljala v več kot enem obračunskem 
obdobju.  
 
Osnovna sredstva se vrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani za nevračljive dajatve. 
Nabavna vrednost  osnovnih sredstev se zmanjšuje posredno z letnimi popravki te vrednosti, 
ugotovljenimi na podlagi amortizacijskih stopenj, ki jih društvo vnaprej izračuna na podlagi ocenjene 
dobe koristnosti. Pri tem društvo uporablja naslednje amortizacijske stopnje: 
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 Opis od do   

programska oprema        20,00  % 
gradbeni objekti    1,30 -          5,00      % 
naložbene nepremičnine          1,30      % 
nepremičnine - deli zgradb          6,00      % 

 
Računalniška 
oprema   

       50,00      % 

druga oprema 10,00        33,30      % 
drobni inventar 

 
      100,00      % 

 
Opredmetena osnovna sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo, zaradi slabitve pa se lahko 
prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo tržno vrednost. Za znesek 
prevrednotenja zaradi oslabitve se izkažejo prevrednotovalni poslovni odhodki. 
 
V bilanci stanja so osnovna sredstva izkazana zbirno, po posameznih vrstah, s knjigovodsko 
vrednostjo. Nabavna vrednost in amortizacijski popravki vrednosti se v poslovnih knjigah izkazujejo 
posamično. Amortizacija se obravnava posamično po sprejetih amortizacijskih stopnjah.  
 
Osnovna sredstva so bila popisana po stanju na dan 31. 12. 2018. 
 
Na predlog popisne komisije je bil opravljen odpis neuporabnih, uničenih in iztrošenih osnovnih 
sredstev in drobnega inventarja OS. 
 
Odpis opreme je bil knjižen po nabavni vrednosti 3.019,63 EUR in popravku vrednosti 3.019,63  EUR 
 
V letu 2018 je Republika Slovenija vložila tožbo za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah v 
k.o. Polom. Sodišče I. stopnje je tožbo priznalo. Lovska zveza se je na to odločitev pritožila. Višje 
sodišče o pritožbi še ni odločalo. Knjigovodska vrednost omenjenih nepremičnin na dan 31.12.2018 je 
nepomembna, zato vodstvo Lovske zveze Slovenije v zvezi z omenjenim dejstvom v poslovnih 
knjigah ni izkazala nobenih prilagoditev. 
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                                      IZKAZ GIBANJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV    
                 
                                                   Pregled po stanju na dan 31.12.2018  
 

Nabavna vrednost 
 

Zneski v EUR s centi 
 

    

Stanje 01.01.2018 25.735,24   

Pridobitve 1.000,00  

Odtujitve                         -      

Drugo (prenosi, odpisi) -     

Stanje 31.12.2018                          26.735,24   

    

Popravek vrednosti   

Stanje 01.01.2018                      -25.735,24   

Amortizacija -150,00 

Odtujitve   -  

Drugo (prenosi, odpisi) -  

Stanje 31.12.2018 -25.885,24   

    

Neodpisana vrednost   

Stanje 01.01.2018 -   

Stanje 31.12.2018 850,00                           

 

 
Opredmetena osnovna sredstva – pregled  po stanju na dan 31. 12. 2018: 

                                                                                 
                                                                                                                     Zneski v EUR s centi 

 

 Besedilo Nabavna vrednost 
popravek vrednosti/ 

prenosi 
Knjigovodska 

vrednost 
Zemljišča                      76.057,51                            -                        76.057,51   

Zgradbe                      861.930,50   310.358,67   551.571,83   
Nepremičnine v 
pridobivanju 

356.588,52  -        356.588,52   

Oprema 92.740,05 80.231,89   12.508,16 

Drobni inventar 2.572,21   2.572,21   - 
                                -     

S k u p a j : 1.389.888,79   393.162,77   996.726,02 
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IZKAZ GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2018 
   

                                                                                                                                                                          
Zneski v EUR s centi 

 

Nabavna vrednost 
 

Zemljišče  
 Objekti   Nepremičnine   Oprema  

 Drobni 
inventar  

 Skupaj  

    
 

nepremičnin
e  

 v  
pridobivanju  

      

Stanje 01.01.2018 76.057,51 861.930,50 356.588,52 92.039,95 2.572,21 
1.389.188,6

9 

Pridobitve -   -   -   3.719,73 -   3.719,73 

Odtujitve -   -   -   -   -   - 

Drugo - odpisi -   -   - -3.019,63 - 3.019,63 

Drugo – prenosi  -   -   -   -   -   - 

Stanje 31.12.2018 76.057,51 861.930,50 356.588,52 92.740,05 2.572,21 
1.389.888,7

9 
              

Popravek vrednosti             

Stanje 01.01.2018 -   -297.344,73 -   
-

76.702,97 
-2. 572,21 -376.619,91 

Amortizacija -   -13.013,94 -   -6.548,55 -   -19.562,49 

Odtujitve -   -   -   -   -   - 

Drugo – odpisi  -   -       -   3.019,63 - 3.019,63 

Stanje 31.12.2018 -   -310.358,67 -   
-

80.231,89 
-2.572,21 -393.162,77 

              

Neodpisana 
vrednost 

            

Stanje 01.01.2018 76.057,51 564.585,77 356.588,52 15.336,98 -   
1.012.568,7

8 

Stanje 31.12.2018 76.057,51 551.571,83 356.588,52   12.508,16 -   996.726,02 
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Izkaz gibanja naložbenih nepremičnin v letu 2018 
 

                                                                       Zneski v EUR s centi 
 

Nabavna vrednost  Naložbene  

   nepremičnine  

Stanje 01.01.2018 378.870,00   

Pridobitve                           -         

Odtujitve -   

Drugo ( prenosi  )                     -        

Stanje 31.12.2018 378.870,00   

  

Popravek vrednosti  

Stanje 01.01.2018 -133.463,16   

Amortizacija -4.925,31   

Odtujitve -   

Drugo (prenosi) - 

Stanje 31.12.2018 -138.388,47   

  

Neodpisana vrednost  

Stanje 01.01.2018  245.406,84   

Stanje 31.12.2018 240.481,53   

 
V letu 2018 so bili doseženi prihodki iz naložbenih nepremičnin v višini 3.617,28 EUR.  
Direktnih odhodkov v zvezi z vzdrževanjem naložbenih nepremičnin v letu 2018 ni bilo, 
redne stroške pa so pokrivali najemniki.  
 
Naložbe v delnice in deleže 

                                                                                                                               Zneski v EUR s centi 
 

Besedilo 2018 2017 Indeks 2018/2017 
Naložbe v delnice in deleže družb - Rogaška 114,34    114,34   100 

    

S k u p a j : 114,34   114,34   100 

 
Dolgoročne poslovne terjatve : 
 
Dolgoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2018 v višini 13.136,24 EUR  predstavlja terjatev 
do fizične osebe, v zvezi s katero sicer poteka sodni spor, vendar Lovska zveza Slovenije 
pričakuje njeno poplačilo v celoti. 

Zaloge : 
 
Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah. Zaloge so bile ob 
popisu stanja na dan 31.12.2018 vrednotene po zadnjih dokumentiranih nakupnih cenah. 
Poraba  zalog poteka po metodi FIFO. Drobni inventar z dobo uporabnosti do enega leta se v 
celoti odpisuje ob prenosu v uporabo. 
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Skupna vrednost zalog po stanju na dan 31. 12. 2018 znaša 96.715,94  EUR in je sestavljena 
iz:  
 
- Blago v skladišču 96.715,94  EUR 
 
Zaloge so bile po stanju na dan 31.12.2018 popisane. Pri popisu je bil ugotovljen presežek v 
višini 264,29 evrov. Zaloge niso zastavljene. Knjigovodska vrednost zalog na dan 31.12.2018 
ne presega njihove iztržljive vrednosti.   
 
Kratkoročne finančne naložbe 
 
Kratkoročne finančne naložbe, se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na 
podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov.  
 
Kratkoročne finančne naložbe se prevrednotujejo zaradi oslabitve, če se utemeljeno domneva, 
da ne bodo poravnane oziroma, da ne bodo poravnane v celoti. 
  
Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Kratkoročne poslovne terjatve se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na 
podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov. Za kratkoročne poslovne 
terjatve, za katere se utemeljeno domneva, da ne bodo poravnane oziroma da ne bodo 
poravnane v celoti, se naredi oslabitev terjatev. V letu 2018 ni bilo oslabitev ali odpisov 
terjatev.        
 
 

Pregled kratkoročnih terjatev po stanju na dan 31.12.2018 
                                                                                                            
                                                                                                                          Zneski v EUR s centi 

 
Besedilo 2018 2017 Indeks 2018/2017 

Kupci v državi 29.798,29 27.767,93 107 

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev -23.906,19 -23.906,19 100 

Kupci v državi - najemnina 978,76 335,20 292 

Kratkoročno dani predujmi  3.418,44 - - 

Terjatve za članarine 1.019.010,00 1.041.975,00 98 

Kratkoročne terjatve za obresti 0,19 0,60 32 

Kratkoročno dani predujmi 461,94 461,94 100 

Oslabitev danih kratkoročnih predujmov -461,94 -461,94 100 

Kratkoročne terjatve iz danih varščin  - - - 

Terjatve za DDV 968,14 1.160,69 83 

Ostale kratkoročne terjatve 1.071,78 3.481,22 31 

S k u p a j : 1.031.339,41 1.050.814,45 98 
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Pregled kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti – stanje na dan 31.12.2018 
 

                                                                                                         Zneski v EUR s centi 
 

Znesek                                    Z   a  p  a  d  l  o     

konti skupine 12 ni še zapadlo  do 30 dni do 60 dni  od 60 dni naprej 

 1200 860,13 33,21     - 260,05 

 12010 2.874,56 274,74 766,40 300,61 

 1203 978,76 - - - 

 12100 202,40 296,00 - - 

 1250 1.019.010,00 - - - 

 - - - 24,00 

 Skupaj   1.023.925,85 603,95 766,40 584,66 

  
Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva se ob začetnem pripoznanju izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. 
Denarna sredstva, izražena v tuji valuti, se prevedejo v domačo valuto po tečaju ECB na dan 
prejema.  
 
Denarna sredstva predstavljajo sredstva na transakcijskem računu pri banki, stanje gotovine v 
blagajni ter depozit. Stanje teh sredstev je usklajeno z izpiskom bančnega računa in saldom 
blagajne, ki je bil popisan po stanju na dan 31.12.2018. 
 

Pregled denarnih sredstev – stanje na dan 31.12.2018 
 

                                                                                                                                                                 Zneski v EUR s centi 

 

Besedilo 2018 2017 
Indeks 

2018/2017 
Blagajna - gotovina 149,94  43,09  348 

Denarna sredstva na transakcijskem računu 298.086,30   63.833,04   467 

Kratkoročni depoziti   700.000,00 720.000,00 97 

S k u p a j : 998.236,24  783.876,13  127 

 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se vrednotijo v skladu s SRS 12. Kratkoročne aktivne 
časovne razmejitve prikazujejo kratkoročno odložene stroške in so izkazane v bilanci v 
znesku 1.560,35 EUR. 
 
Obveznosti do virov sredstev 
 
Društveni sklad je lastni vir financiranja društva, ki se je oblikoval skozi vsa leta delovanja 
društva. Izkazuje seštevek začetnega stanja ter seštevek vseh nerazporejenih presežkov iz 
poslovanja, ki znaša skupaj z izidom tekočega leta 2.097.096,41 EUR. Glavna postavka je 
ustanovitvena vloga v višini 1.311.233,28 EUR.  
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Kratkoročne obveznosti 
 
Kratkoročne obveznosti se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na podlagi 
verodostojnih listin dolguje upnikom, ki zapadejo v plačilo najpozneje v 12 mesecih. Zneski 
izkazujejo obveznosti do dobaviteljev, plač za december 2018 ter drugih prejemkov iz 
delovnega razmerja za zaposlene, dajatve iz plač, obveznosti do članov za potne stroške, za 
avtorske honorarje ter ustrezne dajatve iz tega naslova, kot tudi obveznosti za DDV.  

 

Pregled kratkoročnih obveznosti po stanju na dan 31.12.2018                                                                  
                                       
                                                                                                                           Zneski v EUR s centi 
 

Besedilo 2018 2017 
Indeks 

2018/2017 
Obveznosti do dobaviteljev doma 79.516,29 37.492,09 212 

Prejeti predujmi/obveznosti za predujme 23.914,09 30.030,42 80 

Obveznost za čiste plače in nadomestila plač 9.557,10 11.225,95 85 

Obveznost za prispevke - plače 5.853,76 6.894,33 85 

Davek od osebnih prejemkov 2.324,43 2.745,82 85 

Obveznosti za druge prejemke - prehrana, prevoz 1.199,63 5.288,42 23 

Obveznost za druge prejemke - regres  1.098,82 92,25 1191 

Obveznost za DDV 26.774,00 25.059,79 107 

Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb - 3.392,86 - 

Obveznosti za dajatve po avt. pogodbah 2.120,10 2.616,45 81 

Obveznost za nagrade - - - 

Obveznost za dajatve od nagrad - - - 

Obveznost do članov - potni stroški 468,03 315,39 148 

Obveznosti za neto avtorske pogodbe 4.190,06 5.153,95 81 

S k u p a j : 157.016,31 130.307,72 120 

 
Pregled kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti – stanje na dan 
31.12.2018 
 
Besedilo   Znesek v EUR s centi  Opomba 

Obveznost do dobaviteljev  79.516,29 še ni zapadlo  

Skupaj:  79.516,29  

 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo kratkoročno odložene prihodke za 
članske prispevke ter druge vnaprej vračunane stroške (odhodke).  
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Pregled kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev – stanje na dan 31.12.2018 

                                                                                                                                                         Zneski v EUR s centi 

 

Besedilo 2018 2017 
Indeks 

2018/2017 
Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 36.228,87 14.150,42 256 

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina 1.088.818,48 1.094.308,29 99 

 - - - 

S k u p a j : 1.125.047,35 1.108.458,71 101 

 
3.4 Izkaz poslovnega izida za leto 2018 

Čisti prihodki od prodaje zajemajo prihodke od prodaje storitve ( sponzorstvo, oglasi, 
naročnine, kotizacije, najemnine) in prodaje blaga (knjige, obrazci, tiskovine in podobno).  
Med drugimi poslovnimi prihodki so izkazani prihodke iz članarin in donacij.  
 
Glede na to, da Lovska zveza Slovenije opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost,  
določen del prihodkov, ki se nanaša na nepridobitno dejavnost (financiranje iz članarin in 
donacij), določen del prihodkov, ki se nanaša na pridobitno dejavnost pa iz dajanja v najem, 
od založniške dejavnosti (izdaja revije Lovec, oglasov in drugih dejavnosti), prodaja obrazcev 
in tiskovin ter obresti.  
 
Odhodke, odvisno od tega kje nastanejo, vodimo po stroškovnih mestih.  
 

                                                                                                                                                                                     Zneski v EUR s centi 
 

Besedilo 2018 2017 

Presežek prihodkov nad odhodki 136.121,89 10.919,24 

Skupaj: 136.121,89 10.919,24 
 
Lovska zveza Slovenije izkazuje v letu 2018 presežek prihodkov nad odhodki  v bruto znesku 
136.121,89 EUR, davek od dohodka 3.099,18 EUR, ter čisti presežek prihodkov nad odhodki  
133.022,71 EUR.  
 
Obseg pridobitne dejavnosti je posebej izkazan v izkazu poslovnega izida za leto 2018 in je 
izračunan glede na delež pridobitne dejavnosti ( 10.26452%). 
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                                                                                                                                                                                          Zneski v EUR s centi 

 

   PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI    Znesek Znesek 
Od tega iz     
pridobitne  

opravljanja 
dejavnosti 

          Znesek Znesek 

      2018 2017 2018 2017 
1. Prihodki od dejavnosti  400 1.247.801,97 1.238.795,78 127.672,58 116.444,54 

c) 
dotacije iz drugih fundacij, skladov in 
ustanov  

403 15.182,71 - - - 

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 404 1.533,66 16.270,35 0 0 

e) članarine in prispevki članov 406 1.103.413,02 1.106.080,89 0 0 

f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev 407 89.553,66 80.397,66 89.553,66 80.397,66 

g) 
prihodki od prodaje trgovskega blaga in 
materiala 

408 33.728,21 31.656,17 33.728,21 31.656,17 

h) ostali prihodki od dejavnosti 409 4.390,71 4.390,71 4.390,71 4.390,71 

2. 
Dotacije drugim društvom in drugim 
pravnim osebam  

410 142.204,96 174.900,03 - - 

 
                                                                                                                                                                     Zneski v EUR s centi 

 

  POSLOVNI  ODHODKI  
 

127 

 

1.112.336,05 

 

1.228.384,17 

 

114.175,96 

 

115.807,76 

I. Stroški blaga, materiala in storitev  128 701.580,24 743.814,15 72.013,84 70.124,19 

1. 
Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala 

129 7.842,66 8.128,36 
805,01 

766,31 

2. Stroški porabljenega materiala 130 35.248,15 36.564,83 3.618,05 3.447,20 

3. Stroški storitev 134 658.489,43 699.120,96 67.590,78 65.910,68 

II. Stroški dela 139 233.976,85 258.016,02 24.016,60 24.324,85 

1. Stroški plač 140 180.326,71 197.769,87 18.509,67 18.645,05 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 16.018,35 17.598,24 1.644,21 1.659,10 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 13.149,14 14.453,14 1.349,70 1.362,59 

4. Drugi stroški dela 143 24.482,65 28.194,77 2.513,03 2.658,10 

III. Odpisi vrednosti  144 24.637,80 43.802,87 2.528,95 4.129,58 

1. Amortizacija 145 24.637,80 23.586,85 2.528,95 2.223,69 

2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih                                                                                            
in opredmetenih osnovnih sredstvih 

146 0,00 0,04 
 

0,00 0,00 

3. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih 

147 
 

0,00 
 

20.215,98 
 

0,00 
 

1.905,89 

IV. Drugi poslovni odhodki 148 152.141,16 182.751,13 15.616,56 17.229,14 

     
 

 

V. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 0,37 2,04 0,04 0,19 
VI. Drugi odhodki  181 47,07 11,62 4,83 1,10 
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Podatki iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb 
za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

Zaporedna                        Besedilo        
številka                                                                                     

 
Zneski v EUR s 

centi 
 

    

1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih:                  1.248.505,38 
2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje                                                                                                          1.120.352,33 

   -   Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti                      1.120.352,33 

4. DAVCNO PRIZNANI PRIHODKI ( 1-2 )                                                  128.153,05 

5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih                    1.112.383,49 
6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje  1.002.029,82 

   -   Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti                                  998.202,66 

   -   Nepriznani odhodki  v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance         3.827,16 

8. DAVCNO PRIZNANI ODHODKI ( 5-6 )                                                             110.353,67 

9. RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki ( 4 - 8 )                           17.799,38 
13. DAVCNA OSNOVA                                                                         17.799,38 

  -   Zmanjšanje davčne osnove za investiranje  1.487,89 

16. OSNOVA ZA DAVEK                                                                    16.311,49 

17. DAVEK  19%                                                                                              3.099,18  
22. Vplačane akontacije                                                                               4.170,36 

24. Preveč plačane akontacije                                      1.071,18 
25. OSNOVA ZA DOLOCITEV AKONTACIJE DAVKA                   16.311,49 

26. Akontacija 19,00%                                                                      3.099,18  

27. Mesečni obrok akontacije                                                                    258,27 
 

3.5 Podatki iz izkaza poslovnega izida LZS za leto 2018 

 
Presežek prihodkov  

Na podlagi davčnega obračuna in dejanskih prihodkov ter odhodkov smo ugotovili presežek 
prihodkov, kot je opisano v prejšnji točki.  
 
Lovska zveza je zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, zato je sestavni del poročila 
tudi revizijsko poročilo. 
 

Ljubljana, 10. 2. 2019 
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IV POROČILO RAZSODIŠČA 

I Seje Razsodišča LZS 
 
Razsodišču LZS v letu 2018 ni bila predložena nobena zadeva v pristojno odločanje. Iz 
navedenega razloga se razsodišče v letu 2018 ni sestajalo. Finančni stroški razsodišča niso 
nastali. 
 
II Člani Razsodišča LZS 
 
V letu 2018 so bili člani Razsodišča LZS: Maja Brunskole, Aleksander Debevec, Franc 
Koščak, Branko Kuzma, Tomaž Lah, Zvone Pavlin, Dušan Ravnihar, Branko Reisman in Jure 
Skobir. 
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V POROČILO ODBORA ETIČNEGA KODEKSA 

I. Seje Odbora etičnega kodeksa 

V letu 2018 se je Odbor etičnega kodeksa (OEK), sestal štirikrat, prvič na uvodnem 
januarskem delovnem srečanju na zunanji lokaciji in trikrat na rednih sejah na sedežu LZS, na 
katerih je obravnaval štiri pobude oz. predloge za oceno etičnosti spornih ravnanj in v vseh 
primerih odločil. 

II. Člani Odbora etičnega kodeksa in udeležba na sejah  

Odbor etičnega kodeksa, izvoljen na Občnem zboru Lovske zveze Slovenije 15. 12. 2015, 
sestavljajo člani iz volilnih okolišev: Andrej Ivančič (Maribor), Andrej Sila (Brkinsko-
Kraški), Andrej Smodič (Prekmurje), Borut Bitenc, podpredsednik OEK (Ljubljana), Dušan 
Leskovec (Koroška), Miha Molan (Posavje-Krško), Mihael Ferjančič (Idrija), Miran Krštinc, 
predsednik OEK (Celje) in Štefan Gačnik (Ptuj-Ormož). 

Večina članov odbora se je udeležila vseh rednih sej odbora, sklicanih v letu 2018, odsotni so 
izostali zaradi neodložljivih obveznosti in odsotnost vselej opravičili. Pri glasovanju o 
predlaganih sklepih so sodelovali tudi odsotni člani telefonsko oz. po e-pošti, na podlagi 
predhodno prejetih gradiv. 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (4 seje): 

Andrej Ivančič 4/4 

Andrej Sila 2/4 

Andrej Smodič 2/4 

Borut Bitenc 4/4 

Dušan Leskovec 3/4 

Miha Molan 3/4 

Mihael Ferjančič 3/4 

Miran Krštinc 3/4 

Štefan Gačnik 4/4 

 
III. Področje dela Odbora etičnega kodeksa 

Naloge OEK so skrb za uveljavljanje Etičnega kodeksa slovenskih lovcev v praksi, razlaganje 
njegovih določb, razsojanje in ocenjevanje posameznih dejanj, ali so v skladu z njim ter 
predlaganje sprememb in dopolnitev Etičnega kodeksa. Pravila postopka pred odborom in 
organizacijo dela ureja Pravilnik o postopku pred Odborom etičnega kodeksa slovenskih 
lovcev. Etični kodeks je zavezujoč za njene članice in za slehernega lovca, člana članice LZS.  

Etične norme, zapisane v Etičnem kodeksu, kot tudi nekatere druge, splošno veljavne, ki sicer 
niso zapisane, pa jih spoštujemo, zavezujejo k etičnemu ravnanju vsakogar, ki s svojim 
ravnanjem kakorkoli posega na področje lovstva in v ohranjanje narave. Svoj odnos do narave 
slovenski lovci uresničujemo po načelu trajnostne rabe narave in po načelu trajnostnega 
razvoja družbe.  

IV. Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2018 

Na uvodnem srečanju 20. 1. 2018 je Odbor etičnega kodeksa obravnaval in sprejel izhodišča 
za 6. redni seji 21. 3. 2018 je odbor obravnaval predlog LD Kanal z dne 30. 1. 2018 za 
uvedbo postopka zoper člana te LD zaradi domnevne kršitve določb 9. čl. ter 1. in 2. odst. 13. 
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čl. Etičnega kodeksa in na podlagi odgovora udeleženega člana te LD z dne 21. 2. 2018 ter na 
podlagi drugih listin in dokazil, ni ugotovil kršitev Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. 

S sodelovanjem predsednika OEK na 16. seji UO LZS dne 27. 3. 2018 je bila obravnavana 
problematika neprimernosti objavljanja posameznih vsebin preko družbenih omrežij, ki so, 
zlasti pri mladih, kot sodobno komunikacijsko orodje, priljubljeni in v vsakodnevni uporabi. 

UO LZS je seznanil s stališčem in usmeritvijo Odbora etičnega kodeksa glede odgovorne rabe 
družbenih medijev in komuniciranja članov lovskih organizacij na način, ki ne škoduje ugledu 
lovske organizacije in posameznikov, ampak ga varuje in krepi, zato je potrebno na zasebnih 
profilih v objavah uporabljati spoštljiv ter dostojanstven ton in se izogibati vsakršni objavi 
negativnih, nespoštljivih in žaljivih vsebin. Objave s področja lovskih vsebin morajo odražati 
splošno naravovarstveno ozaveščanje in slediti ciljem slovenskega lovstva, od katerih je 
zagotavljanje etičnosti lova eden ključnih. Lov in uplenitev divjadi se tičeta le divjadi in lovca 
ter zato ne sodita v javnost. 

Način in vsebina komuniciranja na družbenih omrežjih, kot eni od oblik komuniciranja z 
deležniki LZS, morata biti sestavni del Komunikacijskega kodeksa, dokumenta, v katerem 
morajo biti zbrane smernice, ki določajo temelje komuniciranja z različnimi deležniki, s 
ciljem celostne in usklajene komunikacije ter krepitve in utrjevanja ugleda lovske organizacije 
in njenega položaja v družbi. 

Po mnenju Odbora etičnega kodeksa se morajo v pripravo Komunikacijskega kodeksa in 
ustreznih izvedbenih navodil vključiti odgovorni iz strokovne službe in posamezni organi 
LZS (svetovanje za odnose z javnostmi, Komisija za izobraževanje, Komisija za lovsko 
kulturo in odnose z javnostmi) in te dokumente uvrstiti v učne vsebine na izobraževanjih in 
usposabljanjih lovk, lovcev in lovskih pripravnikov, članic LZS. 

Odbor je na sedmi redni seji 17. 5. 2018 obravnaval predlog 3 članov LD Logatec z dne 23. 4. 
2018 zaradi domnevnih kršitev izvršenih storitev oz. opustitev vodstva te LD v zvezi s 
postopkom podelitve lovskih priznanj in na podlagi odgovora udeležene LD Logatec z dne 
14. 5. 2018 ter na podlagi drugih listin in dokazil, ni ugotovil kršitev Etičnega kodeksa 
slovenskih lovcev. 

Na 8. redni seji 19. 12. 2018 je odbor obravnaval dva predloga.  

Na podlagi obravnave predloga člana LD Kanal z dne 16. 6. 2018 zaradi domnevne kršitve 
izvršene opustitve in storitve vodstva te LD v zvezi z oddajanjem strelišča Ajba za tridnevno 
prireditev v času od 15. 6. 2018 dalje s prekomerno obremenitvijo okolja s hrupom in na 
podlagi odgovora udeležene LD Kanal z dne 14. 11. 2018 ter drugih listin in dokazil, je Odbor 
etičnega kodeksa ugotovil posredno kršitev Etičnega kodeksa LD Kanal v zvezi z oddajo 
strelišča za namene, ki so nezdružljivi z nalogami in poslanstvom lovske organizacije pri 
zagotavljanju in ohranjanju sonaravnega bivanja in eno neposredno kršitev Etičnega kodeksa 
vodstva LD Kanal zaradi neprimernega odnosa LD do svojega člana, predlagatelja postopka. 

Na podlagi obravnave predloga člana LD Loški Potok z dne 27. 6. 2018 zaradi domnevnih 
kršitev vodstva te LD, storjenih na Občnem zboru LD Loški Potok dne 11. 3. 2018, na 
katerem naj bi bila predlagatelju odrečena pravica do sodelovanja v obravnavi, in na podlagi 
odgovora udeležene LD Loški Potok z dne 28. 11. 2018 ter drugih listin in dokazil, Odbor 
etičnega kodeksa ni ugotovil kršitev Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. 
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V. Povzetek 

Vse predloge, prispele v obravnavo v letu 2018 je Odbor etičnega kodeksa slovenskih lovcev 
obravnaval v skladu s svojimi pristojnostmi in o njih odločil, tako da nerešenih primerov 
pobud oz. predlogov ni. 

Upoštevajoč načelo javnosti Lovska zveza Slovenije zapisnike in odločitve Odbora etičnega 
kodeksa objavlja na spletni strani LZS v delu »za člane/Dokumenti/Odbor etičnega kodeksa«.  
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VI POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
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VII POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

 



 

 

81 

 



 

 

82 

 


