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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Za nami je jubilejno leto, ki je s pomembnimi koraki, 

dogodki, aktivnostmi in odločitvami le še utrdilo 

prehojeno pot. 

 

Ob zaključku jubilejnega leta, v katerem je LZS praznovala 

110-letnico organiziranega lovstva na Slovenskem, je čas 

za pogled na prehojeno pot zadnjega leta. Pot, ki so jo 

zaznamovali številni dogodki in aktivnosti, pomembni 

koraki in premišljene odločitve. Naša prizadevanja za 

ohranjanje živalskih vrst in naravnega ravnovesja pa 

potrjujejo naš status največje nevladne naravovarstvene 

organizacije pri nas. 

 

Predsednik LZS, mag. Lado Bradač 

 

Lovska zveza Slovenije, ki bi jo po današnjih merilih lahko označili celo za prvo 

naravovarstveno organizacijo na naših tleh, je s prireditvijo in osrednjo proslavo pod 

naslovom »110 let ohranjamo bogastvo narave« ter častnim pokroviteljstvom predsednika 

RS, Boruta Pahorja, oktobra v Senožečah obeležila 110-letnico svojega delovanja. Izjemen 

dogodek je požel tudi veliko medijsko podporo, Senožeče pa so se z njim, kot je zapisal dr. 

Marjan Toš, »za vedno vpisale v zgodovino«.Zato na tem mestu še enkrat hvala vsem, ki ste 

prispevali k temu dogodku oziroma hvala domačinom za domač in prijeten sprejem. 

Slovenska lovska zveza obsega širok in raznolik nabor dejavnosti - od lovske kulture, 

raziskovalne dejavnosti, izobraževanja, založništva, dela z mladimi, lovske kinologije in 

lovskega strelstva do različnih družbenih dejavnosti, ki kažejo na pomembno vpetost lovstva 

v naravo in družbo. Ljudje s svojim načinom življenja, razvojem in z lastnimi interesi ves čas 

posegamo v življenjski prostor prostoživečih živali, s čimer slabšamo kakovost njihovega 

življenjskega okolja in možnosti za življenje. Zato je večina lovčevih aktivnosti v lovišču 

dandanes usmerjenih v ohranjanje življenjskega okolja divjadi in drugih prostoživečih 

živalskih vrst, kar predstavlja glavni sestavni del trajnostnega upravljanja z divjadjo. Lovci 

smo tako tudi v letu 2017 opravili veliko volonterski delovnih ur in na ta način z izvajanjem 

različnih ukrepov neposredno udejanjali naše glavno poslanstvo in cilj – varstvo narave. Tudi 

v letu 2017 smo lovci obiskali številne vrtce in šole, kjer otroke in mladino seznanjamo z 

lovstvom in njegovo naravovarstveno vlogo, organiziramo lovske tabore, razpisujemo 

literarne razpise, sodelujemo pri izvedbi šolskih lovskih krožkov, izdajamo plakate in različne 

publikacije ter pripravljamo druge projekte za mlade. LZS pa skrbi tudi za redno 

izobraževanje svojih članov.   

S ciljem varstva narave in ohranjanja divjadi smo se tudi v letošnjem letu povezovali z 

drugimi nevladnimi naravovarstvenimi organizacijami. V letu 2017 velja izpostaviti zlasti 

aktivnosti LZS v okviru Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ko smo skupaj s 

predstavniki Ribiške, Planinske, Čebelarske, Turistične in Kinološke zveze Slovenije ter 
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Zveze tabornikov Slovenije na novinarski konferenci aprila letos javno podpisali Predlog 

Ministrstvu za okolje in prostor za vzpostavitev instituta varuha narave. Predlog je bil žal 

zavrnjen, a bomo s prizadevanji za varstvo narave nedvomno nadaljevali tudi v prihodnje. 

Narava namreč nima svojega glasu, zato je še kako pomembno, da kot varuhi narave 

opozarjamo in da smo slišani v razpravah o našem odnosu do narave. Lovstvo je namreč 

varstvo narave! 

Od države pričakujemo tudi, da bo imela posluh za spremembo togih sistemov načrtovanja. 

Na žalost se je tudi v letu 2017 nadaljevala problematika načrtovanja oziroma upravljanja z 

jelenjadjo v Sloveniji ob razgrnitvi letošnjih načrtov, ki so že drugo leto po vrsti (zgolj le na 

osnovi popisa objedenosti mladja drevesnih vrst iz leta 2014) predvidevali drastična 

povečanja odvzema nekaterih vrst divjadi, predvsem jelenjadi, čemur smo utemeljeno in 

odločno nasprotovali. Lovci smo že v preteklosti namreč velikokrat opozarjali na 

nepremišljene ali škodljive posege v okolje oz. v populacije prostoživečih živali in naša 

opozorila so se vedno izkazala za utemeljena. Ob žledu in velikem napadu podlubnikov ter 

nujnosti obnove gozda je težko razumeti slepo prepričanje nekaterih, ki rešitev vseh težav 

vidijo v povečanem odstrelu jelenjadi. LZS se je tudi v letu 2017 aktivno zavzemala za 

upravljanje, ki temelji na strokovnih in znanstveno podprtih spoznanjih, argumentih in 

metodah, neutemeljeno povečanje odvzema jelenjadi v imenu zaščite nekaj drevesnih vrst pa 

je strokovno nevzdržno in nedopustno! Minister Židan je sicer ustanovil strokovno skupino, 

ki naj bi zbližala stališča o kriterijih in merilih za načrtovanje odvzema a se ta žal v letu 2017  

ni sestala. 

Do podobnega neupoštevanja na znanstvenih ugotovitvah temelječih predlogov LZS je na 

žalost prihajalo tudi pri načrtovanju odvzema velikih zveri in usklajevanjih o primernem 

številu odvzema rjavega medveda iz narave za leto 2018 z vidika trajnostnega poseganja v 

populacijo. Pri načrtovanju pa je pomembno tudi zavedanje, da je potrebno doseči konsenz 

predvsem s prebivalstvom, ki sobiva na območjih z medvedom. Ker smo bili lovci ključni pri 

zbiranju podatkov in vzorcev za gentsko analizo, pričakujemo, da se rezultati, zbrani na 

podlagi znanstvenih metod, tudi uporabijo v praksi in ne, da se poskuša lovce pri tem potisniti 

zgolj v vlogo pokornih izvrševalcev predvidenega odstrela, ki jim ob neizpolnjevanju le-tega 

grozijo nesorazmerno visoke kazni in sankcije v obliki odvzema koncesij za upravljanje z 

divjadjo. Temu se moramo vsi lovci odločno in enotno upreti! Ob tem se lovci zavedamo in 

opozarjamo tudi na velike škode, ki nastaja zaradi zdaj že običajnega nepravočasnega 

izdajanja odločb o odvzemu s strani pristojnih ministrstev. Ignoranca ministrice za okolje pa 

je vidna že iz njene odločitve,da je samovoljno znižala predvideno število odvzema zveri iz 

naravnega okolja in tako spremenila usklajeno odločitev strokovne komisije? S kašnim 

namenom naj torej sodelujemo pri zbiranju podatkov, če na koncu namesto strokovne velja 

politična odločitev ministrice za okolje? 

V letu 2017 smo nadaljevali z velikim poudarkom delovanja znanstvenega raziskovanja na 

področju lovstva in divjadi. Z najnovejšimi dognanji lovce seznanjamo prek glasila Lovec, ki 

je tudi letos izšel v desetih enojnih in eni dvojni številki, ter prek strokovno-znanstvene revije 

Zlatorogov zbornik, ki trenutno izhaja enkrat letno. V okviru LZS deluje tudi Strokovno-

znanstveni svet, pod okriljem katerega smo v letu 2017 izpeljali že 9. Slovenski lovski dan, ki 

je letos potekal na temo »Stanje in upravljanje populacij divjadi: primerjava med Slovenijo in 

tujino«. LZS je v letu 2017 posebno pozornost posvetila tudi opozarjanju in pripravi na 

morebitne nevarnosti aktualne širitve Afriške prašičje kuge, ki se z velikimi teritorialnimi 

preskoki neizogibno približuje Sloveniji. Že leta 2015 pa smo prepoznali tudi potrebo po čim 
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hitrejšem začetku proučevanja vpliva in sistematičnega spremljanja populacije zlatega šakala. 

Z letom 2017 smo začeli z monitoringom, v letu 2018 pa načrtujemo analizo in nadaljnje 

korake. 

Naša prizadevanja so šla tudi v ureditev področja koncesnin in vračanja denarja od divjadi oz. 

sredstev LD v naravno okolje in za ohranitev prostoživeče divjadi, česar se z uvedbo 

pobiranja koncesnin kljub določbi Zakona o lovstvu in divjadi držijo le redke občine, 50% 

denarja pa ponikne v integralni proračun. Izpostaviti pa želim tudi prizadevanja LZS za 

nujnost spremembe določb 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), ki določa, da se 

posamezniku zaradi opomina izreče nesorazmerno visoka kazen ter se mu za tri leta odvzame 

lovsko izkaznico in s tem pravico samostojnega izvajanja lova. Navedena kazen je absolutno 

nesorazmerna in člen nujno potreben popravka! Ker je DS sprejel pobudo za ustavno presojo 

63. člena Zakona o divjadi in lovstvu brez glasu proti (kar dokazuje, da gre za velik nesmisel 

v ZDLov-1, ki ga je nujno treba popraviti), seveda pogrešam tak predlog spremembe zakona, 

ob tem pa me preseneča tudi, da kljub temu, da je MKGP že pripravilo predlog tovrstnih 

sprememb, vlada le-tega še vedno ni potrdila. Zato bomo v letu 2018 nadaljevali z aktivnimi 

prizadevanji, da se tako predlog MKGP kot predlagana sprememba dodelitve celotne 

koncesije občini, čim prej uskladita in sprejmeta v parlamentarno proceduro. Sicer pa smo 

dosegli, da je državni svet soglasno sprejel pobudo za Ustavno presojo 63. Člena ZDLov-1 in 

če poslanci ne bodo imeli posluha, upam, da bo vsaj ustavno sodišče razumelo 

nesorazmernost. 

Že iz prejšnjega mandata deluje medresorska delovna skupina za spremembo Zakona o 

orožju. Vmes je bila sprejeta Evropska orožna direktiva, vendar nam je uspelo zagotoviti 

opozorilo, da spremembe povezane z Evropsko orožno direktivno ne smejo vplivati na 

legalne lastnike orožja. Rok za implementacijo direktive je september 2019. Zavedanje, da 

ravno strelci in lovci predstavljamo »rezervni nabor« kadra v primeru izrednih razmer ali 

vojne je prisotno in prepričan sem, da spremembe Zakona o orožju ne bodo »škodovale« 

lovcem. Ob tem pa se mora vsak lovec zavedati, da vsak primer nesreče z orožjem sproži 

zahteve po zaostritvi zakonodaje. Zato upam, da bo teh nesreč čim manj. Vsak lovec lahko 

pomembno prispeva k temu s pazljivim rokovanjem z orožjem.  

Leto 2017 je bilo aktivno tudi na drugih področjih. V Zlatorogovi galeriji na LZS, ki je v 

skoraj štirih letih delovanja gostila številne razstave, smo letos  gostili tri razstave, v Begunjah 

na Gorenjskem pa smo organizirali že 4. Dobrodelni ples z namenom zbiranja sredstev za 

solidarnostni Zeleni sklad, s katerim LZS zagotavlja pomoč svojim lovkam in lovcem v 

izrednih življenjskih situacijah. Obisk pomembnega lovskega družabnega je bil izjemen, 

znesek z donacijami in dobrodelno dražbo na samem dogodku zbranih sredstev pa največji do 

sedaj! 

Z namenom izgradnje novega večnamenskega poslovnega objekta za potrebe delovanja vseh 

organov LZS s širšim, fleksibilnim programom, namenjenim slovenskim lovcem, vsem 

njihovim podpornikom in različnim strokovnjakom, ki sodelujejo z LZS, smo v občini 

Lukovica v letu 2017 odkupili zazidljivo zemljišče. Projekt je v začetni fazi, pridobili smo 

idejne rešitve za novi objekt, na podlagi izbrane idejne zasnove pa je bila za predmetno 

lokacijo objekta z vso zunanjo ureditvijo ter komunalno-prometno ureditvijo vložena že tudi 

vloga za spremembo Občinskega podrobnega prostorskega načrta. Kot pri vseh velikih 

projektih, pa si je potrebno tudi pri tem vzeti zadosti časa, delovati premišljeno in racionalno, 

brez hitenja in prehitevanja. 
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In čas si je treba vzeti tudi za zahvalo. Za zahvalo tako vsem sodelavcem kot tudi vsakemu 

izmed skoraj 21.000 lovcev, s katerimi smo korakali v 110. letu. Za nami je uspešno leto in 

pred nami novo, v katerega bomo zakorakali skupaj - zastavljenim ciljem naproti.  
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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 

stodesetletno tradicijo, ki deluje v javnem interesu in po svoji tradiciji 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 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, upravljanje z 

divjadjo v smislu trajnostne rabe le-te kot obnovljivega naravnega vira, 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 lovskoupravljavskega 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 2017 

 

Članstvo 

skupaj članov na dan 31. 12. 2017 20.339 

-        žensk 470 

-        pripravnikov 529 

povprečna starost 56,90 let 

število članov v 2 LD 300 

število članov v 3 LD 3 

 

Organizacija 

število OLZ/ZLD 20 
število volilnih okolišev 20 
število LD in ostalih članic 445 

 skupna površina lovišč (v ha) 1.767.681 
 lovna površina (v ha) 1.648.928 

 

Izobraževanja 

število izvedenih izobraževanj 154  
število prijavljenih  na izobraževanja 5.655 

 

Odvzem divjadi  

  

srnjad 39.982 
 odstrel 32.669 
 izgube 7.313 

  

navadni jelen  4.640 
 odstrel 4.279 
 izgube 361 

  

muflon 508 
 odstrel 469 
 izgube 39 

  

gams  1.981 
 odstrel 1.875 
 izgube 106 

  

divji prašič 11.291 
 odstrel 11.084 
 izgube 207 

  

lisica 14.288 
poljski zajec 2.101 
siva vrana 10.560 

 

Opravljene brezplačne ure 

v lovišču 596.120 
drugo 59.692 
skupaj 655.812 

 

                Lovska kultura - skupine 

vokalna – pevski zbori 19 
instrumentalne  

– lovski rogisti 

29 

 

                      Lovska kinologija 

število lovskih psov 4.488 
število iskanj ranjene divjadi 3.039 

 

                       Škode od divjadi 

prijavljenih škod 2.669 
poravnava škod skupaj 

(izplačilo, material in 

vrednost delovnih ur) 

414.634,23 EUR 

- izplačane v EUR 281.626,71 EUR 
- vrednost materiala 72.557,52 EUR 
Poravnava - sanacija 

škod (ure) 

6.045 

Poravnava - sanacija 

škod (vrednost v EUR)) 

60.450,00 EUR 

 

                 Število škod po vrstah divjadi 

 

število 

škodnih 

primerov 

vrednost povrnjene 

škode v EUR 

(izplačilo, material in 

vrednost delovnih ur) 

divji prašič 2.001 318.104,67 EUR 

navadni 

jelen 

332 

60.866,72 EUR 

srnjad 166 20.127,35 EUR 

jazbec 83 4.631,93 EUR 

poljski zajec 5 3.896,00 EUR 

siva vrana 26 3.589,28 EUR 

lisica 27 1.425,9 0 EUR 

ostalo 29 1.992,38 EUR 

skupaj: 2669 414.634,23 EUR 
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I STROKOVNA SLUŽBA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Leto se je pričelo v znamenju petnajstih posvetovanj o sobivanju ljudi in živali, ki jih je 

sklicalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi sklepa Odbora za 

kmetijstvo Državnega zbora sprejetega pod pritiskom kmetijskih organizacij. Razlog in 

glavna tema naj bi bile škode po divjadi, ki so, v nasprotju s trditvami kmetov, že nekaj let v 

upadanju, vendar je bil poudarek predvsem na spremembi zakonodaje, ki bi lastnikom 

zemljišč dala pravico do lova. V februarju je sledila še mednarodna javna tribuna v 

organizaciji KGZS in Sindikata kmetov z naslovom »Zahtevamo konec škod po divjadi in 

velikih zvereh« z enakimi poudarki. Za vse te smo pripravili strokovno gradivo in se 

določenih tudi udeležili.  

Prav tako smo nemudoma pričeli z izdelavo letnega poročila o delu in poslovanju LZS za 

preteklo leto, ga dokončno oblikovali v februarju, dali v obravnavo Upravnemu odboru LZS 

in ga nato z vodstvom predstavili na vseh delnih občnih zborih Zveze. Ker smo v poročilu 

podrobno predstavili celotno delovanje Zveze v preteklem letu, je bila sama priprava in 

izvedba precej obsežen projekt. Tak način dela se je pokazal kot naporen, vendar koristen, saj 

lahko tako predstavniki članic neposredno zastavljajo vsa vprašanja o vsebini  poročila in 

tekočem delovanju Zveze.   

Tekom leta smo imeli več sestankov s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstvom za okolje, za katere je vse podlage 

pripravila strokovna služba.  

Sredi januarja smo na kmetijskem ministrstvu ob inšpekcijskem pregledu EU mreže IMPEL 

predstavili organiziranost slovenskega lovstva in implementacijo evropske in nacionalne 

zakonodaje, ki so jo ocenili kot izjemno dobro. Sicer pa je odnose z MKGP v preteklem letu 

močno zaznamovala odločitev direktorja ZGS, ki je, očitno s polno podporo ministrstva, izdal 

direktivo za bistven dvig plana odvzema jelenjadi v preteklem letu. Zato je bilo porabljene 

veliko energije in časa v želji, da se plan zniža na razumno raven in da se pri pripravi zagotovi 

upoštevanje vseh predpisanih kazalnikov. Sodelovali smo na razgrnitvah načrtov in 

argumentirano zagovarjali znižanja, vendar brez uspeha. Argumente smo predstavili tudi 

ministru, ki pa je le imenoval mešano komisijo, ki naj bi uskladila stališča, vendar se ni 

sestala niti enkrat, on pa je sredi poletja podpisal plan, kot ga je predlagal ZGS. Sledile so 

konzultacije in pomoč nekaterim lovskim družinam in OZUL-om, ki niso mogli sprejeti 

povišanih odvzemov. V Državnem svetu smo uspeli s predlogom za presojo ustavnosti 63. 

člena Zakona o divjadi in lovstvu in nato tudi prepričali ministra za kmetijstvo, da bo prek 

vlade vložil v parlament zahtevo za spremembo tega člena po hitrem postopku. Ker smo v 

skladu s načrti realizirali nakup zemljišča za novi nacionalni lovski center, smo se obrnili na 

ministra za kmetijstvo in ministrico za okolje s prošnjo, da podprejo naš projekt. Odzval se je 

prvi in nas sprejel na sestanek ter obljubil pomoč, od ministrice za okolje pa do konca leta 

nismo prejeli prav nobenega odziva.  

Tudi lani je ministrstvo za okolje zamujalo s pripravo podlag za odvzem velikih zveri, ki bi 

morala biti pripravljene na podlagi genetske raziskave določene številčnosti rjavega medveda. 

Naši protesti seveda niso zalegli, se pa je konec oktobra sestala širša skupina in prvič se je 

zgodilo, da smo se vsi deležnik strinjali glede števila odvzema posameznih vrst, kar pa ni bila 

ovira za ministrico, da je določila manjše število odvzema rjavega medveda. 
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Z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za ceste smo tekom določili vsebino projekta 

za spremljane in registriranje povozov prostoživečih živali na cestah, vendar zaradi 

pomanjkanja sredstev na njihovi strani nismo pričeli z realizacijo. 

V okviru skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj smo bili pobudniki pisma 

predsedniku vlade s podpisi predsednikov treh nacionalnih zvez z zahtevo za ustavitev 

razlastitev lovskih, ribiških in planinskih društev na podlagi Zakona o skladu kmetijskih 

zemljišč in gozdov. Premier je tega odstopil ministrstvu za kmetijstvo, ki pa nas je v pisnem 

odgovoru pozvalo naj bomo glede tega »razumevajoči«.  

Sicer pa se je šestim nacionalnim zvezam v skupini NVO za trajnostni razvoj v lanskem letu 

priključila še Taborniška zveza Slovenije. Aktivnosti skupine pa so bile poleg vračila 

odvzetih zemljišč namenjene še iskanju ustreznih poti za uvedbo instituta varuha narave in 

naravovarstvenemu delovanju. 

Na mednarodnem področju smo se novembra udeležili sestanka Foruma CIC za Centralno in 

Vzhodno Evropo, kjer smo izvolili novo vodstvo, obravnavane vsebinske teme pa so bile 

prijave lovstva kot nesnovne kulturne dediščine, razširjenost zlatega šakala in njegov vpliv na 

druge populacije in širitev afriške prašičje kuge v Evropi. Trenutno imamo na nacionalnem 

nivoju registrirano lovstvo kot nesnovno kulturno dediščino še vedno le Čehi in mi, prijavili 

pa so jo na Madžarskem, Slovaškem, Poljskem in v Nemčiji. Poročila vseh prisotnih članic so 

jasno pokazala na naglo širitev šakala in pa na dejstvo, da ga z lovom ni mogoče kontrolirati. 

Glede afriške prašičje kuge pa je bilo podano poročilo o trenutnem stanju v državah s 

prisotnostjo te bolezni in predvidenih širitvah.  

Delo v upravnemu odboru FACE-ja in prenos informacij članicam našega področja je 

potekalo tekoče, leto pa je bolj kot menjava generalnega sekretarja zaznamoval izstop 

Francoske lovske zveze. Vse pomembnejša tema je širitev afriške prašičje kuge, saj se je v 

državah kjer jo imajo že nekaj zadnjih let, močno spremenil sam lov in pa tudi zanimanje za 

lov. Na spomladanskem srečanju članic je bila zato organizirana konferenca s prisotnostjo 

visokih predstavnikov Evropske agencije za varno hrano (EFSA) Do jesenske skupščine je bil 

pripravljen nov statut, ki pa na njej ni bil sprejet. Tekom leta so bile posebne pozornosti 

deležne še prihajajoča prepoved rabe svinca, na področju direktiv se je fokus delovanja s 

posameznih vrst usmeril na habitate,  določene populacije velikih zveri pa bo sedaj možno 

prenesti iz aneksa IV v aneks V in s tem spremeniti podlago za upravljanje.  Izredno 

pomembna pa je Skupna kmetijska politika (CAP)  EU, ki je v pripravi in bo imela izreden 

vpliv na populacije predvsem male divjadi. Sestanek članic Centralnega regiona FACE je bil 

ob prisotnosti pomembnih gostov izveden v Švici.  

V preteklem letu je bil v okviru EU razpisa LIFE+ sprejet projekt za repopulacijo risa v 

Dinaridih in Alpah v katerem smo eden od treh slovenskih partnerjev, skupaj pa v njem 

sodeluje kar pet držav. Delo na tem projektu se je že pričelo, konec leta pa smo pripravili 

vsebinske podlage za prijavo novega projekta na EU razpis INTERREG v katerega bomo šli 

kot nosilni partner na slovenski strani. 

V začetku leta smo že osmič objavili razpis za najboljše fotografije prostoživečih živali v 

slovenski naravi z lepim nagradnim skladom in nato jeseni najboljše natisnili v zdaj že 

tradicionalnem velikem stenskem koledarju LZS v nakladi 22.000 izvodov, ki ga je prejel 

vsak slovenski lovec. Izdali smo deset enojnih in eno dvojno številki glasila Lovec v nakladi 

23.000 izvodov, pri čemer je z različnimi prispevki pri vsaki številki sodelovalo približno 40 

dopisnikov, naravoslovnih fotografov in ilustratorjev. Zato smo v letu 2017 za glasilo 
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podpisali 135 novih avtorskih pogodb, še dodatnih 28 pa za koledar. Naše glasilo smo poslali 

tudi 150 naročnikom doma in v tujini ter na 735 naslovov  slovenskih osnovnih šol, vrtcev in 

knjižnic. Tudi za leto 2018 smo pripravili razpis za tisk glasila Lovca v letošnjem letu in iz 

prejetih ponudb izbrali najustreznejšo tiskarno. V preteklem letu ni bilo na razpolago 

zadostnih sredstev za izdajo knjige, zato  so bile izvedene potrebne aktivnosti za realizacijo 

nadaljnjega knjižnega programa obeh knjižnic v letu 2018. Lani smo objavili tudi razpis za 

najboljšo zgodbo z lovsko tematiko na katerega se je odzvalo deset anonimnih avtorjev in 

opravili izbor najboljših ter jih pričeli objavljati v glasilu Lovec. Konec lanskega leta je prišlo 

tudi do spremembe na kadrovskem področju, saj se je upokojil dolgoletni odgovorni urednik 

glasila Lovec. Njegovo delo je prevzela nova odgovorna urednica založništva Jasna Kovačič 

Siuka. Uredniški odbor spletne strani se je odločil, da se pristopi k izdelavi povsem nove, 

moderne in predvsem uporabniško kvalitetne spletne strani, zato smo pridobili ustrezne 

ponudbe in izbrali izvajalca, pri čemer je v celotnem postopku sodelovalo več sodelavcev 

strokovne službe.  

V letu 2017 smo medijem posredovali 25 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 Facebook profilu ter na spletni strani LZS. 

110-letnico organiziranega lovstva na Slovenskem smo oktobra obeležili v Senožečah s 

osrednjo proslavo pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS, Boruta Pahorja, v skupni 

organizaciji Lovske zveze Slovenije, Brkinsko Kraške zveze lovskih družin, LD Senožeče in 

Občine Divača. Na bienalnem lovskem sejmu v Gornji Radgoni smo na velikem razstavnem 

prostoru predstavili delovanje naše Zveze v času od ustanovitve do danes. V času sejma smo 

izpeljali že 9. Slovenski lovski dan, tokrat na temo »Stanje in upravljanje populacij divjadi: 

primerjava med Slovenijo in tujino« in tako predstavili izzive in priložnosti, s katerimi se 

srečujemo na tem področju. Decembra smo skupaj z Ribiško zvezo Slovenije organizirala 

redno letno novinarsko konferenco na kateri smo predstavili delovanje zveze in  aktualno 

problematiko načrtovanja oziroma upravljanja z jelenjadjo v Sloveniji ter prispevek 

slovenskih lovcev pri upravljanju z velikimi zvermi. 

V Zlatorogovi galeriji, ki se nahaja visokem pritličju naše stavbe, smo v preteklem letu 

organizirali tri razstave. Marca smo odprli skupno razstavo rezbarja Franca Barbiča in slikarja 

Andreja Militarova, septembra skupno razstavo štiriindvajsetih avtorjev pod krovnim 

naslovom Zeleni most in idejnim vodstvom Branka Žuniča ter decembra razstavo Dotik 

narave rezbarja Otona Naglosta. Odprtja razstav so bogatili nastopi Bohinjskih in Notranjskih 

rogistov ter pevske skupine Binklarji.  

LZS je tokrat v sodelovanju s Zvezo lovskih družin Gorenjske organizirala sedaj že 

tradicionalni, četrti dobrodelni ples LZS, s katerim smo zbrali sredstva za solidarnostni Zeleni 

sklad. Prvič se je zgodilo, da smo vstopnice prodali že precej pred dogodkom, do sedaj 

največje pa je bilo tudi število umetniških del in drugih dražbenih predmetov. To vse skupaj 

pa je dalo največji izkupiček od vseh do sedaj izvedenih dobrodelnih lovskih plesov. 

Na podlagi Pravilnika o financiranju določenih skupnih nalog članic LZS smo objavili  

petindvajset razpisov. Vsebino za razpise so posredovale vse komisije, katerim so bila ta 

sredstva namenjena, nekatere pa žal, kljub urgencam, še vedno zelo pozno. Usposobljene 

članice so do konca leta uspešno izvedle skupaj 106 nalog. Pri tem so sodelovale vse 

usposobljene članice, vendar so izvedle zelo različno število, in sicer sta dve izvedli le po eno,  

ena pa dvanajst razpisanih nalog, povprečno je tako vsaka izvedla nekaj več kot 5 nalog. 
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Letos se na en razpis komisije za kulturo ni prijavila nobena članica, zato je bil objavljen drug 

razpis.  Sodelovanje z usposobljenimi članicami in izvajanje skupnih in drugih nalog je 

potekalo dobro in tekoče. Prvi del izplačil donacije je bil izveden v skladu s pravilnikom v 

začetku februarja, drugi pa zaradi poznih oddaj poročil o izvedbi, šele zadnje dni leta. S 

strokovnimi tajniki območnih lovskih zvez smo v novembru izvedli delovno srečanje, ki mu 

je prisostvoval tudi predsednik in katerega cilj je bil predvsem izmenjava informaciji in čim 

kvalitetnejše sprotno opravljanja skupnih  nalog, tokrat pa se ga ni udeležilo kar šest strokovni 

tajnikov. V preteklem letu so bili opravljeni štirje nadzori dela in poslovanja usposobljenih 

članic. 

Sredi leta smo imeli pregled varovanja osebnih podatkov s strani državne nadzornice 

Informacijske pooblaščenke, ki je zelo temeljito pregledala lovsko informacijski sistem, vse 

interne akte in dokumente s tega področja in tudi vse ostale dokumente in postopke v katerih 

bodisi sami ali preko zunanjih sodelavcev in podjetji obdelujemo in hranimo osebne podatke. 

Po pregledu je podala določene zahteve za spremembe in prilagoditve, ki smo jih izpolnili v 

predpisanem roku. 

V letu 2017 je bilo po vseh območnih lovskih zvezah  izvedenih 154 različnih izobraževanj in 

usposabljanj na katera je bilo prijavljenih 5.173 kandidatov, uspešno pa jih je zaključilo 

4.678. Na tečaj za lovske čuvaje se je prijavilo 54 tečajnikov, 48 pa  ga je uspešno zaključilo 

že v lanskem letu. Pri takih izobraževanjih je naloga strokovne službe 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 Lisjak. Septembrskega obnovitvenega usposabljanji za lovske čuvaje v 

Novem mestu  se je udeležilo 311 čuvajev. Poskrbeli smo tudi za vsa tehnična dela, ki 

vsebujejo sklepanje avtorskih pogodb z avtorji, lektorji in oblikovalci ter pridobitev ponudb 

za tisk knjižice Pravilna priprava divjačine in treh novih plakatov. 

Po sprejetju ustreznega sklep na Občnem zboru Zveze smo kupili zemljišče za nov sedež naše 

Zveze in izvedli vpis parcel v zemljiško knjigo. V dogovoru z nami pa je občina že sprožila 

postopek za ustrezno spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

Tudi v letu 2017 smo prejeli preko dva tisoč telefonskih klicev in elektronskih sporočil članov 

članic, ki so želeli stališča, pojasnila in pomoč pri reševanju problemov, na katere so naleteli  

pri svojem delovanju ali delu njihovih lovskih družin in združenj. Vse več je tudi klicev 

občanov predvsem v zvezi s škodo po divjadi, divjadjo, ki prihaja v neposredno bližino 

njihovih bivališč in z izvajanjem lova.  Z redno pošto smo prejeli 3.885 zadev, ki so bile nato 

dodeljene ustreznemu nosilcu v izvedbo.  Prejeli smo 802 računa, izdali pa 861 predračunov, 

1.551 računov, od tega 238 v založništvu, imeli 115 blagajniški prejemkov in izdali tudi 959 

potnih nalogov. Tekom celega leta smo intenzivno delali na izterjavi zapadlih dolgov in bili 

pri tem tudi uspešni. Nalepke za podaljšanje lovskih izkaznic smo vsem lovskim družinam 

upravljavkam  tudi lani poslali že  sredi decembra. 

V preteklem letu smo na podlagi prejetih vlog izdelali in vročili 1.060 lovskih in 77 izkaznic 

lovskih čuvajev, pri čemer je bilo kar 229 prejetih vlog za prve nepopolnih. Čas od prejema 

popolne vloge za izdajo lovske izkaznice pa do njene izdaje je bil tudi v preteklem letu krajši 

od deset dni. Vloženih je bilo 1.771 predlogov in na podlagi sklepov komisije izdanih 1.661 

lovskih odlikovanj in priznanj.  
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V okviru strokovne službe smo izdelali tudi veliko število poročil, analiz in evidenc, ki se 

nanašajo na izvajanje dejavnosti službe in organov Zveze,  sodelovali pri izvedbi več kot sto 

sestankov  organov, komisij in delovnih teles  Zveze ter pri tem za njih izdelali praktično vsa 

gradiva in zapisnike ter realizirali sprejete sklepe. Prav tako smo pripravili gradiva in 

dokumente za sodne in upravne postopke v katerih je sodelovala Zveza.  

 

 

 

 

Slovesnost ob 110-letnici organiziranega 

lovstva na Slovenskem oktobra v Senožečah je 

potekala pod častnim pokroviteljstvom 
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Z donacijami in dobrodelno dražbo na 4. 

Dobrodelnem plesu v Begunjah  

je bilo zbranih največ sredstev do sedaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na jubilejnem 10. Mednarodnem sejmu lovstva in 

ribištva v Gornji Radgoni je LZS prejela  

priznanje za dolgoletno uspešno partnersko 

sodelovanje 
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Zlatorogova galerija na sedežu LZS je tudi v 

letu 2017 gostila razstave umetnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalna skupna letna novinarska 

konferenca LZS in RZS je tudi letos potekala 

na ladjici med vožnjo po Ljubljanici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občni zbor LZS je potekal junija v 

Celjskem domu 
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II ORGANI IN DELOVNA TELESA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Najvišji organ LZS je Občni zbor (zbor vseh članic LZS), je bil v letu 2017 sklican 6. junija 

2017 v prostorih Celjskega doma v Celju. Udeležilo se ga je 107 od 113 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 2017 se je sestal 

na petih sejah (14.2., 4.4., 13.6., 10.10. in 21.11.2017). Udeležba članov na sejah UO je 

razvidna iz spodnje tabele. 

Ime in priimek: Prisoten 

mag. Lado Bradač 4/5 

Ivan Malešič 5/5 

mag. Aleš Klemenc 4/5 

Marjan Gselman 4/5 

Miha Božič 5/5 

mag. Emilijan Trafela 4/5 

Radoš Burnik  5/5 

Alojz Dragan 4/5 

Peter Belhar 4/5 

Rajko Kovačič  4/5 

dr. Ivan Kos 4/5 

dr. Srečko Felix Krope  5/5 

Gorazd Kuhar 3/5 

mag. Dolores Čarga 1/5 

Zdravko Mastnak 5/5 

Janez Pečarič 3/5 

Boštjan Plaznik  3/5 

Danimir Rebec  5/5 

Ludvik Rituper 5/5 

Danjel Saftič  4/5 

Kazimir Saksida 5/5 

Miran Štrukelj 5/5 

Milan Velkovrh  5/5 

Ivan Žižek 5/5 

Franc Zorko 5/5 

Janez Šumak 5/5 

Anton Lukančič  5/5 

Miha Mrakič 4/5 

Slavko Žlebnik  3/5 

Vedran Prodan 4/5 

Tomaž Trotovšek  4/5 

Avgust Reberšak 4/5 

Slavko Zakšek 3/5 

Branko Žiberna 3/5 
*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 2017 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). 

Da bi komisije delovale še bolj usklajeno in učinkovito, so se tudi v letu 2017 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 24.10.2017 je razvidna iz spodnje tabele. 

 

Ime in priimek: Prisotnost (1 seja) 

mag. Lado Bradač (predsednik LZS) da 

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

Srečko Žerjav (direktor Strokovnih služb 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 

Milan Tepej (predsednik Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi) da 

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

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 
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Delo organov LZS nadzira Nadzorni odbor, ki o svojem delu in ugotovitvah poroča 

Občnemu zboru, o svojih ugotovitvah pa sproti obvešča tudi Upravni odbor.  

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. 
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1 Komisija Mladi in lovstvo 

 

I . Seje komisije 

Skladno s sprejetim delovnim programom in potrebnimi aktivnostmi so se člani Komisije 

mladi in lovstvo v letu 2017 sestali na treh rednih sejah, zaradi nesklepčnosti predvidene 5. 

redne seje ter obenem nujnosti obravnave in potrditve razpisov za usposobljene članice pa je 

komisija izvedla tudi eno korespondenčno sejo. 

 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (4 seje) 

Marko Mali (predsednik) 4 (3 red. + 1 dop.) /4 

Maja Brunskole (podpredsednica) 4 (3 red. + 1 dop.) /4  

Alojz Albreht 4 (3 red. + 1 dop.) /4  

Marko Janežič 2 (1 red. + 1 dop.) /4 

Jože Meh 3 (3 red. + 0 dop.) /4 

Miha Mrakič 4 (3 red. + 1 dop.) /4 

Jože Seršen 3 (2 red. + 1 dop.) /4 

 

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. 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. Poleg usposabljanj zainteresiranih lovcev jim v ta 

namen 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; 

- usposobljene članice skuša zainteresirati za vzpostavljanje naravoslovnih učilnic ali 

kotičkov  v osnovnih šolah, centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, turističnih 

kmetijah, itd;  
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- v sodelovanju z ostalimi komisijami LZS si prizadeva tako z administrativno-

tehničnega stališča kot tudi 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 2017 

V letu 2017 je komisija izvedla oziroma sodelovala pri naslednjih aktivnostih: 

Lovski tabori in usposabljanja za člane usposobljenih članic 

 

Konec februarja 2017 je komisija strokovnim službam LZS predložila tri razpise za 

usposobljene članice, in sicer: 

 

A. Razpis za izvedbo lovskih taborov in drugih oblik organiziranega dela z mladimi 

B. Razpis za usposabljanje članov IO/UO o možnostih dela z mladimi 

C. Razpis za usposabljanje članov lovskih organizacij za delo z mladimi - Mentor  

     lovskih delavnic za mladino 

 

Ad A.  

Na razpis za izvedbo eno-, dvo- in tridnevnih lovskih taborov za osnovnošolce se prijavilo 

deset  usposobljenih članic. Na podlagi prispelih poročil je komisija ugotovila, da so bili v 

letu 2017 s strani usposobljenih članic izvedeni: 

 

- štirje tridnevni lovski tabori (Postojnsko-Bistriška ZLD, Savinjsko-Kozjanska ZLD 

Celje, ZLD Prekmurje in ZLD Novo mesto); 

- dva dvodnevna lovska tabora (Koroška LZ in ZLD Ljubljana); 

- štirje enodnevni lovski tabori (ZLD Bela krajina, Postojnsko-Bistriška ZLD,  LZ 

Maribor in ZLD Posavje). 

 

Z namenom priprave analize taborov z vidika števila in starostne strukture udeležencev, 

števila sodelujočih mentorjev, posebnostih izvedbe in dejanskih stroškov je komisija vse 

organizatorje zaprosila za poročila o izvedbi taborov po pripravljeni predlogi, ki jim jo je 

posredovala ob potrditvi kandidature. Po poročanju komisije nekatere usposobljene članice 

žal niso sledile napotkom, tako da priprava verodostojne analize zaradi pomanjkljivih 

podatkov  ni bila mogoča. Poročila o izvedenih taborih se nahajajo v arhivu komisije.         

 

Ad B.  

Usposabljanje članov upravnih odborov lovskih družin o možnostih dela z mladimi je bilo v 

preteklem letu izvedeno v ZLD Posavje in LZ Maribor. Poročili o izvedenih usposabljanjih se 

nahajata v arhivu komisije. 

 

Ad C.   

Usposabljanje članov lovskih organizacij za delo z mladimi - Mentor lovskih delavnic za 

mladino - je komisija izvedla na podlagi prijav na razpis v Postojnsko-Bistriški ZLD, ZLD 

Gorenjske, ZLD Zasavje, LZ Maribor in Koroški LZ. Predavatelj na usposabljanju je bil 
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strokovni sodelavec komisije, G. Češarek, ki je ob tem udeležencem brezplačno dal na 

razpolago tekstovno in učno gradivo, prilagojeno predstavitvam za različne zahtevnostne 

stopnje - za  I., II. in III. triado osnovne šole  Poročila o izvedenih aktivnostih na to temo se 

nahajajo v arhivu komisije.  

 

 
Osnovnošolci na lovskih taborih Postojnsko-Bistriške ZLD 

 

Naravoslovne učilnice oziroma kotički 

 

Osnovna šola Tržič je že v letu 2016 izrazila željo po umestitvi dermoplastičnega preparata 

manjšega rjavega medveda v svoj šolski prostor. V sodelovanju z Zavodom za gozdove 

Slovenije in Ministrstvom za okolje in prostor je komisija zagotovila prepariranje povoženega 

osebka medveda. Medved je kot stalni učni pripomoček od konca maja preteklega leta 

nameščen v avli OŠ Tržič, v uporabo pa ga je v okviru naravoslovnega dneva šole 26.5.2017 

slavnostno predal podpredsednik LZS, I. Malešič. Z namenom promocije dejavnosti Komisije 

mladi in lovstvo je bil dogodek ob tej priložnosti tudi medijsko podprt.  

 

 
Umestitev dermoplastičnega preparata rjavega medveda v šolski prostor OŠ Tržič 

 

Po izidu knjižice »Maja in Marko z lovcem na lovu« je komisija zagotovila, da so bili z izvodi 

le-te posredovani obstoječi info točki LZS – Osnovni šoli Dušana Muniha na Mostu na Soči 
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in turistični kmetiji Klančnik v Podklancu pri Dravogradu. Slednje skladno s sklepom 3. seje 

komisije.  

 

Z izdajo knjižice je komisija seznanila tudi sorodne nevladne organizacije, s katerimi ima 

LZS podpisan sporazum o sodelovanju in jim posredovala po tri izvode. 

 

Naravoslovje in lovstvo v srednjih šolah 

 

24. 4. 2017 je na Lesarski šoli Maribor potekalo 4. srečanje dijakov, ki obiskujejo lovski 

krožek. Sodelovale so tri srednje šole: Lesarska in gozdarska šola Maribor, Srednja gozdarska 

in lesarska šola Postojna ter Biotehniški center Naklo. Zabavno lovsko tekmovanje je 

potekalo v štirih delih, prehodni pokal - lovska palica - pa je po dveh letih ponovno odšel v 

roke Postojnčanov. Tovrstno srečanje je v letu  2018 predvideno v Naklem. Podrobno 

poročilo o srečanju je dostopno v arhivu komisije. 

 

Priprava ter izdaja učnih, promocijskih in drugih gradiv 

 

Skladno s programom dela in razpoložljivimi finančnimi sredstvi je komisija od avtorja M. 

Hribarja odkupila avtorske pravice za Didaktično igro EKO.  V zvezi z navedeno igro je 

pokrila tudi stroške risanja, preloma in priprave za tisk (avtor I. Pičulin). S tem je omenjena 

didaktična igra dokončno pripravljena za tisk.  

 

Komisija je na podlagi planiranih finančnih sredstev avtorju I. Pičulinu plačala tudi izdelavo 

plakata Parkljasta divjad v Sloveniji. Razumevanju Komisije za izobraževanje, ki je pokrila 

stroške tiskanja, pa gre zasluga, da je omenjeni plakat že  natisnjen in je na voljo za 

distribucijo zainteresiranim uporabnikom.   

 

 

Sodelovanje na sejmu Lovstva in ribištva ter na razstavi ob 110-letnici LZS 

 

Na 10. mednarodnem sejmu lovstva in ribištva, ki je potekal med 21. in 23.4.2017 v Gornji 

Radgoni, je komisija na razstavnem prostoru LZS sodelovala s predstavitvenim panojem, ki 

ponazarja dejavnosti na področju dela z mladimi. Obiskovalcem so bili ob tej priložnosti na 

voljo tudi izvodi knjižice »Maja in Marko z lovcem na lovu«.  

 

Z istim predstavitvenim panojem je komisija sodelovala tudi na razstavi ob 110-letnici LZS v 

Senožečah.  

  

Včlanjevanje mladoletnih oseb v lovske organizacije 

 

Zaradi počasnega razreševanja dilem, ki zadevajo možnost včlanjevanja mladoletnih oseb v 

lovske organizacije, je komisija s problematiko v pisni obliki seznanila predsednika LZS 

Slovenije. Na podlagi njegovih navodil in ob upoštevanju posredno pridobljenih mnenj 

zakonodajno pravne službe DZ in vlade RS je komisija pripravila predlog za Dopolnitev 

vzorca pravil lovskih družin - predlog besedila, ki zadeva včlanjevanje mladoletnih oseb v 

lovske organizacije, po katerem bi bilo omogočeno včlanjevanje v lovske organizacije tudi 

mlajšim od 18 let. Predlog je pred potrditvijo na UO LZS komisija posredovala še v presojo 

Komisiji za organizacijska in pravna vprašanja  pri LZS.  
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Vključevanje v gozdno pedagogiko 

  

Komisija se je odzvala povabilu k udeležbi na seminarju s področja gozdne pedagogike, ki ga 

je pod naslovom »Po sledeh živali in znanja« organiziral Gozdarski inštitut Slovenije. 

Seminarja, ki je bil v prvi vrsti namenjen vzgojiteljicam iz vrtcev in učiteljicam osnovnih šol 

ter na katerem sta svoje napotke pri delu z mladimi v gozdu delila tudi priznana tuja 

predavatelja, se je udeležilo tudi pet lovcev. Poleg pridobivanja koristnih novih znanj se je na 

dogodku še dodatno potrdila nujnost o skupnem sodelovanju lovcev in gozdarjev na področju 

osveščanja ter približevanja naravoslovja in lovstva mladini ter drugi zainteresirani javnosti.  

V.  Povzetek 

Komisija mladi in lovstvo opaža bistven napredek pri delu z mladimi na terenu.   

Med večje uspehe komisije v letu 2017 sodi odkup avtorskih pravic za družabno igro Eko in 

plakat Parkljasta divjad  v Sloveniji. Da je slednji že na voljo uporabnikom, pa je plod zlasti 

tvornega sodelovanja Komisiji za izobraževanje pri LZS.  

Pri uspešnem in tvornem delovanju v letu 2017 komisija izpostavlja delo podpredsednice in 

ostalih članov komisije. Za koristne napotke in znaten prispevek strokovnega gradiva gre 

posebna zahvala sodelavcu G. Češarku, za vsa tehnična opravila in pomoč pa strokovnemu 

sodelavcu LZS, G. Bolčini. 
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2 Komisija za finančno in gospodarsko področje 

 

I Seje komisije 

V letu 2017 so se člani Komisije za finančno in gospodarsko področje sestali na petih sejah 

(tri redne seje in dve korespondenčni seji). 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (5 sej): 

mag. Sebastijan Gorenc (predsednik) 5/5 

Tomaža Kraškovic (podpredsednik) 1/5 

Avgust Reberšak 5/5 

Milivoj Hlede 4/5 

Tomislav Kovačič 4/5 

Anton Bensa 1/5 

 

III Področje dela komisije 

Komisija KGFP je v letu 2017 zasedala v sestavi, kot jo je potrdil UO LZS. Delo komisije v 

letu 2017 je bilo usmerjeno predvsem v pregled porabe sredstev LZS, glede na sprejeti 

finančni načrt za tekoče leto. Komisija je v letu 2017 tekoče spremljala porabo sredstev in 

realizirane prihodke na mesečnem nivoju. V zadnjem kvartalu leta 2017 je komisija izvajala 

aktivnosti, vezane na pripravo in uskladitev finančnega načrta za leto 2018. 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 2018 

je potrdil UO LZS. 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2017 

a) Spremljanje tekočega poslovanja LZS 

Komisija je v letu 2017 tekoče spremljala porabo sredstev in realizirane prihodke na 

mesečnem nivoju posameznih komisij lovske zveze in strokovnih služb LZS ter jih primerjala 

s sprejetim planom LZS za leto 2017. 

b) Priprava finančnega načrta za leto 2018 

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 preferirajo programe, ki jih lovci najbolj potrebujejo. Finančni načrt temelji na 

predpostavki, da članarina LZS za leto 2018 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 2018, 

tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani, odraža predstavljene predpostavke in je 

uravnotežen, kar pomeni, da predlagana poraba za delovanje komisij in organov ter 
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strokovnih služb LZS pomembno ne presega pričakovanih prihodkov LZS v letu 2018. 

Predlog finančnega načrta za leto 2018 je predstavljen in 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 finančno in gospodarsko področje je v letu 2017 opravila vse svoje tekoče 

naloge. Komisija posebej poudarja pomen gospodarnega ravnanja s finančnimi sredstvi tudi v 

prihodnje in porabe finančnih sredstev za programe, ki jih lovci najbolj potrebujejo. 

 



23 
 

3 Komisija za izobraževanje 

 

I Seje komisije 

V letu 2017 so se člani Komisije za izobraževanje sestali na petih sejah (tri redne seje - 9. 2., 

11. 5. in 14. 12. 2017 – ter dve korespondenčni seji - 27. do 28. 9. 2017 in 8. do 10. 11. 2017. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (5 sej): 

Ivan Žižek (predsednik) 5/5 

Mag. Branko Lotrič (podpredsednik) 3/5 

Igor Simšič 4/5 

Marko Burgar 5/5 

Jožef Slaviček 3/5 

Janko Brezovnik mag. 5/5 

 

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 in lovske čuvaje), skrbi za 

morebitna ažuriranja tozadevnih Pravilnikov oz. Navodil, v sklopu prenosa nalog na 

usposobljene članice sondira potrebe po izobraževanjih in pripravi razpise za izobraževanja v 

okviru prenosa nalog na usposobljene članice, poskrbi za pripravo učnih gradiv za te razpise 

ter skrbi za andragoško usposabljanje predavateljskega aktiva. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2017 

Na podlagi sprejetega programa dela je komisija na sejah sproti obravnavala vso 

problematiko, ki se pojavlja ob izobraževanju članstva. V mesecu marcu je razpisala  

naslednja izobraževanja:  

- Naloge upravljavca lovišč skladno s koncesijsko pogodbo – 3.000 EUR; 

- Pridobivanje subvencij iz kmetijstva in finančno poslovanje LD – 2.425 EUR; 

- Pravilna priprava divjačine – 3.300 EUR; 

- Škode po divjadi – 4.300 EUR; 

- Lovske šege in običaji – 4.300 EUR; 

- Začetni tečaj za usposobljeno osebo – 5.742,86  EUR; 

- Obnovitveni tečaj za usposobljeno osebo – 957,14 EUR; 

- Ocenjevanje trofej in kategorizacija – 3.100 EUR. 

 

Teoretično izobraževanje lovskih pripravnikov 

Teoretično izobraževanje lovskih pripravnikov generacije 2017 je potekalo kot pretekla leta. 

Izobraževanje za lovske pripravnike je izvedlo  osemnajst usposobljenih članic.  
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Izvajalec 

Začetek 

izobraževanja 

Konec 

izobraževanja 

Št. 

prijavljenih 

Št. 

razporejenih 

Št. 

prisotnih 

Št. uspešno 

opravljenih 

Bela Krajina 3.3.2017 20.5.2017 9 9 8 8 

Brkinsko Kraška 3.3.2017 29.4.2017 14 14 14 14 

Gorenjska 13.1.2017 22.4.2017 20 20 20 20 

Gorica 11.2.2017 31.5.2017 20 20 20 20 

Gornje Posočje 3.3.2017 29.4.2017 4 4 4 4 

Kočevje 25.2.2017 27.5.2017 14 14 13 13 

Koper 17.2.2017 19.5.2017 11 11 11 11 

Koroška 28.1.2017 19.5.2017 23 22 21 21 

Ljubljana 10.2.2017 19.5.2017 29 29 29 29 

Maribor 28.1.2017 29.4.2017 28 28 28 28 

Novo  Mesto 27.1.2017 27.4.2017 15 15 15 15 

Posavje 24.1.2017 30.11.2017 23 23 21 19 

Postojnsko-Bistriška 3.2.2017 12.5.2017 30 30 30 30 

Prekmurje 4.2.2017 31.10.2017 24 24 23 23 

Ptuj - Ormož 4.2.2017 10.5.2017 24 24 22 22 

Savinjsko-Kozjanska 2.3.2017 26.5.2017 26 26 26 26 

Zasavje 20.1.2017 14.4.2017 14 14 13 13 

Skupaj 

  

328 327 318 316 

 

Komisija je v letu 2017 uskladila rokovnik Pravilnika o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o 

ravnanju z orožjem, ki ga je izdalo MNZ z novim Pravilnikom o lovskem strelstvu in tako korigirala Program 

usposabljanja v ravnanju z lovskim orožjem, ki je priloga  Navodil za izvajanje praktičnega in 

teoretičnega dela lovskega izpita. Na tej osnovi je bil v letu 2017 prvič izdan razpis za 

organizacijo usposabljanja iz znanja o ravnanju z lovskim orožjem, ki je v letu 2017 potekalo 

v jesenskem terminu. Komisija za strelstvo namreč opaža, da so pri preverjanju znanja o 

ravnanju z orožjem v spomladanskem terminu (april – maj) komaj sprejeti pripravniki orožja 

še zelo nevešči. Do septembra imajo njihovi mentorji več časa, da jih usposobijo iz osnov 

ravnanja z orožjem. Do takrat morajo prisostvovati tudi na najmanj dveh strelskih prireditvah.

  

Izobraževanje za lovske čuvaje 

V letu 2017 je bilo izobraževanje za lovske čuvaje organizirano in izvedeno v Mariboru. 

Vodja tečaja je bil G. Bolčina. Prijavilo se je 54 kandidatov. Poleg kandidatov iz LZ Maribor, 

so tečaj obiskovali kandidati iz ZLD Ptuj Ormož, Koroške LZ, ZLD Prekmurje, ZLD Prlekija, 

SK ZLD Celje in celo iz ZLD Ljubljana. Predavanja so potekala ob torkih in petkih, enkrat 

izjemoma tudi v soboto, zaradi večjega obsega ur, ki ga je nemogoče odpredavati ob 

delavniku. Predavanja so potekala od 14. 3. 2017 do 18. 4. 2017. Predavatelji so bili iz stalne 

predavateljske ekipe, ki jo je potrdil UO LZS. Gradivo za posamezna predavanja je bilo 

dostopno na članskih spletnih straneh LZS. 
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Ekskurzija je bila organizirana 6. 5. 2017. Izpiti so potekali 8. in 9. 5. 2017 v prostorih LZ 

Maribor. K izpitom je pristopilo 48 kandidatov (2 sta se opravičila zaradi službenih 

obveznosti in sta izpit opravljala sočasno s popravnimi izpiti). Izpit je v prvem roku uspešno 

opravilo 37 kandidatov. 11 kandidatov ima popravne izpite in sicer 2 popoln popravni izpit, 7 

pa delni popravni izpit. Opravljena je bila kalkulacija stroškov, ki so znesli 247 EUR na 

tečajnika + DDV. 

Tisk in ponatisi 

Komisija je izdala nov plakat z naslovom Parkljasta divjad v Sloveniji. Iz svojega proračuna 

je pokrila stroške avtorja in delnega natisa plakatov. V začetku leta 2018 pa bo pokrila stroške 

tiska drugega dela predvidene naklade in tiska podobe plakata v formatu A4.  

 

 
Plakat parkljasta divjad v Sloveniji je nastal v sodelovanju komisije  

Mladi in lovstvo ter Komisije za izobraževanje 

 

VI Povzetek 

Razpisi za izobraževanje v okviru prenosa nalog na usposobljene članice: 

- Naloge upravljavca lovišč skladno s koncesijsko pogodbo; 

- Pridobivanje subvencij iz kmetijstva in finančno poslovanje LD; 

- Pravilna priprava divjačine; 

- Škode po divjadi; 

- Lovske šege in običaji; 

- Začetni tečaj za usposobljeno osebo; 

- Obnovitveni tečaj za usposobljeno osebo; 

- Ocenjevanje trofej in kategorizacija. 

 

Tečaji za lovske pripravnike: 

- izvajalo ga je 18 usposobljenih članic; 

- prijavilo se je 318 lovskih pripravnikov; 

- obiskovalo ga je 318 lovskih pripravnikov; 
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- uspešno ga je zaključilo 316 kandidatov; 

- usposabljanje in preizkus znanja o ravnanju z orožjem v okviru usposabljanja za lovski 

izpit je bilo v letu 2017 prestavljeno na jesenski termin. 

 

Tečaj za lovske čuvaje (LZ Maribor) 

Sodelovanje pri spremembah pravilnika o lovskem strelstvu, ki bodo vnesene v Navodila 

za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc  

Izdajateljska dejavnost 

- nov plakat Parkljasta divjad v Sloveniji. 

 

http://www.lovska-zveza.si/userfiles/Zakonodaja/pdf/Lovski_izpit_navodila.pdf
http://www.lovska-zveza.si/userfiles/Zakonodaja/pdf/Lovski_izpit_navodila.pdf
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4 Komisija za lovski informacijski sistem 

 

I Seje komisije 

Komisija je v letu 2017 izvedla eno redno sejo, in sicer 20. 3. 2017. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (1 seja): 

Samo Vončina (predsednik) 1/1 

Miha Pavčič (podpredsednik) 1/1 

Primož Bone 1/1 

Jože Matekovič 1/1 

Vedran Prodan 1/1 

 

III Področje dela komisije  

Komisija skrbi za zagotavljanje podpore za elektronsko poslovanje na področju vzdrževanja 

podatkovnih baz članstva, organizacij, LNL, lovske kulture, izobraževanja, lovske kinologije, 

poročila po koncesijskih pogodbah, izobraževanje pooblaščencev uporabnikov in nudenje 

pomoči vsem uporabnikom.  

 

IV Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2017 

- pomoč upravljavcem lovišč pri urejanju vnosa realizacije letnega načrta za leto 2016 

in načrtov za leto 2017; 

- priprava podatkov za izvoz na ZGS; 

- predstavitev Lisjaka na MKGP; 

- sprememba v modulu izobraževanje - doba pripravništva; 

- izdelava modula monitoring;  

- dopolnitev sistema zaradi sprememb internih aktov – tisk izkaznic strelskih sodnikov;  

- posodobitev sistema kreiranja gesel v skladu z zapisnikom inšpektorice 

informacijskega pooblaščenca; 

- redni sestanki s programerji v LOGOS-u; 

- izvedba šestih usposabljanj /inštruktorji LIS 23 ur/, uspešno opravilo 108 udeležencev;  

- priprava vsebinskega in finančnega načrta dela komisije v letu 2018; 

- sprotno pripravljanje poročil za strokovne službe in vodstvo LZS. 

 

V Povzetek aktivnosti v letu 2017  

- nudenje pomoči uporabnikom preko celega leta; 

- dopolnitve programov zaradi sprememb predpisov; 

- dopolnitve in poenostavitve programskih rešitev na osnovi predlogov uporabnikov in 

članov komisije; 

- izvedba usposabljanj pooblaščencev LIS; 

- priprava poročil, planov in finančnih podatkov za strokovne službe; 

- opozarjanje na očitne napake pri vnosih v baze. 
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5 Komisija za lovsko kinologijo 

 

I Seje komisije 

Komisija za lovsko kinologijo se je v letu 2017 sestala na dveh rednih sejah. Zaradi 

zmanjševanja stroškov delovanja komisije je bila korenspondenca izvršena tudi preko 

elektronske pošte ter preko telefonskih pogovorov.   

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

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

Radoš Burnik (predsednik) 2/2 

Jožef Verčko (podpredsednik) 1/2 

Ervi Feragotto 2/2 

Branko Tucovič 1/2 

Robert Bandelj 2/2 

Janez Krivec 2/2 

Franc Turnšek 1/2 

 

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 pa 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; 
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- 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 

- motiviranje odgovornih v LD za ažurno in celostno vnašanje podatkov s področja 

kinologije v aplikacijo 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 možnost vnosa o opravljenih preizkušnjah lovskih psov lovsko-kinološkim 

društvom. 

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 (aplikacija Lisjak). 

 

 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2017 

Zaradi širšega usklajevanja med različnimi deležniki v postopku nastajanja ter širokega 

področja, na katerem deluje lovska kinologija, je komisija za lovsko kinologijo plan izdaje oz. 

pravilnika o uporabi lovskih psov v loviščih prestavila na prvo polovico leta 2018.   

Komisija za lovsko kinologijo je s pomočjo ostalih organov in komisij LZS pripravljala tudi 

strokovne odgovore na postavljena vprašanja tako vodnikov kot članic LZS.  



30 
 

LZS je prek komisije za lovsko kinologijo financirala oziroma sofinancirala državne ter 

mednarodne prireditve s področja lovske kinologije. Sredstva so bila razdeljena na podlagi v 

naprej sprejetega kriterija delitve sredstev, ki so ga vsi upravičenci prejeli pred pričetkom 

kinoloških prireditev. Vzrejne komisije pri Kinološki zvezi Slovenije ter pasemski klubi so s 

pomočjo Lovsko kinoloških društev organizirali državne in mednarodne prireditve, ki jih je 

financirala oziroma sofinancirala LZS.  

Komisija je pripravila in razpisala štiri razpise s področja določenih skupnih nalog, ki jih 

izpeljejo usposobljene članice.  

Tečaj vodnikov krvosledcev 

Izveden je bil tečaj vodnikov krvosledcev. Izbrana članica LZ Maribor je v sodelovanju s  

komisijo od 29. 6. do 1. 7. 2017 na Treh Kraljih organizirala in izpeljala tečaj. Izobraževanja 

za vodnike mladih psov, ki se nameravajo ukvarjati z iskanjem obstreljene in ranjene divjadi, 

se je udeležilo 16 tečajnikov. Tečajniki so poleg teoretičnega znanja pridobili tudi praktično 

znanje učenja psa krvosledca. Slušatelji so prejeli potrdilo LZS o uspešno zaključenem tečaju 

za vodnike krvosledcev, na celodnevnem usposabljanju pa sta bila tečajnikom zagotovljena 

tudi prenočišče in prehrana. 

 

 

Tečaj za vodnike lovskih psov v delu pri lovu na malo divjad 

V organizaciji ZLD Prlekija je bil izpeljan tečaj za vodnike lovskih psov v delu pri lovu na 

malo divjad, s poudarkom na iskanju in prinašanju izgubljenega. Tečaj je bil izpeljan 16. 9. 

2017 v lovskem domu in lovišču LD Gornja Radgona. Usposabljanje sta izvedla kinološka 

sodnika V. Pirher in V. Vesel. Teoretični in praktični del vsebine je bil v celoti izveden, oba 

dela sta vključevala tudi razpravo med udeleženci. V praktičnem delu je prikaz potekal s 

preizkušenimi lovskimi psi - sodelovalo je deset vodnikov lovskih psov s svojimi lovskimi 

psi. Vsi sodelujoči so bili na koncu enotnega mnenja, da je bilo usposabljanje poučno, 

konstruktivno in je pripomoglo k pozitivnemu razvoju lovske kinologije v ZLD Prlekija.  
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Izobraževanje za vodnike lovskih psov goničev 

Na podlagi razpisa je bilo izvedeno tudi Izobraževanje za vodnike lovskih psov goničev. 

Izbrana usposobljena članica ZLD Novo mesto je tečaj organizirala na Gorjancih v lovskem 

domu in lovišču LD Orehovica na Miklavžu v sodelovanju z LKD Novo mesto. Tečaj je trajal 

od 1. do 3. septembra, udeležilo se ga je 21 lovcev vodnikov lovskih psov goničev iz več 

lovskih družin. Tečaj je vodil kinolog Ž. Krese v sodelovanju s strokovnjaki: vet. A. Beljan, 

kin. sodnik F. Svetec in kinologi Lovsko kinološkega društva Novo mesto. Večina 

udeležencev je bila nastanjenih v lovskem domu, kjer so organizirali vso potrebno oskrbo ter 

celodnevna teoretična in praktična izobraževanja.  

 

Predstavitveni film o VII. FCI skupini ptičarji 

S pomočjo ZLD Ljubljane in v produkciji F-Lov je lovec in kinolog M. Likar vodil izdelavo 

kratkega predstavitvenega filma o VII. FCI skupini ptičarji. K sodelovanju je povabil Klub 

ljubiteljev psov ptičarjev, lovce kinologe in člane različnih LKD. Posnetih je bilo tudi nekaj 

igranih kadrov, s čimer se je razbila vsaka morebitna monotonost naštevanja dejstev o pasmah 

in delu psov. Film si je mogoče ogledati na YouTube kanalu FLOV TV v seznamu Lovska 

kinologija ali direktno na naslovu https://youtu.be/SaSXAa2jDiQ.Izdelek je zaščiten z licenco 

Creative Common 2.5, ki vsem omogoča izdelavo kopije in deljenje pod pogoji 

nespreminjanja vsebine, navajanja avtorjev in nepridobivanja finančnih koristi. Zasluge za 

izdelavo filma na tako visoki ravni gredo pripravljenosti sodelovanja ZLD Ljubljana in 

velikemu entuziazmu avtorja M. Likarja. 

https://youtu.be/SaSXAa2jDiQ
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Analize 

Pripravljena je bila analiza iskanja obstreljene divjadi v loviščih upravljavk lovišč za leto 

2016. Prav tako je bila izdelana analiza stanja lovskih psov v loviščih upravljavk lovišč.  

Analizi sta dostopni na spletni strani Lovske zveze Slovenije, kjer sta na vpogled vsem 

članom. 

Srečanje vodnikov psov krvosledcev 

LD Loka pri Zidanem Mostu je ob pomoči Komisije LZS za lovsko kinologijo 22. 10. 2017  

organizirala srečanje vodnikov psov krvosledcev. Srečanja se je udeležilo veliko lovcev, ki se 

ukvarjajo s to plemenito dejavnostjo lovske kinologije. Na programu srečanja sta bila 

skupinski lov in razprava o problematiki krvosledništva. Pripravljeno je bilo kratko 

predavanje na temo zakonske obveznosti in odgovornosti vodnika krvosledca. 

Delovanje mešane komisije LZS in KZS 

Mešana komisija Kinološke zveze Slovenije ter Lovske zveze Slovenije se je v preteklem letu 

sestala na dveh delovnih sejah. Na sestanku je bilo poleg aktualnih vprašanj, povezanih z 

lovsko kinologijo, obravnavano tudi sodelovanje obeh zvez, pri čemer je bilo v ospredju 

predvsem skupno iskanje rešitev zagotovitve še boljših pogojev vodnikom lovskih psov za 

vzrejo, šolanje in uporabo lovskih psov v lovišču članic upravljavk lovišč.   

VI Povzetek 

Komisija za lovsko kinologijo je realizirala vse načrtovane naloge, poraba finančnih sredstev 

pa je bila v okviru načrtovanih. Komisija bo tudi v bodoče strmela k reševanju odprtih 

vprašanj s področja lovske kinologije, saj je le dobro šolan lovski pes nepogrešljiv pomočnik 

pri lovu ter gospodarjenju z loviščem.  
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6 Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostjo 

 

I Seje komisije 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostjo (KLKOJ) je imela letu 2017 pet rednih sej. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (5 sej) 

Milan Tepej (predsednik) 5/5 

Rudi Slogovič (podpredsednik) 4/5 

Franc Slodnjak 4/5 

Marino Dobrinja 3/5 

Jani Šalamon 5/5 

Zdravko Mastnak 4/5 

Andrej Rugole 3/5 

 

III Področje dela komisije 

KLKOJ je v skladu s svojim letnim delovnim načrtom usklajevala aktivnosti na področju 

lovske kulture in odnosov z javnostjo. 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2017 

 

Finančno načrtovanje in spremljanje realizacije 

KLKOJ je v letu 2017 delovala v skladu s sprejetim delovnim in finančnim načrtom, ki je bil 

sprejet na 11. redni seji, dne 13.11.2017, v višini 18.000,00 EUR ter za TV oddaje »Dober 

pogled« v višini 16.000,00 EUR. 

KLKOJ je pripravila in sprejela tudi plan sredstev s področja lovske kulture, namenjen za 

usposobljene članice v višini 7.750,00 EUR. 

KLKOJ je realizacijo plana in porabo sredstev tekoče spremljala na sejah komisije in z 

rebalansom tudi izvedla določene finančne prerazporeditve znotraj prvotnega plana. 

 

 Organizacija 44. SLPZR 

Skladno z letnim planom je KLKOJ sofinancirala organizacijo 44. Srečanja lovskih pevskih 

zborov in rogistov Slovenije v Bohinju 27.5.2017, za kar je namenila načrtovanih 8.000,00 

EUR ter jih organizatorju, Lovskim rogistom Bohinj, po izvedeni prireditvi in podanem 

ustreznem poročilu tudi izplačala. 
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44. Srečanje LPZR v Bohinju 

 

11.9.2017 je KLKOJ v Negovi (Dom LD Negova) izvedla posvet predstavnikov Lovskih 

pevskih zborov in Lovskih rogistov s ciljem analize izvedbe zadnjega srečanja in dogovora za 

prihodnje. Po analizi zadnjega srečanja je KLKOJ predstavili predlog novega koncepta 45. 

SLPZR, ki je bil po temeljiti razpravi tudi soglasno potrjen in poverjen v organizacijo 

konzorciju Radio UNIVOX, ZLD Kočevje in LPZ Kočevje.  

 

Javni poziv Lovska kultura 2017 

Na 7. redni seji KLKOJ, dne 19.12.2016, je KLKOJ sprejela sklep, da se objavi Javni poziv 

Lovska kultura 2017 za razdelitev 3.700,00 EUR, planiranih za prireditve in aktivnosti na 

področju lovske kulture v letu 2017. Na 8. redni seji KLKOJ, dne 20.3.2017, je komisija 

šestim prijavljenim na osnovi njihovih predloženih programov razdelila 2.100,00 EUR. Za 

preostanek v višini 1.600,00 EUR pa se je dogovorila za ponovitev razpisa v majski številki 

Lovca. Na ta razpis se je prijavil le eden kandidat, ki pa je pozneje odstopil od kandidature, 

tako da je komisija del nerazporejenih sredstev z rebalansom namenila za nabavo plaket za 

lovsko kulturo in ostale postavke znotraj plana. 

 

Nabava plaket za lovsko kulturo  

Ker je nekaj sredstev iz proračunske postavke Lovska kultura ostalo nerazporejenih, je 

KLKOJ na 12. redni seji sprejela sklep, da se nabavi 10 bronastih, 10 srebrnih in 5 zlatih  

plaket za lovsko kulturo ter 3 komplete po 5 miniatur, kar je zneslo z DDV 737,49 EUR. 

 

Pomoč pri izvedbi programa sekcije oponašalcev jelenjega rukanja 

Državno prvenstvo v jelenjem rukanju (10. državno in 4. mednarodno) je komisija na 8. redni 

seji KLKOJ, dne 20. 3.2017, podelila v izvedbo LZ Maribor, ki je v sodelovanju s Sekcijo 

oponašalcev jelenjega rukanja tekmovanje izvedla v okviru 10. Mednarodnega sejma lovstva 

in ribištva v Gornji Radgoni. Za izvedbo je komisija organizatorju po izvedeni prireditvi in 

ustreznem poročilu izplačala za to predvidenih 600,00 EUR. 
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Predstavniki Sekcije oponašalcev jelenjega rukanja so se udeležili tudi mednarodnih 

tekmovanj v oponašanju jelenjega rukanja v Avstriji (Lovski sejem v Salzburgu), Srbiji in na 

Madžarskem ter Evropskega prvenstvu v oponašanju jelenjega rukanja v Franciji, kjer so 

dosegli daleč največji uspeh do sedaj, saj so postali evropski prvaki ekipno, posamično pa 

zasedli 2., 3. in 17. mesto. Od predvidenih 500,00 EUR, z rebalansom povečanih na 1.100,00 

EUR za ta namen, je KLKOJ za plačilo najemov kombija in goriva izplačala 1.061,26 EUR, 

vse ostale stroške pa so udeleženci tekmovanj pokrili sami.  

 

 
Izjemen uspeh Sekcije oponašalcev jelenjega rukanja na Evropskem prvenstvu v Franciji 

 

Finančna pomoč kulturnim skupinam za odmevne nastope 

V načrtu predvidenih 1.000,00 EUR je KLKOJ z rebalansom povečala na 1.500,00 EUR in jih 

enakomerno (3 x 500,00 EUR) dodelila KD Domžalskim rogistom za osvojeni Zlati rog na 

tekmovanju v Avstriji, KD Šentjernejskim rogistom za osvojeno prvo mesto na poizkusnem 

tekmovanju rogistov v Vipavi ter Sekciji oponašalcev jelenjega rukanja za izjemen ekipni in 

posamični uspeh na evropskem tekmovanju v oponašanju jelenjega rukanja v Franciji.   

  

TV oddaje Dober pogled 

KLKOJ spremlja tudi izvajanje programa TV oddaj Dober pogled, za kar so namenjena 

posebna namenska sredstva v višini 16.000,00 EUR. Z izvajalcem Video PRO Nova Gorica je 

bilo dogovorjeno predvajanje osmih oddaj in v primeru, da bi se našlo še dodatna sredstva, še 

ena oddaja. 

Ker je KLKOJ pri obračunu bruto/neto ugotovila ostanek sredstev v višini 1.154,07 EUR, se 

je z izvajalcem dogovorila za popust in za deveto oddajo za to vrednost (reportaža s prireditve 

ob 110-letnici LZS) ter tako predvajala oddaje v skupni vrednosti 15.999,99 EUR. 
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Razpis s področja lovske kulture za usposobljene članice 

KLKOJ prav tako 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 letu 2017 je bilo za to namenjenih 7.750,00 EUR. Razpisanih je bilo 

šest projektov. Ker komisija na dva od razpisanih projektov ni prejela prijav, je razpis za ta 

dva projekta ponovila. Na ponovljenem razpisu se je  na razpisano Promocijo slovenske 

lovske kulture v zamejstvu prijavila ZLD Prekmurje in bila izbrana, medtem ko na razpis 

Tečaj za lovske rogiste s tekmovanjem rogistov tudi v drugo ni bilo prijav.  

 

Druge naloge komisije 

Poleg zgoraj naštetih konkretnih 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 2017 je potekalo uspešno, saj je izpeljala vse načrtovane naloge. Pri 

koriščenju sredstev osnovnega programa KLKOJ je vseskozi sledila porabo skladno z 

načrtom. 

 



37 
 

7 Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje 

 

I. Seje komisije 

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje se je v letu 2017 sestala na dveh  rednih sejah in 

štirih dopisnih sejah, sicer pa je sprotno komuniciranje med člani komisije potekalo preko 

elektronske pošte. Na eni izmed sej 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 (6 sej): 

Matija Janc (predsednik) 6/6 

Tomaž Trotovšek (podpredsednik) 6/6 

Primož Turnšek  6/6 

Dušan Urankar 6/6 

Anton Weiss 6/6 

Jure Kravanja 5/6 

Davorin Colja 5/6 

 

III. Področje dela komisije 

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. Zlasti pereča je bila problematika v zvezi z lovskimi strelišči oziroma s 

predvidenim zaostrovanjem zakonodaje na tem področju, kar lahko zelo negativno vpliva na 

razvoj lovskega strelstva ter na varno in 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 ter drugih mednarodnih in 

meddržavnih tekmovanjih, ki se jih slovenski lovci udeležujejo pod okriljem LZS.  

Komisija vodi evidenco o izdanih znakih  mojster strelec v aplikaciji LISJAK. 

Zadolžena je za strokovno izpopolnjevanje lovcev na področju lovskega strelstva. Tako 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. 
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IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2017 

Državna prvenstva LZS v lovskem strelstvu 

Tako kot v preteklih letih so bile tudi v letu 2017 pod okriljem komisije izvedena naslednja 

strelska prvenstva LZS: 

- Državno prvenstvo v lovski kombinaciji; 

- Državno prvenstvo veteranov in superveteranov; 

- Državno prvenstvo v streljanju na premično tarčo - bežeči merjasec. 

Državna prvenstva za veterane in superveterane je potekalo na strelišču Žančani – Slovenj 

Gradec. Državno prvenstvo v veliki kombinaciji in Dnevi lovskega strelstva pa so potekali na 

strelišču Gaj - Pragersko. 

Tudi v  letu 2017 je izredno veliko strelcev na državnih tekmah 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 

Ekipo LZS na Evropskem strelskem prvenstvu v lovski kombinaciji, ki je potekalo v kraju 

Sarlospuszta -  Madžarska, je zastopalo 13 strelcev. Slovenski lovci so med 193 tekmovalci iz 

17 držav v streljanju na glinaste golobe (A – trap, kompak) zasedli ekipno tretje mesto, 

posamezniki pa so dosegli mesta v prvi tretjini nastopajočih. Vsi sodelujoči so več kot 

upravičili izbor v reprezentanco in sodelovanje na evropskem prvenstvu. 

Za izbor, pripravo ekipe in udeležbo na evropskem prvenstvu je imela komisija na voljo  

10.000 EUR, udeležbo tako številni ekipi pa je omogočila pridobitev zajetnih sponzorskih 

sredstev tako v denarni obliki kot v opremi ekipe, za kar gre velika zahvala sponzorjem.  

 

 
Ekipa LZS je s tretjim ekipnim mestom in ostalimi uspehi na Evropskem strelskem prvenstvu 

 v lovski kombinaciji na Madžarskem več kot upravičilo svoj nastop 
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Meddržavno strelsko tekmovanje z lovci Lovske zveze Hrvaške in Lovske zveze Srbije 

V letu 2017 je bila ekipa LZS povabljena na državno prvenstvo HLS in LSS, ki je potekalo na 

Hrvaškem in v Srbiji. Čeprav je cilj srečanja v prvi vrsti prijateljsko druženje, se lahko ekipa 

tudi tokrat pohvali, da je prehodni pokal še naprej v rokah slovenskih lovcev. 

 
Uspeh ekipe LZS na meddržavnem strelskem prvenstvu  

z lovci Lovske zveze Hrvaške in Lovske zveze Srbije 

 

Izvedba razpisov za usposobljene članice 

Komisija je razpisala tri projekte za izvedbo skupnih nalog za usposobljene članice, in sicer:  

- nadaljevalno usposabljanje za člane LD za varno ravnanje z lovskim orožjem: 

izpeljalo ga je izpeljalo 6 območnih zvez, ki so podale tudi ustrezna poročila; 

- izbirna strelska tekmovanja in udeležba na strelskih tekmovanjih na državnem 

prvenstvu: izpeljalo ga je 15 območnih zvez; 

- usposabljanje sodnikov za pridobitev licence sodnika LZS: na usposabljanju, ki se je 

odvijalo v Slovenj Gradcu, je sodelovalo in pridobilo licenco »sodnik LZS« 28 

sodnikov. 

 

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.  

 

Aplikacija LISJAK 

Komisija je v aplikacijo LISJAK vnesla evidenco o izdanih znakih »mojster strelec«, ter 

državne prvake in člane ekipe, ki so zastopali LZS na EP za leto 2017. 
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VI. Povzetek 

Komisija je  realizirala vse načrtovane naloge. Pod okriljem komisije so bile izpeljane vse tri 

strelske tekme oziroma državna prvenstva v lovski kombinaciji, na premično tarčo in 

tekmovanje veteranov in superveteranov.  

Ekipa LZS se je udeležila evropskega prvenstva v lovskem strelstvu v Sarlospuszta, 

Madžarska, kjer je dosegla zavidljivo visoke rezultate. Udeležila se je tudi prijateljskega 

strelskega srečanja s HLS in LSS., kjer je ubranila naslov nosilca prehodnega pokala.  

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; nadaljevalno 

usposabljanje za varno ravnanje z lovskim orožjem; usposabljanje sodnikov za pridobitev 

licence sodnika LZS, ki je bila od načrtovanih aktivnosti najbolj obsežna. 
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8 Komisija za mednarodne odnose 

 

I Seje komisije 

Komisija je v letu 2017 zasedala na dveh sejah, in sicer: 23. 5. in 19. 9. 2017. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (2 seji) 

Janez Logar (predsednik) 2/2 

Franc Jakljevič (podpredsednik) 2/2 

Srečko Žerjav 2/2 

Toni Vrščaj 0/2 

Boštjan Plaznik 1/2 

Janko Marinč 1/2 

 

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 2017 

Sodelovanje s Federacijo evropskih lovskih zvez FACE 

V preteklem letu se je Srečko Žerjav udeležil sej štirih upravnih odborov, srečanja članic in 

generalne skupščine, ki sta bili obe v Bruslju. 

Na februarskem upravnem odboru je bil predstavljen novi generalni sekretar, Ludwig 

Willnegger, ki prihaja z Bavarske. Dotedanji generalni sekretar je zapustil FACE po 

doseženem medsebojnem dogovoru konec januarja. Drugi dogodek na tej seji, ki je 

zaznamoval celo preteklo leto, pa je bilo pismo zakladnika FACE-ja, Willya Schraena, ki je 

tudi predsednik Francoske lovske zveze, v katerem je navedel razloge za svoj nepreklicni 

odstop s te funkcije in napovedal, da njihova Zveza ne bo plačala letošnje članarine in bo tudi 

izstopila iz organizacije. Svoje pismo je objavil tudi na Facebooku, kar je izzvalo reakcije 

francoskih, pa tudi drugih lovcev in parlamentarcev, in škodovalo mnogim lovskim 

organizacijam. 

V sklopu srečanja članic je bila ob prisotnosti visokih funkcionarjev EFSA-e organizirana 

mednarodna konferenca o afriški prašičji kugi,  kjer so bile predstavljene izkušnje in rezultati 

ukrepov v okuženih baltskih državah. To je bilo resno opozorilo vsem lovskim organizacijam 

na nevarnosti, ki jih prinaša s seboj in nujnost ozaveščanja lovcev o tem. 
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Pripravljena je bila tudi nova vizija in spremembe statuta, ki pa na jesenski skupščini niso bile 

sprejete. Veliko časa je bilo porabljenega tudi za pripravo novega modela izračuna članarin, ki 

prav tako ni obravnavan in sprejet. Med ostalimi aktivnostmi so bile posebne pozornosti 

deležne sledeče teme: prepoved rabe svinca, kjer je bila sprožena procedura za prepoved 

uporabe in posedovanja svinčenih šiber na področju vseh mokrišč v EU in za natančno 

definiranje, kaj ta sploh vsebujejo; na področju evropskih direktiv je bilo usmerjenih precej 

več aktivnosti na področje habitatov za razliko od dosedanjega poudarjanja neposrednega 

varstva posameznih vrst; spremljanje in sodelovanje pri pripravi Skupne kmetijske politike 

(CAP) EU, ki je izredno pomembna zaradi posledic ukrepov te politike na populacije 

predvsem male divjadi; na področju velikih zveri pa je bila dana možnost, da se določene 

populacije prenese iz aneksa IV v aneks V in se s tem omogoči njihovo upravljanje tudi z 

lovom nanje. 

 

Sodelovanje z Mednarodnim svetom za lov in gojitev divjadi CIC 

Preteklo leto je delo na tem področju zaznamovala nepričakovana in nenadna smrt lovskega 

tovariša Tonija Vrščaja, člana Komisije za mednarodne odnose, predsednika 

Koordinacijskega Foruma CIC za Centralno in Vzhodno Evropo in predsednika naše 

nacionalne delegacije. Pogrebu sta prisostvovala tudi podpredsednik CIC dr. Imrich Šuba in 

direktor CIC Tamas Margescu.  

Jeseni je skupščina nacionalne CIC delegacije izvolila novega predsednika in sicer Matjaža 

Prinčiča, ki je prevzel dokumentacijo in takoj pričel z delom. 

Predstavniki nacionalne delegacije so se novembra udeležili sestanka Foruma, kjer je bil za 

novega predsednika izbran Imrich Šuba in za podpredsednika Vasil Vasilu, predsednik 

bolgarske lovske zveze. Obravnavane vsebinske teme so bile: registracije lovstva kot 

nesnovne kulturne dediščine, razširjenost zlatega šakala in njegov vpliv na druge populacije 

ter širitev afriške prašičje kuge v Evropi. Trenutno imamo na nacionalnem nivoju registrirano 

lovstvo kot nesnovno kulturno dediščino še vedno le Čehi in mi, prijavili pa so jo še na 

Madžarskem, Slovaškem, Poljskem in v Nemčiji. Ko jo bodo uspeli registrirati tudi drugi, se 

bo pripravila skupna prijava na UNESCO. Poročila vseh prisotnih članic kažejo na naglo 

širitev šakala, njegov pomemben vpliv na populacije določenih vrst divjadi in pa na dejstvo, 

da ga z lovom ni mogoče kontrolirati. Glede afriške prašičje kuge je bilo podano poročilo o 

trenutnem stanju v državah s prisotnostjo te bolezni. V decembru je bilo v Bolgariji v skupni 

organizaciji CIC-a in FACE-ja organizirano posvetovanje o ugotavljanju prisotnosti in 

preprečitvi širjenja te bolezni. 

Sodelovanje v delovni skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora 

DSLZJAP (AGJSO)  

Spomladi smo se poslovili od dolgoletnega in tudi častnega predsednika AGJSO, Franca 

Golije. Pogreba se je udeležilo veliko lovcev, tudi vodstvo LSZ. Žal je bil pogreb lovskega 

tovariša tista priložnost, na kateri je bil predsedniku LZS mag. Ladu Bradaču predstavljen 

predsednik AGJSO dr. Walter Brunner in še dva člana Izvršnega odbora AGJSO, Walter 

Kulterer/Koroška lovska zveza in Eduard Wegger/Južnotirolska lovska zveza.  

Predsednik KMO in član Izvršnega odbora DSLZJAP (AGJSO) se je maja udeležil seje 

Izvršnega odbora AGJSO na sedežu Tirolske lovske zveze v Insbrucku, ki je bila določena za 
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gostiteljico 65. rednega letnega zasedanja in na njem določili tudi program letošnjega 

zasedanja AGJSO.  

Konec oktobra  je potekalo 65. redno letno zasedanje Delovne skupnosti lovskih zvez 

jugovzhodnega alpskega prostora (DSLZJAP - AGJSO). Udeležili so se ga predstavniki vseh 

članic delovne skupnosti, Lovsko zvezo Slovenije sta zastopala Janez Logar in Branko Galjot.  

Obmejno sodelovanje z lovci Hrvaške, Avstrije in Italije 

Tudi sodelovanje z zamejskimi lovci iz Italije je žal zaznamovala smrt lovskega tovariša Carla 

Furlana, člana lovskega društva Doberdob in dolgoletnega aktivnega člana AGJSO. 

Toni Vrščaj se je 7.4. 2017 kot predsednik CIC koordinacijskega  Foruma  za  S/V Evropo 

udeležil  praznovanja 20. obletnice  »Veleučilišta u Karlovcu in 8.4. 2018 Občnega zbora LD 

Volavje.  Veleučilištu Karlovac  je v imenu CIC podelil   priznanje, »CIC 

ACKNOWLEDGEMENT«. Po obeh dogodkih je povabil vse slovenske LD, ki bi si želele 

čezmejnih sodelovanj in povezav, da se mu javijo. 

 

VI Povzetek 

Lovska zveza Slovenije kljub svoji relativni majhnosti še naprej ostaja aktivna v 

pomembnejših mednarodnih lovskih organizacijah FACE in CIC ter v okviru svojih finančnih 

možnosti nadaljuje sodelovanje v delovni skupnosti alpskega prostora kot tudi z lovskimi 

organizacijami sosednjih držav. 
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9 Komisija za organizacijska in pravna vprašanja 

 

I Seje komisije 

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja (KOPV) je imela v letu 2017 tri redne in eno 

korespondenčno sejo. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

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

Goran Šuler (predsednik) 4/4 

mag. Nataša Oven (podpredsednica) 4/4 

Ivan Malešič 4/4 

Lambert Pate 4/4 

Božidar Štemberger 3/4 

Mirko Vrtačnik 3/4 

Janez Konrad 1/4 

 

III Področje dela komisije 

Področje dela KOPV v internih aktih LZS 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 2017 

Prvi večji sklop dejavnosti v preteklem letu pomeni sodelovanje v postopkih priprave 

predpisov ter internih aktov LZS. V zvezi  s tem je KOPV: 

- pripravila več variant Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in 

lovstvu, po prevzemu naloge s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

pa pregledovala gradiva in podajala pripombe (skupno je bilo pripravljenih 12 variant 

novele oziroma vladnega gradiva); 

- spremljala pripravo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju ter 

njegovih podzakonskih aktov; 

- podala pripombe na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi 

divjadi in lovnih dob ter 

- podala pripombo na načrtovano spremembo Zakona o varstvu okolja, ki se je nanašala 

na vprašanje lastništva divjadi. 
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Država in njeni organi v letu 2017 niso zaključili nobenega od navedenih normativnih 

projektov. Na področju priprave internih aktov je KOPV: 

- pripravila usklajeno besedilo Sprememb in dopolnitev Pravil LZS, sodelovala v 

postopku njihovega sprejemanj ter izdelala prečiščeno besedilo Pravil LZS; 

- pripravila nov Pravilnik o kandidiranju ter volitvah organov ter predsednika LZS in  

sodelovala v postopku njegovega sprejemanja. 

Največji del energije in časa je KOPV v letu 2017 namenila pripravi in vlaganju različnih 

pravnih sredstev v postopkih pred sodišči. Spodaj naštete vloge so sicer pripravili odvetniki, 

kar pa je kljub temu zahtevalo intenzivno sodelovanje KOPV. Njena naloga je tako bila ocena 

pravne problematike ter možnosti za uspeh, sodelovanje z odvetniki pri pripravi vseh variant 

posamezne vloge, odobritev končne verzije vloge ter spremljanje odločitve sodišč v 

posameznih primerih. Na ta način so bili pripravljeni: 

- predlog za ustavno presojo tistih določil Zakona o divjadi in lovstvu ter ustreznih 

podzakonskih aktov, ki urejajo področje lovskih izkaznic ter področje načrtovanja v 

lovstvu (predloga za presojo področja načrtovanja v lovstvu Državni svet RS žal ni 

sprejel, tako  da bo Ustavno sodišče RS presojalo le vprašanje ustavnosti in zakonitosti 

področja lovskih izkaznic); 

- tri tožbe, tri pritožbe in tri ustavne pritožbe v zvezi z obveznostni konkretne lovske 

družine na področju načrtovanja; 

- predlog za sprejem avtentične razlage 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu; 

- tožba in predlog za izdajo začasne odredbe v zvezi z odločbo pristojnega ministra, s 

katero je le-ta dovolil izredni poseg v populacijo navadnega jelena v loviščih s 

posebnim namenom izven lovne dobe. 

Med ostalimi nalogami velja omeniti več pobud ter udeležbo predstavnikov KOPV na 

številnih sestankih, ki so se nanašali na načrtovanje v lovstvu. Pripravljeno je bilo tudi 

poslansko vprašanje, ki se je nanašalo na nacionalizacijo kmetijskih zemljišč, ki so jih lovske 

družine odplačno pridobile v sistemu družbene lastnine, KOPV je obravnavala nekaj vlog 

lovsko kinoloških društev za sprejem v članstvo LZS, pripravila je dva odgovora v zvezi 

lovskimi izkaznicami ter zavzela stališče oziroma opozorila na problematiko večjega števila 

društev oziroma zvez društev, katerih uradni sedež je na Župančičevi 9 v Ljubljani. 

 

VI Povzetek 

Težišče dela KOPV se v zadnjem času vse bolj seli na področje uveljavljanja interesov 

lovstva s pomočjo pravnih sredstev, kar je bilo še posebej intenzivno v letu 2017.  Po enem 

letu sicer ni mogoče predstaviti vidnejših uspehov, saj je odločitve v ključnih zadevah 

mogoče pričakovati le od Ustavnega sodišča RS. Najvidnejša uspeha v letu 2017 sta tako 

predlog za presojo ustavnosti in zakonitosti področja lovskih izkaznic, do katerega se bo, 

zaradi uradnega predlagatelja (t.j. Državnega sveta RS), Ustavno sodišče RS moralo opredeliti 

ter nekatera stališča Vrhovnega sodišča RS v zvezi z načrtovanjem, ki pomenijo zaušnico 

ministru, pristojnemu za lovstvo.  

Spremenjen fokus dela zahteva tudi drugačen način dela KOPV, saj se je v sodnih postopkih 

treba odzivati hitro, zato pogosto ni časa za sklic seje KOPV. To je tudi razlog za relativno 

majhno število sej KOPV v letu 2017.  
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Ključno področje, ki terja drugačno normativno ureditev, je po oceni KOPV področje 

načrtovanja. Pred nadaljnjimi koraki na tem področju pa se moramo znotraj lovskih vrst 

dogovoriti, kaj sploh hočemo. V letu 2017 se je namreč prevečkrat izkazalo, da upravljavke 

lovišč praviloma odprta vprašanja s področja lovstva presojajo izključno z vidika interesov 

lastne lovske družine, zato so bila prizadevanja KOPV pogosto razumljena kot nepotrebno 

vpletanj v njihov pravice. Pred nadaljnjimi aktivnostmi KOPV v letu 2018, zlasti na področju 

načrtovanja, moramo torej najti odgovor na vprašanje ali naj organi in delovna telesa LZS 

služijo izključno interesom upravljavk lovišč, ali pa naj imajo LZS in njeni organi ter delovna 

telesa nalogo, da zasledujejo tudi širše interes na področju lovstva, četudi je to morda kdaj v 

nasprotju s kratkoročnimi in parcialnimi interesi ene ali več upravljavk. 
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10 Komisija za lovska priznanja in odlikovanja 

 

I Seje komisije 

V letu 2017 je imela Komisija za lovska priznanja in odlikovanja šest rednih sej, in sicer 26. 

1., 7. 3., 9. 5., 19. 7., 26. 9. in 21. 11. 2017. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (6 sej) 

Milan Velkovrh (predsednik) 6/6 

Stanko Štimac (podpredsednik) 6/6 

Franc Krivec  6/6 

 

III Področje dela komisije 

Komisija je v letu 2017 prvenstveno obravnavala predloge za podelitev lovskih priznanj in 

odlikovanj. Obravnavala je: 

 Število predlogov Pozitivno rešenih Zavrnjenih 

Znak za zasluge 505 494 11 

Zlati znak za zasluge 413 408 5 

Red III. stopnje 49 29 20 

Red II. stopnje 124 75 49 

Red I. stopnje 33 18 15 

Plaketa Zlatorog 1 1 0 

Jubilejni znak za 40 let 412 412 0 

Jubilejni znak za 50 let 166 166 0 

Jubilejni znak za 60 let 49 49 0 

Listina LZS 1 1 0 

Spominska listina LZS 3 3 13 

Plaketa za lovsko kulturo III. 4 4 0 

Plaketa za lovsko kulturo II. 1 1 0 

Plaketa za lovsko kulturo I. 0 0 0 

Skupaj 1771 1661 110 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2017 

Komisija je v letu 2017 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 še več kot običajno. Komisija je zaradi 
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racionalizacije stroškov v letu 2017 število rednih sej zmanjšala na šest. 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.  

Komisija se že od same uvedbe Jubilejnih lovskih znakov za leta članstva od leta 2014 

ukvarja z dilemo, ker sedanji 18. (prej 16.) člen Pravil o podeljevanju lovskih odlikovanj in 

priznanj ter jubilejnih znakov za leta članstva omogoča podeljevanje lovskih odlikovanj 

lovcem, ki sicer ne izpolnjujejo v 12. členu predpisanih kriterijev, ampak le starost najmanj 

70 let in članstvo v LD več kot 40 oz. 45 let. Tako lovci prejmejo Jubilejni lovski znak že 

samo za dobo članstva, brez predpisanega opravljanja funkcij in zadolžitev 12. člena.  

Komisija se sooča s situacijo, da mora po določilih 18. člena včasih odobriti bistveno več 

podelitev redov za lovske zasluge I. in II. stopnje, kot bi jih bilo sicer podeljenih po kriterijih 

opredeljenih v 12. členu.  

Preglednica v letu 2017 odobrenih podelitev redov za lovske zasluge I. in II. stopnje: 

 Red I. stopnje Red II. stopnje 

seja Redno 18. člen Redno 18. člen 

11. 0 4 1 13 

12. 0 5 3 12 

13. 0 6 1 14 

14. 0 0 4 6 

15. 1 2 2 15 

16. 0 0 4 0 

Skupaj  1 17 15 60 

 

Predlog spremembe 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 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 petinštirideset let članstva v lovski družini; 

- za podelitev odlikovanja lovske zasluge I. stopnje mora imeti predlagani najmanj 

petdeset let članstva v lovski družini. 

Komisija je predlagano spremembo Pravilnika posredovala v obravnavo UO LZS. 

VI Povzetek 

Komisija je v letu 2017 sprotno in tekoče reševala prejete predloge za podelitev lovskih 

priznanj in odlikovanj. 
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11 Komisija za upravljanje z divjadjo 

 

I Seje komisije 

V letu 2017 se je komisija sestala na treh rednih sejah, za operativnost, ažurnost in 

racionalnost delovanja pa je izvedla tudi dve korespondenčni seji. Sicer je sprotno 

komuniciranje med člani komisije potekalo tudi preko elektronske pošte oziroma telefona. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (5 sej) 

Silvo Batagelj 3/5 

Anton Holc 3/5 

Slavko Zidarič 2/5 

Andrej Kovač 3/2 

Hubert Potočnik 3/1 

Boštjan Pokorny 3/5 

Ivan Kos 3/5 

 

III Področje dela komisije 

Komisija deluje na področju upravljanja z divjadjo in nekaterimi drugimi živalskimi vrstami. 

Sodeluje pri pripravi stališč LZS glede aktualnih vprašanj, povezanih z upravljanjem. 

Vodstvu LZS in upravnemu odboru predlaga posamezne aktivnosti, povezane s problematiko 

upravljanja s prostoživečimi živalskimi vrstami, njihovim okoljem in delovanjem članic. 

Sodeluje pri izvedbi razpisov za usposobljene članice ter ostalih strokovnih nalog s področja 

upravljanja z divjadjo ter spremlja tudi njihovo izvajanje. 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2017 

 

Strokovno delovanje članov KUD 

V letu 2017 je bila aktivnost komisije precej povezana z izdelavo Letnih lovsko-upravljavskih 

načrtov, predvsem zaradi avtoritativnega pristopa direktorja ZGS, ki je na nekaterih območjih 

zahteval precejšnje povečanje odvzema jelenjadi brez strokovno utemeljenih razlogov. 

Komisija, in zlasti posamezni njeni člani, je tako sodelovala pri utemeljevanju nestrokovnega, 

nepremišljenega, predvsem pa nepluralnega pristopa pri načrtovanju odvzema jelenjadi tako 

na sestanku pri resornem direktorju Direktorata za gozdarstvo, na sestanku z ministrom za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot tudi pri razpravi na Odboru za kmetijstvo in 

gozdarstvo pri DZ. 

Člani komisije so se udeležili tudi javnih posvetovanj glede problematike škod po divjadi in 

upravljanju z zvermi v različnih krajih Slovenije. Udeležili so se tudi Javne tribune, ki sta jo 

organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Sindikat kmetov Slovenije. Zlasti 
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organizacija javne tribune je z izborom predavateljev poudarila zahteve po privatni ureditvi 

lovstva, ki naj bi bil eden izmed ključnih razlogov za pojavljanje »neznosnih škod« v 

kmetijstvu. Na žalost je bila raven komunikacije in strokovnosti na teh prireditvah taka, da ni 

omogočala konstruktivnega dialoga, kaj šele izmenjave različnih mnenj. 

 

Člani komisije so sodelovali tudi pri razpravah o upravljanju z velikimi zvermi. Kot člani 

Strokovne in Delovne skupine za podporo upravljanju z velikimi zvermi so izpostavljali 

predvsem problematiko prepozno izdanih  odlokov o odvzemu osebkov medveda in volka iz 

populacije ter tudi pomanjkanje načrtovanja in izvajanja nekaterih drugih pomembnih 

ukrepov. 

  

Priprava razpisov, sodelovanje pri izbiri in spremljanju izvajanja projektov 

Komisija za upravljanje z divjadjo je izpeljala razpis za izvajanje aktivnosti za revitalizacijo 

izbranih vrst male divjadi. Na razpis so se prijavile štiri usposobljene članice. Člani komisije 

so na osnovi kriterijev s točkovalnikom ovrednotili prijave in za tri prijave (ZLD Prlekije, 

Savinjsko-Kozjanske ZLD in ZLD Nova Gorica) predlagale za sofinanciranje. Komisija je 

omenjene projekte z namenom doseganja sinergističnih učinkov, večje celovitosti projekta in 

afirmiranja ter vključevanja končnih uporabnikov (tj. upravljavk lovišč) dodatno podprla in se 

aktivno vključila tudi v njihovo izvajanje. 

Tudi v letu 2017 je bila pripravljena pogodba in spremljanje izvajanja naloge Monitoring 

patologije divjadi, ki jo izvaja Veterinarska fakulteta. V okviru te naloge LZS podpira 

ugotavljanje vzrokov za pogine posamezne divjadi v loviščih članic.  

V letu 2017 je bila v okviru CRP projekta »šakal« izvedena nadgradnja LISJAK-a z namenom 

sodelovanja lovcev v sistemu izvajanja monitoringa šakala in potencialno drugih vrst.  

Člani komisije so aktivno sodelovali pri ponovni pripravi prijave na razpis INTERREG SLO-

HR na temo varstva divjega petelina v Dinaridih. 

 

Druge aktivnosti 

Člani komisije so sodelovali na novinarski konferenci LZS, kjer so predstavili aktivnosti 

povezani z načrtovanjem in upravljanjem s parkljarji v Sloveniji, sodelovanje lovcev in LZS 

pri izvajanju aktivnosti povezanih z velikimi zvermi (ocena številčnosti medvedje populacije, 

monitoring volka, reševanje populacije risa v okviru LIFE+ finančnega mehanizma EU, 

problematike šakala) ter aktivnosti povezane z zmanjševanjem števila povoza divjadi. 

Člani komisije so sodelovali pri razpravah, povezanih z izvajanjem Ciljnega raziskovalnega 

projekta za ugotavljanje številčnosti parkljarjev, katerega nosilec je Oddelek za gozdarstvo in 

obnovljive gozdne vire, Biotehniške fakultete s partnerji. 

 

VI Povzetek 

Komisija je delovala v okviru sprejetega letnega načrta in se odzivala tudi na aktualne 

probleme na področju upravljanja z divjadjo. Opozarja na povečane pritiske nekaterih 

interesnih skupin za spremembe slovenskega lovstva, pritiske na upravljavke lovišč, 

poslabševanja nekaterih življenjskih okolji divjadi zaradi neustreznih državnih ukrepov ter 
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spodbujanja nestrpnosti do divjadi z zavajanjem glede številčnosti in vpliva na kmetijstvo in 

gozdarstvo. 

Deluje preko izmenjav mnenj članov na skupnih sejah, pomembna pa je tudi izmenjava mnenj 

z medsebojno neformalno  komunikacijo in z neposredno aktivnostjo posameznih članov. 

Tako so člani komisije ažurno sodelovali pri oblikovanju stališč LZS do aktualnih problemov 

z upravljanju z divjadjo, za doseganje posameznih ciljev pa je vedno potrebna enotnost 

širšega članstva.  

Komisija je sodelovala tudi pri pripravi razpisov, izboru in spremljanju projektov LZS na 

temo monitoringa zdravstvenega stanja divjadi, revitalizacija male divjadi in monitoringa 

šakala. 
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12 Strokovno-znanstveni svet LZS 

 

I. Seje sveta 

Strokovno-znanstveni svet (SZS) LZS je imel v letu 2017 tri redne seje (6. sejo, 24. 2. 2017; 

7. sejo, 23. 10. 2017; 8. sejo, 23. 11. 2017) in eno dopisno sejo (21.–22. 12. 2017). 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 v letu 2017  

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 2/3 

prof. dr. Gorazd Vengušt 1/3 

prof. dr. Jernej Zupančič 2/3 

dr. Ida Jelenko Turinek 0/3 

dr. Boris Kolar 1/3 

dr. Srečko Felix Krope 3/3 

dr. Hubert Potočnik 3/3 

 

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 povezana z izbiro 

teme in vabljenih predavateljev za izvedbo osrednjega vsakoletnega strokovnega srečanja 

slovenskih lovcev, tj. 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, 

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. 
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IV. Podroben opis dejavnosti v letu 2017  

 

Splošno  

SZS je v letu 2017 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 

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 9. 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, ki bodo objavljena v naslednjih številkah Zlatorogovega zbornika.  

 

Strokovno delovanje članov SZS  

Člani SZS so se v letu 2017 sestali na treh rednih sejah in eni dopisni seji. 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 LZS (npr. prenova strategije 

LZS, Planinca, 1. 3. 2017), ministrstev in drugih inštitucij (OZUL, ZGS) o 

pomembnih strokovnih vprašanjih, povezanih s slovenskim lovstvom in upravljanjem 

divjadi, npr. aktivno delovanje v ekspertni skupini Ministrstva za okolje in prostor 

(MKO) za pomoč pri upravljanju z velikimi zvermi, tj. z udeležbo na sejah ekspertne 

skupine in zastopanjem interesov LZS (seja komisije, 24. 10. 2017);  

- Zelo aktivna vključitev v razprave, povezane z anomalijo priprave letnih načrtov 

lovskoupravljavskih območij glede poseganja v populacijo jelenjadi v letu 2017, pri 

čemer velja izpostaviti še zlasti udeležbo na/pri: (i) strokovnih posvetovanjih na temo 

sobivanja živali in ljudi v več lovskoupravljavskih območjih (februar 2017); (ii) 

sestanku s predsednikom Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega 

zbora RS (LZS, 4. 4. 2017) in izredni seji tega Odbora, na kateri je bila obravnavana 

tudi problematika upravljanja z jelenjadjo (Državni zbor, 5. 4. 2017); (iii) sestanku s 

predsednikom Državnega zbora RS (10. 5. 2017); (iv) komunikaciji z javnostjo (npr. 

Sobotna priloga Dela, 13. 5. 2017); (v) sestanku z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano, drugimi predstavniki ministrstva in predstavniki Zavoda za gozdove 

Slovenije (14. 6. 2017); (vi) sestanku z vodjo Sektorja za ohranjanje narave MOP 

(5. 9. 2017); 

- Sodelovanje v aktivnostih za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo oz. povoza le-te 

na nacionalnem nivoju in v sodelovanju z relevantnimi zainteresiranimi institucijami 

(AMZS, 9. 5. 2017; Direkcija RS za infrastrukturo, 26. 7. 2017 in 21. 11. 2017; 

Zavarovalnica Triglav, 13. 9. 2017). Te aktivnosti bodo v letu 2018 pripeljale do 
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zaščite zelo velikega števila problematičnih odsekov slovenskih državnih cest z 

zvočnimi in svetlobnimi odvračalnimi napravami ter do nadgradnje lovskega 

informacijskega sistema Lisjak (z razvojem mobilne aplikacije za sproten vnos 

natančnih lokacij povoza in podatkov o povoženih živalih na terenu samem); 

- 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 2017 s predavanji med drugim udeležili naslednjih dogodkov, 

kjer so predstavljali upravljanje z divjadjo v Sloveniji, pomen podatkovnih baz, ki jih 

ustvarjamo lovci, in lovcev kot dragocenih sodelavcev v raziskavah divjadi, ter 

najnovejše ugotovitve o biologiji vrst: (i) 33
rd

 Congress of International Union of 

Game Biologists (Montpellier, Francija, 21.–25. 8. 2017); (ii) Annual Deer Initiative 

Meeting (Birmingham, Anglija, 7.–9. 9. 2017); (iii) Sustainable forestry: fact or 

fiction? (Skopje, Makedonija, 4.–6. 10. 2017); (iv) 1. Srpski skup sa međunarodnim 

učeščem o gazdovanju divljači: jelenska divljač (Kraljevo, Srbija, 11.–12. 10. 2017); 

(v) EuroBoar Meeting (Ub, Srbija, 15.–17. 11. 2017). 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 2017 sodelovalo pri izvajanju raziskovalnih projektov, 

namenjenih izboljšanju upravljanja s populacijami divjadi in reševanju konfliktnih 

situacij. Omeniti velja še zlasti naslednje projekte: (i) CRP Prostorska razporeditev, 

številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal 

(Canis aureus L.) v Sloveniji (v sklopu tega projekta so člani SZS med drugim 

februarja 2017 izvedli osem predavanj v različnih območjih Slovenije, in sicer z 

namenom usposabljanja lovcev za izvedbo monitoringa te vrste; v sodelovanju z njimi 

sta bila aprila in novembra izvedena tudi prva vseslovenska akustična popisa 

prisotnosti šakalov 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) LIFE 

DinAlpBear: Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in 

Alpah; 

- 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 (ZLD Prlekije, 28. 1. 2017; Savinjsko-Kozjanska ZLD 

Celje, 7. 6. 2017; ZLD Posavja, 20. 10. 2017; Koroška LZ, 8. 11. 2017; LZ Maribor, 

22. 11. 2017; ZLD Prekmurje, 30. 11. 2017) oz. za širšo javnost (npr. Planinska zveza 

Slovenije: Tržič, 25. 2. 2017; Zlet tabornikov Slovenije: Velenje, 17. 8. 2017). 

 

Podpora vodstvu in strokovnim službam LZS pri komunikaciji z javnostjo 

SZS je v letu 2017 vodstvu in strokovnim službam 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 

predvsem: (i) zagotavljanje strokovnih oz. vsebinskih podlag za komunikacijo LZS z 

javnostjo oz. za lažje delovanje odgovornih za odnose z mediji, tj. za izvajanje PR aktivnosti 
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za LZS (celotno leto 2017); (ii) pomoč vodstvu LZS pri izboru najprimernejšega 

kandidata/sodelavca za odnose z javnostmi (februar 2017); (iii) predstavitev urejenosti 

upravljanja s populacijami prostoživečih živali in slovenskega lovstva evropskim 

inšpektorjem, ki se ukvarjajo z divjadjo in lovstvom (18.–19. 1. 2017); (iv) predstavitev 

pomena lovstva in nekaterih izzivov pri upravljanju s populacijami divjadi v številnih 

slovenskih medijih (celotno leto 2017); 

Zagotavljanje strokovnih podlag za komunikacijo oz. izvedba PR aktivnosti za LZS je med 

drugim vključevala naslednje teme oz. prispevke, ki so pozitivno prispevale/i k popularizaciji 

lovstva in k pravilnemu razumevanju ekosistemske vloge različnih vrst divjadi tudi za širšo 

javnost in ki so jih izvedli člani SZS: (i) problematika trkov vozil z divjadjo oz. povoza 

divjadi (Dobro jutro – TV Slovenija, 3. 1. 2017; Dobro jutro – VTV, 4. 1. 2017; VTV 

Magazin, 7. 1. 2017; Slovenska kronika – TV Slovenija, 27. 2. 2017; Planet danes – Planet 

TV, 27. 2. 2017; Radio Celje, 19. 7. 2017; Novi tednik, 20. 7. 2017; Nedeljski, 16. 8. 2017; 

Prvi dnevnik – TV Slovenija, 20. 8. 2017; Vse bo v redu, portal Zavarovalnice Triglav, 

10. 11. 2017; Dnevnik, 16. 12. 2017); (ii) pomen in slabosti krmljenja prostoživečih živali 

(Ugriznimo znanost – TV Slovenija, 2. 2. 2017); (iii) razmnoževalne značilnosti srnjadi 

(Znanost – Delo, 19. 4. 2017; Noetova banda – Val 202, 13. 5. 2017; Ljudje in zemlja – TV 

Slovenija, 3. 6. 2017); (iv) problematika in upravljanje sivih vran, s poudarkom na urbanem 

okolju (Nedelo, 4. 6. 2017); (v) raziskovalni in znanstveni pomen zbiranja čeljustnic divjadi 

(Znanost – Delo, 19. 1. 2017 in 31. 8. 2017). Člana SZS sta se udeležila tudi redne letne 

novinarske konference LZS (5. 12. 2017), kjer sta predstavila varstvo in upravljanje velikih 

zveri ter upravljanje, načrtovanje in raziskovanje divjadi v Sloveniji. 

 

Priprava in izvedba strokovno-znanstvenega dela 9. Slovenskega lovskega dneva 

Člani SZS so izbrali osrednjo temo Slovenskega lovskega dneva, in sicer Stanje in upravljanje 

populacij divjadi: primerjava med Slovenijo in tujino. Pripravili so program dogodka, 

poskrbeli za stike s predavatelji, na samem dogodku so izvedli več predavanj. Posvetovanje je 

bilo 22. 4. 2017 v sklopu 10. Mednarodnega sejma lovstva in ribištva v Gornji Radgoni. 

Sodelujoči iz Slovenije, Hrvaške in Srbije so pripravili 17 prispevkov, ki jih je z zanimanjem 

poslušalo več kot 150 udeležencev; večina med njimi se je do organizacije in vsebine 

dogodka zelo pohvalno izrazila. Sam posvet in sprejeti zaključki so bili podrobno 

predstavljeni v glasilu Lovec (2017, 6: str. 307–310) in na spletni strani LZS, zato vsebine v 

pričujočem poročilu ne predstavljamo bolj podrobno. 

 

Spodbujanje nastajanja izvirnih znanstvenih/strokovnih del s področja divjadi in 

lovstva ter njihov prenos h končnim uporabnikom 

SZS je v letu 2017 začel spodbujati izdelavo diplomskih, magistrskih in doktorskih del s 

področja divjadi in lovstva in tako 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 izvedbo razpisa za nagrajevanje najboljših diplomskih, magistrskih in 
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doktorskih del s področja divjadi in lovstva je SZS želel tudi zagotoviti ustrezno število 

kakovostnih znanstvenih in/ali strokovnih prispevkov, ki bodo (lahko) objavljeni v 

Zlatorogovem zborniku, osrednji periodični znanstveno-strokovni publikaciji s področja 

divjadi in lovstva v slovenskem prostoru.   

Novembra 2017 je SZS izvedel razpis za izbor najboljših diplomskih, magistrskih in 

doktorskih del s področja divjadi in lovstva, ki so bila izdelana in končana v letih 2016 in 

2017. Na razpis so prispele štiri prijave, in sicer: (i) Analiza zimskega gibanja volka v 

Dinaridih (magistrska naloga, avtor Marko Rajkovič); (ii) Vpliv plenilcev na talna in grmovna 

ptičja gnezda v antropogeno spremenjenih sonaravnih in urbanih okoljih (magistrska naloga, 

avtorica Katja Rutnik); (iii) Modeliranje habitatov prostoživečih parkljarjev v Sloveniji 

(doktorska disertacija, avtor dr. Matija Stergar); (iv) Vpliv individualnih, populacijskih in 

okoljskih dejavnikov na izbrane parametre razmnoževalnega uspeha samic evropske srne 

(Capreolus capreolus L.) (doktorska disertacija, avtorica dr. Katarina Flajšman).  

Vse prejete teme so bile v kasnejšem ocenjevalnem postopku prepoznane kot primerne za 

objavo v Zlatorogovem zborniku, zato bodo v naslednji številki le-tega z naslova izvedenega 

razpisa objavljeni naslednji prispevki: (i) Analiza aktivnosti volkov na osnovi zimskega 

sledenja v Dinaridih; (ii) Vpliv plenjenja sive vrane in srake na talna, grmovna in drevesna 

ptičja gnezda v urbanih in antropogeno spremenjenih okoljih; (iii) Prihodnja prostorska 

razporeditev divjega prašiča v Sloveniji; (iv) Kolikor srnjakov, toliko srn: raziskave spolnega 

razmerja mladičev/zarodkov srnjadi v Sloveniji. Izdelane naloge in iz njih nastali prispevki 

predstavljajo pomembno bogatitev zakladnice strokovno-znanstvenih spoznanj o divjadi in 

upravljanju z njo v slovenskem prostoru ter tudi širše.    

 

V. Povzetek 

V poročilu prikazane aktivnosti kažejo, da je bil Strokovno-znanstveni svet v letu 2017 zelo 

aktiven (skupaj je bilo evidentirano opravljenih nekaj čez 800 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 strokovnim službam LZS pri komunikaciji z javnostjo in ostalimi uporabniki prostora, še 

zlasti pri problematiki načrtovanja upravljanja z jelenjadjo v Sloveniji; (iii) pripravo in 

izvedbo strokovno-znanstvenega posvetovanja Stanje in upravljanje populacij divjadi: 

primerjava med Slovenijo in tujino, ki se ga je v okviru 9. Slovenskega lovskega dneva 

udeležilo veliko število udeležencev, še zlasti lovcev, iz vseh območij Slovenije; (iv) izvedbo 

razpisa za nagrajevanje najboljših diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja 

divjadi in lovstva, kar bo v prihodnje omogočilo večje prepoznavanje pomena znanstveno-

raziskovalnega dela tudi znotraj lovske organizacije, pa tudi redno izdajanje strokovno-

znanstvene periodične publikacije Zlatorogov zbornik, katero bodo bogatili kakovostni in 

vsebinsko zanimivi prispevki mlajših slovenskih raziskovalcev divjadi.  

Ocenjujemo, da je z izvedbo naštetih aktivnosti Strokovno-znanstveni svet LZS opravičil 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 ter k spoštovanju 
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in ugledu LZS kot organizacije, ki svoje poslanstvo izvaja na temeljih strokovnih/znanstvenih 

dognanj/spoznanj. 

 

 
9. Slovenski lovski dan je potekal na temo »Stanje in upravljanje populacij divjadi:  

primerjava med Slovenijo in tujino« 
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13 Uredniški odbor LZS za založništvo 

 

I Seje komisije 

Uredniški odbor se je v letu 2017 sestal na štirih rednih sejah (14. 3., 15. 6., 28. 9. in 5. 12. 

2017). 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

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

dr. Arpad Kӧveš (predsednik)  4/4  

Boris Leskovic (odgovorni urednik)  4/4  

Jasna Kovačič Siuka (bodoča odg. urednica) 4/4 

dr. Boštjan Pokorny  3/4 

Bojan Avbar  4/4 

Franc Černigoj  4/4 

Leo Fabiani 3/4 

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

 

III Področje dela komisije 

V letu 2017 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 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. Program 

je bil vsebinsko razdeljen na dva poglavitna sklopa, in sicer: Lovec in knjižni program.  

Uredniški odbor ocenjuje, da je oba programska sklopa glede na dane možnosti in finančne 

razmere (slednje za knjižni program ZK in SK niso bile ocenjene kot zadostne) uspešno 

uresničeval, tako po vsebinski, organizacijski kakor tudi finančni plati. Delo uredništva Lovca 

je bilo sprotno in pregledno, delo pri knjižnem programu pa je bilo lani zaradi omejenih 

finančnih sredstev skromno in je bilo usmerjeno predvsem na snovanje programa knjig za 

izdajo v naslednjih letih 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2017 

1. Lovec 

V okviru sprejetega letnega programa je uredništvo v preteklem letu uresničilo zastavljeno 

pripravo in izdajo desetih 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 skupno dodanih v Lovca 72 strani 
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besedil in slik. Glasilo so redno prejemali tudi individualni naročniki ter 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 tudi uvrščena na 

spletne strani LZS – Modul Lovec.  

Pri oglasnem delu Lovca je Uredniški odbor v letu 2017 izstavil za 49.179,00 EUR (z DDV) 

fakturiranih računov za objavljene komercialne oglase in plačane reklamne reportaže. Glasilo 

je tekoče in redno poročalo o najpomembnejših programih in ugotovitvah raziskovalnih 

projektov LIFE pri zavarovanih vrstah velikih zveri, o divjadi, lovski kinologiji, novostih na 

balističnem in strelskem področju ter dogajanjih v lovskih organizacijah, članicah LZS. Tudi 

v Lovskem oprtniku so bile objavljene mnoge poučne teme, dogodki in opažanja iz lovišč. 

Predstavljene so bile tudi druge poučno-strokovne in informativne teme v mednarodnem 

merilu (CIC, FACE, čezmejno sodelovanje). Glasilo je omogočalo tudi izražanje 

konstruktivnih mnenj in predlogov glede najpomembnejših tematik v lovstvu in na 

organizacijski ravni LZS, ZLD in LD. Pisalo se je o kinoloških in strelskih prireditvah, o delu 

z mladimi, o lovski kulturi in z ostalih področij, ki jih pokriva dejavnost lovske organizacije. 

Poseben poudarek je bil namenjen varstvu narave, ekologije, biotski pestrosti in so-

naravnemu upravljanju z divjadjo v loviščih. Uredniški odbor je sledil tudi drugim aktualnim 

dogodkom, redno povzemal 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 približno 50 dopisnikov, naravoslovnih fotografov in ilustratorjev. Pridobljenih je 

bilo tudi 135 novih avtorskih pogodb. 

Tudi za leto 2018 je Uredniški odbor pripravil razpis za tisk glasila Lovec v letu 2017 in na 

osnovi ponudb primernih tiskarskih hiš izbral najustreznejšo tiskarno. Najugodnejše pogoje je 

izkazovala tiskarna Evrografis, d.o.o., ki je glasilo Lovec tiskala že do sedaj. Končne 

pogovore s predstavniki konkurenčnih tiskarn in  Evrografis, d.o.o., sta na predlog ur. odbora 

konec oktobra 2017 opravila odg. urednik in direktor.    

 
Oktobrska naslovnica glasila Lovec, ki je v letu 2017 izšel  

v desetih enojnih in eni dvojni številki 
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Izven programa dela je Uredniški odbor poskrbel tudi za izid vsakoletnega velikega stenskega 

koledarja LZS, ki je po razpisu za najboljše fotografije izšel novembra 2017. Posredovan je 

bil vsem članom prek območnih lovskih zvez. Pridobljene so bile tudi avtorske pogodbe za 

izplačilo honorarjev avtorjem fotografij in izplačane nagrade, kot so bile objavljene v razpisu 

v glasilu Lovec.  

Tudi v letu 2017 je Uredniški odbor izpeljal Javni natečaj za najboljšo zgodbo z lovsko 

tematiko, z enakimi pogoji in nagradami kot doslej. Sodelujočih je bilo 10 anonimnih piscev z 

leposlovno-literarnimi besedili. V letu 2017 je Uredniški odbor podelil vse tri beletristične 

nagrade, besedila pa so bila boljše ocenjena kot v predhodnem natečaju.    

2. Knjižni program 

Zaradi zamude pri realizaciji tiska knjige iz predhodnega leta v letu 2017 ni bilo na voljo 

ustreznih sredstev za izdajo knjige ZK ali SK, zato je uredniški odbor opravljal le  vse 

potrebne načrtovane aktivnosti za področje nadaljnjega knjižnega programa obeh knjižnic. 

Čeprav je imel Uredniški odbor že dokaj pripravljen rokopis za izdajo strokovne knjige B. 

Pokorny, I. Jelenko - Turinek o čeljustnicah parkljarjev, je dokončno pripravo te knjige 

odložil ter jo predvidel za dokončno pripravo in izid v letu 2018. Uredniški odbor je zato 

sprejel tudi nadaljnji načrt predvidenih knjižnih del za ZK v naslednjih letih (npr. knjiga 

skupine avtorjev o šakalu), ki bo pripravljena po končanem monitoringu in izdana 

predvidoma do konca 2018). 

 

V Povzetek 

Uredniški odbor ocenjuje, da je oba programska sklopa glede na dane možnosti in razmere 

uspešno uresničeval, tako po vsebinski, organizacijski kakor tudi finančni plati. Pravočasno so 

bile izdane so bile vse številke glasila Lovec, uredništvo je poskrbelo za izid velikega 

stenskega koledarja ter praktično dokončan in lektoriran rokopis knjige B. Pokorny, I. Jelenko 

- Turinek o čeljustnicah parkljarjev, ki bo izšla v začetku leta 2018.  

Konec  leta 2017 je prišlo tudi do spremembe na kadrovskem področju, saj se je ob izteku leta 

upokojil dolgoletni odgovorni urednik glasila Lovec, Boris Leskovic. Njegovo delo je 

prevzela nova odgovorna urednica založništva, Jasna Kovačič Siuka. 
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14 Uredniški odbor spletnih strani LZS 

 

I Seje komisije 

Uredniški odbor spletnih strani LZS je imel v letu 2017 štiri samostojne seje, in sicer 2. 2., 14. 

3., 15. 6. in 28. 9. 2017, ter eno skupno sejo z Uredniškim odborom založništva, dne 5. 12. 

2017. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (5 sej): 

dr. Arpad Kӧveš (predsednik)  5/5  

Slavko Komlanc (odg. urednik spletnih strani)  5/5  

Dejan Jurkovič 2/5 

Marko Rajkovič 5/5 

 

III Področje dela komisije 

Uredništvo spletnih strani LZS deluje v okviru uredniško-založniške politike LZS, ki skrbi 

tako vsebinsko kot tudi tehnično za spletne medije, predvsem za spletno stran LZS ter 

nekatera družabna omrežja, kot je npr. Facebook (FB).  

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2017 

 

Uredniški odbor spletnih strani je opravljal delo po sprejetem programu za leto 2017. Le-ta je 

imel pet rednih sej, na katerih je obravnaval uredniško politiko na področju spletnih medijev 

(spletna stran LZS in FB). V tem kontekstu je delo potekalo predvsem v smeri priprave 

celostnega predloga vsebinske in tehnične nadgradnje spletnih strani in ostalih družbenih 

omrežij, predvsem FB.  

Na osnovi analize obstoječe spletne strani LZS se je uredniški odbor odločil in predlagal, da 

se pristopi k izdelavi povsem nove, moderne in predvsem uporabniško kvalitetne spletne 

strani. Sprejeta izhodišča za novo spletno stran so bila naslednja: 

- obiskovalcem ponuditi prijazno spletno mesto v lovskem slogu, vsebinsko zgoščeno in 

zanimivo za širšo množico; 

- pripraviti novo oblikovno podobo; 

- pripraviti novo in sodobno informacijsko arhitekturo; 

- izboljšati uporabniške izkušnje za obiskovalce in administratorje; 

- implementirati napredno rabo interaktivnih medijev. 

 

V tem kontekstu je UOSS na osnovi pregleda ponudb izbral ponudnika, s katerim se je 

dogovoril za podpis pogodbe, v kateri so upoštevane vse zahteve UOSS. Podpis pogodbe je 
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predviden v začetku leta 2018, spletna stran pa bi naj bila dokončano v treh mesecih po 

podpisu pogodbe.   

 

V Povzetek 

Spletni mediji predstavljajo idealen način za hitrejše sporočanje informacij javnosti in 

predstavljajo vse bolj pomemben medij za komuniciranje z javnostmi. V lanskem letu je 

Facebook dobro zaživel, nova spletna stran pa bi naj bila realizirana v prvi polovici leta 2018.  
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15 Pregled porabe sredstev komisij in delovnih teles LZS v letu 2017 

 

  V EUR PLAN  Realizacija  INDEX  Realizacija  INDEX 

  Komisija 2017 2017 R/P 2016 17/16 

1 
Komisija za upravljanje z 

divjadjo 28.000 12.802 46 14.513 88 

2 
Strokovno znanstveni svet pri 

LZS  12.500 1.983 16 6.345 31 

3 
Komisija za mednarodne 

odnose 13.000 10.167 78 9.534 107 

4 
Komisija za lovsko strelstvo 

(prih. 11.400 EUR) 20.000 30.812 154 36.553 84 

5 
Komisija finančno in 

gospodarsko področje 2.000 680 34 764 89 

6 
Komisija za organizacijska in 

pravna vprašanja 3.000 2.453 82 2.611 94 

7 
Komisija za lovsko kulturo  

(prih. 461 EUR)                                  18.000 18.511 103 19.843 93 

8 
Komisija odnosi z javnostjo - 

TV oddaje             16.000 16.000 100 16.002 100 

9 Komisija za izobraževanje                                 10.000 9.359 94 13.262 71 

10 Delo z mladimi  8.000 4.804 60 9.771 49 

11 
Komisija za priznanja in 

odlikovanja                11.750 11.651 99 6.664 175 

12 Komisija za lovsko kinologijo  23.000 20.103 87 24.115 83 

13 
Komisija za lovski 

informacijski sistem Lisjak 15.000 11.197 75 12.681 88 

  Skupaj 

          

182.267           150.522        

          

172.658        
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III RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2017 

                                                                                                                                                                                      v EUR s centi  

Postavka Oznaka 

za AOP 

Znesek 

Tekočega leta  Prejšnjega leta 

2 3 4 5 

 

SREDSTVA (002+032+053) 001 3.202.840,13 3.234.318,30 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027) 002 1.271.226,20 936.571,85 

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

II. Opredmetena osnovna sredstva 010 1.012.568,78 672.989,12 

III. Naložbene nepremičnine 018 245.406,84 250.332,15 

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 1.930.336,87 2.261.964,10 

II. Zaloge 034 95.646,29 88.636,87 

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 1.050.814,45 1.090.643,19 

V. Denarna sredstva 052 783.876,13 1.082.684,04 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 1.277,06 35.782,35 

  Zunajbilančna sredstva 054 0,00 0,00 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

(056+072+075+085+095) 
055 3.202.840,13 3.234.318,30 

A. SKLAD (056a+067+301) 056 1.964.073,70 1.957.324,80 

I. Društveni sklad 056a 1.964.073,70 1.957.324,80 

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) 085 130.307,72 166.356,09 

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 091 130.307,72 166.356,09 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 1.108.458,71 1.110.637,41 

  Zunajbilančne obveznosti 096 0,00 0,00 
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2. Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.1.2017 do 31.12.2017 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                              v EUR s centi  

Postavka  
Oznaka za 

AOP 

Znesek 

Tekočega leta  Prejšnjega leta 

2 3 4 5 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 116.444,54 125.637,69 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  125 1.122.351,24 1.118.311,25 

F.      KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121+122+123+124+125) 126 1.238.795,78 1.243.948,94 

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 1.228.384,17 1.237.485,46 

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 743.814,15 750.785,07 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 8.128,36 4.892,70 

2. Stroški porabljenega materiala 130 36.564,83 34.863,66 

3. Stroški storitev 134 699.120,96 711.028,71 

II. Stroški dela (140 do 143) 139 258.016,02 250.012,94 

1. Stroški plač 140 197.769,87 193.896,80 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 17.598,24 17.245,23 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 14.453,14 14.141,63 

4. Drugi stroški dela 143 28.194,77 24.729,28 

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 43.802,87 56.174,28 

1. Amortizacija 145 23.586,85 24.369,52 

2. 
Prevrednotovalni  poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 

opredmetenih  osnovnih sredstvih 
146 0,04 29.285,36 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 20.215,98 2.519,40 

IV. Drugi poslovni odhodki 148 182.751,13 180.513,17 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127) 151 10.411,61 6.463,48 

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 127,40 968,94 

I. Finančni prihodki iz deležev 155 0,00 9,13 

II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 127,40 143,55 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 0,00 816,26 

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 2,04 0,15 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 2,04 0,15 

L. DRUGI PRIHODKI 178 393,89 1.518,54 

M. DRUGI ODHODKI 181 11,62 11,62 

N. PRESEŽEK PRIHODKOV  (151-152+153-166+178-181) 182 10.919,24 8.939,19 

P. DAVEK OD DOHODKOV 184 4.170,34 758,91 

R. 
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA  OBDOBJA      

(182-184) 
186 6.748,90 8.180,28 

  
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR 

V OBRAČUNSKEM  OBDOBJU  
188 7,00 7,00 

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 
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3. Pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 2017 

 

 

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 2017 znaša 9,42765 %, 

nepridobitne pa 90,57235 %.  

 

Letno poročilo o delovanju Lovske zveze Slovenije v letu 2017 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.  
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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 2017 oz. bi bilo to potrebno posebej razkriti.  

 

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 31.12.2017 

AKTIVA 

                                                                                                                             Zneski v EUR s centi  

Besedilo  2017   2016  
 Indeks 

2017/2016  

Nepremičnine  - zemljišča            76.057,51               76.057,51                            100    

Nepremičnine  - zgradbe po neodpisani   vrednosti         564.585,77             577.599,72                             98    

Nepremičnine v pridobivanju 356.588,52 -                           -      

Oprema in druga opr. OS  po neodpisani vrednosti            15.336,98               19.331,89                              79    

Naložbene nepremičnine         245.406,84             250.332,15                              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                     43,09                           -                                -      

Denarna sredstva        783.833,04            1.082.684,04    72 

Kratkoročne terjatve do kupcev           4.196,94               27.782,92    15                              

Terjatev za članarine       1.041.975,00          1.025.680,00    102                           

Terjatve iz naslova danih varščin           -               34.190,00                              -      

Kratkoročne terjatve za obresti  0,60 - - 

Terjatve za vstopni DDV 1.160,69             1.641,88                             71    

Ostale kratkoročne terjatve              3.481,22                1.348,39                             258    

Aktivne časovne razmejitve            1.277,06               35.782,35                       4    

Zaloge blaga            95.646,29               88.636,87                             108    

S K U P A J :      3.202.840,13        3.234.318,30                          99    
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           PASIVA                                                                                                       Zneski v EUR s centi 

 

Besedilo 2017 2016 

Indeks 

2017/2016 

 Obveznosti do dobaviteljev 37.492,09 106.835,29 35 

Prejeti predujmi – obveznost za predujme 30.030,42 426,10 7048 

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 11.225,95 11.329,69 99 

Obveznosti za prispevke - plače 6.894,33 6.972,99 99 

Davek od osebnih prejemkov 2.745,82 2.809,68 98 

Obvez.za druge prejemke – prehrana, prevoz … 5.288,42 1.270,42 416 

Obveznost za druge prejemke - regres 73,14 - - 

Davek iz osebnih prejemkov – regres  19,11 - - 

Obveznost za  DDV na koncu obdobja 25.059,79 18.757,00 134 

Obveznost za davek od dohodka 3.392,86 237,84 1426 

Obveznost za dajatve  od avtorskih pogodb 2.616,45 4.012,53 65 

Obveznost za  neto avtorske pogodbe 5.153,95 7.832,97 66 

Obveznost za druge prejemke – neto nagrade -       4.000,00 - 

Obveznost za dajatve – nagrade - 1.333,33 - 

Kratkoročne obveznosti do članov 315,39 538,25 59 

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 14.150,42 14.566,38 97 

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina 1.094.308,29 1.096.071,03 100 

    

USTANOVITVENA VLOGA 1.311.233,28 1.311.233,28 100 

Nerazporejeni presežek prihodkov 646.091,52 637.911,24 101 

Presežek prihodkov tekočega obdobja 6.748,90 8.180,28 82 

Presežek odhodkov tekočega obdobja  - - - 

  
    

- 

S K U P A J : 3.202.840,13 3.234.318,30 99 

 

 

Kratkoročni depoziti v višini  720.000,00 EUR  so se v letu 2017 preknjižili iz konta   

183 - Kratkoročni depoziti v bankah na konto 111 – Kratkoročni depoziti na odpoklic. 

 

V bilanci stanja AOP 052 so bili  v višini  840.000,00 EUR  ustrezno popravljeni primerjalni podatki za leto 

2016.     
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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: 

 

 

 
 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. 2017. 

 

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 4.982,61 EUR in popravku vrednosti 4.982,61  

EUR. 
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                                      IZKAZ GIBANJA NEOPREDMETENIH  SREDSTEV    

                 

                                                   Pregled po stanju na dan 31.12.2017 
 

                                         

Nabavna vrednost 
     Zneski v EUR s centi  

    

Stanje 01.01.2017 28.358,06    

Pridobitve   -  

Odtujitve                         -       

Drugo (prenosi, odpisi) -2.622,82      

Stanje 31.12.2017 
                          

25.735,24    

    

Popravek vrednosti   

Stanje 01.01.2017 
                          

28.358,06    

Amortizacija - 

Odtujitve   -  

Drugo (prenosi, odpisi) -2.622,82  

Stanje 31.12.2017 25.735,24    

    

Neodpisana vrednost   

Stanje 01.01.2017 -    

Stanje 31.12.2017 -                            

 

 

 

 

Opredmetena osnovna sredstva – pregled  po stanju na dan 31.12.2017: 

                                                                                 

                                                                                                               Zneski v EUR s centi 

 

 Besedilo Nabavna vrednost 
popravek vrednosti/ 

prenosi 

Knjigovodska 

vrednost 

Zemljišča                      76.057,51                             -                         76.057,51    

Zgradbe                      861.930,50                      297.344,73    564.585,77    

Nepremičnine v 

pridobivanju 
356.588,52   -         356.588,52    

Oprema 92.039,95                     76.702,97    15.366,98 

Drobni inventar 2.572,21    2.572,21    - 

                                -      

S k u p a j : 1.389.188,69    376.619,91    1.012.568,78 
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IZKAZ GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2017 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
Zneski  v EUR s centi 

 

Nabavna 

vrednost 
 Zemljišče   Objekti  

 

Nepremičnine  
 Oprema  

 Drobni 

inventar  
 Skupaj  

     nepremičnine  
 v  

pridobivanju  
      

Stanje 

01.01.2017 
76.057,51 861.930,50 - 95.369,85 2.572,21 1.035.930,07 

Pridobitve -    -    356.588,52    1.652,71 -    358.241,23 

Odtujitve -    -    -    -    -    0,00 

Drugo - 

odpisi 
-    -    - -4.982,61 - -4.982,61 

Drugo – 

prenosi  
-    -    -    -    -    0,00 

Stanje 

31.12.2017 
76.057,51 861.930,50 356.588,52 92.039,95 2.572,21 1.389.188,69 

              

Popravek 

vrednosti 

            

Stanje 

01.01.2017 
-    -284.330,78 -    -76.037,96 -2. 572,21 -362.940,95 

Amortizacija -    -13.013,94 -    -5.647,62 -    -18.661,57 

Odtujitve -    -    -    -    -    0,00 

Drugo – 

odpisi  
-    -        -    4.982,61 - 4.982,61 

Stanje 

31.12.2017 
-    -297.344,73 -    -76.702,97 -2.572,21 -376.619,91 

              

Neodpisana 

vrednost 

            

Stanje 

01.01.2017 
76.057,51 577.599,72 - 19.331,89 -    672.989,12 

Stanje 

31.12.2017 
76.057,51 564.585,77 356.588,52    15.336,98 -    1.012.568,78 
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Izkaz gibanja naložbenih nepremičnin v letu 2017 

 
                                                                       Zneski v EUR s centi 

 

Nabavna vrednost  Naložbene  

   nepremičnine  

Stanje 01.01.2017 378.870,00    

Pridobitve                           -          

Odtujitve -    

Drugo (prenosi)                     -         

Stanje 31.12.2017 378.870,00    

  

Popravek vrednosti  

Stanje 01.01.2017 -128.537,85    

Amortizacija -4.925,31    

Odtujitve -    

Drugo (prenosi) - 

Stanje 31.12.2017 -133.463,16    

  

Neodpisana vrednost  

Stanje 01.01.2017  250.332,15    

Stanje 31.12.2017 245.406,84    

 

V letu 2017 so bili doseženi prihodki iz naložbenih nepremičnin v višini 3.617,28 EUR.  

Direktnih odhodkov v zvezi z vzdrževanjem naložbenih nepremičnin v letu 2017 ni bilo, 

redne stroške pa so pokrivali najemniki.  

 

Naložbe v delnice in deleže 
                                                                                                                               Zneski v EUR s centi 

 

Besedilo 2017 2016 Indeks 2017/2016 

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 31.12.2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017  znaša 95.646,29  EUR in je sestavljena 

iz: - Blago v skladišču    95.646,29  EUR 

 

Zaloge so bile po stanju na dan 31.12.2017 popisane. Pri popisu je bila odpisana zaloga, ki ni 

bila za prodajo v višini 1.991,06 EUR ter zaloga, ki je bila uporabljena za reprezentančne 

namene. Pri popisu zalog so bili ugotovljeni viški v višini 512,85 EUR. Zaloge niso 

zastavljene. Knjigovodska vrednost zalog na dan 31.12.2017 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 2017 beležimo za  19.619,44 EUR 

odhodkov iz naslova oslabitev terjatev, ter za 596,54 EUR odpisov terjatev.         

 

 

Pregled kratkoročnih terjatev po stanju na dan 31.12.2017 
                                                                                                            

                                                                                                                   Zneski v EUR s centi 

 

Besedilo 2017 2016 Indeks 2017/2016 

Kupci v državi 27.767,93 11.440,50 243 

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev -23.906,19 -4.748,69 503 

Kupci v državi - najemnina 335,20 19.244,65 2 

Terjatve za članarine 1.041.975,00 1.025.680,00 102 

Kratkoročne terjatve za obresti 0,60 0,46 130 

Kratkoročno dani predujmi 461,94 1.846,00 25 

Oslabitev danih kratkoročnih predujmov -461,94 - - 

Kratkoročne terjatve iz danih varščin  - 34.190,00 - 

Terjatve za DDV 1.160,69 1.641,88 71 

Ostale kratkoročne terjatve 3.481,22 1.348,39 258 

S k u p a j : 1.050.814,45 1.090.643,19 96 
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Pregled kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti – stanje na dan 31.12.2017     
                                                                                                         

                                                                                                               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 

                           949,46                              -                            -                              398,69    

                           130,50                 1.523,94                 375,76                            459,39    

                           335,20                              -                            -                                       -      

               1.041.975,00                              -                            -                                       -      

                                    -                                -                            -                                24,00    

 Skupaj                1.043.390,16                 1.523,94                 375,76                            882,08    

      

 

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 31.12.2017. 

 

 

Pregled denarnih sredstev – stanje na dan 31.12.2017 

 

                                                                                                                   Zneski v EUR s centi  

 

Besedilo 2017 2016 

Indeks 

2017/2016 

Blagajna - gotovina 43,09  -  - 

Denarna sredstva na transakcijskem računu 63.833,04    242.684,04    26 

Kratkoročni depoziti   720.000,00 840.000,00 

 

86 

S k u p a j : 783.876,13   1.082.684,04   72 

 

 

 

 

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  1.277,06 EUR. 
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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 1.964.073,70 EUR. Glavna postavka je 

ustanovitvena vloga v višini 1.311.233,28 EUR.  

 

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 2017 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 ter davka 

od dohodka za leto 2017.  

 

Pregled kratkoročnih obveznosti po stanju na dan 31.12.2017                                                                   

                                       

                                                                                                                    Zneski v EUR s centi 
 

Besedilo 2017 2016 
Indeks 

2017/2016 

Obveznosti do dobaviteljev doma 37.492,09 106.835,29 35 

Prejeti predujmi/obveznosti za predujme 30.030,42 426,10 7048 

Obveznost za čiste plače in nadomestila plač 11.225,95 11.329,69 99 

Obveznost za prispevke - plače 6.894,33 6.972,99 99 

Davek od osebnih prejemkov 2.745,82 2.809,68 98 

Obveznosti za druge prejemke - prehrana, prevoz 5.288,42 1.270,42 416 

Obveznost za druge prejemke  92,25 - - 

Obveznost za DDV 25.059,79 18.757,00 134 

Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb 3.392,86 237,84 1426 

Obveznosti za dajatve po avt. pogodbah 2616,45 4.012,53 65 

Obveznost za nagrade - 4.000,00 - 

Obveznost za dajatve od nagrad - 1.333,33 - 

Obveznost do članov - potni stroški 315,39 538,25 59 

Obveznosti za neto avtorske pogodbe 5.153,95 7.832,97 66 

S k u p a j : 130.307,72 166.356,09 78 

 

Pregled kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti – stanje na dan 

31.12.2017 

 
Besedilo   Znesek v EUR s centi  Opomba 

Obveznost do dobaviteljev  37.492,09 še ni zapadlo  

Skupaj:  37.492,09  
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Del obveznosti do dobaviteljev v višini 480,32 EUR je starejši od 365 dni in zapade v plačilo v 

letu 2018.  

 

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo kratkoročno odložene prihodke za 

članske prispevke ter druge vnaprej vračunane stroške (odhodke).  

 

Pregled  kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev – stanje na dan 31.12.2017 

                                                                                      

                                                                                                                 Zneski v EUR s centi  

 

Besedilo 2017 2016 

Indeks 

2017/2016 

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 14.150,42 14.566,38    97 

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina 1.094.308,29 1.096.071,03    100 

 - - - 

    

S k u p a j : 1.108.458,71 1.110.637,41    100 

 

3.4   Izkaz poslovnega izida za leto 2017 

 

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.  

 

V izkazu poslovnega izida AOP110 in AOP125 so ustrezno popravljeni podatki preteklega 

leta. 

 

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 2017 2016 

Presežek prihodkov nad odhodki 10.919,24 8.180,28 

Skupaj: 10.919,24 8.180,28 

 

Lovska zveza Slovenije izkazuje v letu 2017 presežek prihodkov nad odhodki  v bruto znesku 

10.919,24 EUR, davek od dohodka 4.170,34 EUR, ter čisti presežek prihodkov nad odhodki  

6.748,90 EUR.  
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Obseg pridobitne dejavnosti je posebej izkazan v izkazu poslovnega izida za leto 2017 in je 

izračunan glede na delež pridobitne dejavnosti ( 9,42765%). 

 

 

Zneski v EUR s centi 

   PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI    Znesek Znesek 

Od tega iz     

pridobitne  

opravljanja 

dejavnosti 

          Znesek Znesek 

      2017 2016 2017 2016 

              

I. Prihodki od dejavnosti  400 1.238.795,78 1.243.948,94 116.444,54 125.637,69 

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 404 16.270,35 12.709,55 0 0 

e) članarine in prispevki članov 406 1.106.080,89 1.105.601,70 0 0 

f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev 407 80.397,66 77.243,96 80.397,66 77.243,96 

g) 

prihodki od prodaje trgovskega blaga in 

materiala 
408 31.656,17 27.346,88 31.656,17 27.346,88 

h) ostali prihodki od dejavnosti 409 4.390,71 21.046,85 4.390,71 21.046,85 

 

 

Zneski v EUR s centi 

  POSLOVNI  ODHODKI  127 1.228.384,17 1.237.485,46 115.807,76 126.243,07 

I. Stroški blaga, materiala in storitev  128 743.814,15 750.785,07 70.124,19 76.591,94 

1. 
Nabavna vrednost prodanega blaga in 

materiala 
129 8.128,36 4.892,70 766,31 499,13 

2. Stroški porabljenega materiala 130 36.564,83 34.863,66 3.447,20 3.556,64 

3. Stroški storitev 134 699.120,96 711.028,71 65.910,68 72.536,16 

II. Stroški dela 139 258.016,02 250.012,94 24.324,85 25.505,27 

1. Stroški plač 140 197.769,87 193.896,80 18.645,05 19.780,54 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 17.598,24 17.245,23 1.659,10 1.759,29 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 14.453,14 14.141,63 1.362,59 1.442,67 

4. Drugi stroški dela 143 28.194,77 24.729,28 2.658,10 2.522,78 

III. Odpisi vrednosti  144 43.802,87 56.174,28 4.129,58 5.730,66 

1. Amortizacija 145 23.586,85 24.369,52 2.223,69 2.486,08 

2. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 

neopredmetenih sredstvih                                                                                            

in opredmetenih osnovnih sredstvih 

146 0,04 29.285,36 0,00 2.987,57 

3. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 

obratnih sredstvih 
147 20.215,98 2.519,40 1.905,89 257,02 

IV. Drugi poslovni odhodki 148 182.751,13 180.513,17 17.229,14 18.415,20 

       

V. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 2,04 0,15 0,19 0,02 

VI. Drugi odhodki  181 11,62 11,62 1,10 1,19 
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Podatki iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb 

za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017 
 

Zaporedna. št.             Besedilo                                                                                           
Zneski v EUR s 

centi 

    

1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih:                  1.239.317,07 

2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje                                                                                                           
       

1.122.478,64 

   -   Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti                      1.122.478,64 

4. DAVCNO PRIZNANI PRIHODKI ( 1-2 )                                                  116.838,43 

5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih                    1.228.397,83 

6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje  1.134.169,63 

   -   Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti                                  1.112.588,78 

   -   Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja  19.619,44 

   -   Nepriznani odhodki  v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance         1.961,41 

8. DAVCNO PRIZNANI ODHODKI ( 5-6 )                                                             94.228,20 

9. RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki ( 4 - 8 )                            22.610,23 

13. DAVCNA OSNOVA                                                                         22.610,23 

  -   Zmanjšanje davčne osnove za investiranje  661,09 

16. OSNOVA ZA DAVEK                                                                    21.949,14 

17. DAVEK  19%                                                                                              4.170,34   

22. Vplačane akontacije                                                                               848,16 

23. Obveznost za doplačilo                                      3.322,18 

25. OSNOVA ZA DOLOCITEV AKONTACIJE DAVKA                   21.949,14 

26. Akontacija 19,00%                                                                      4.170,34   

27. Mesečni obrok akontacije                                                                    347,53    

3.5  Podatki iz izkaza poslovnega izida LZS za leto 2017 

 
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 Poročilo neodvisnega revizorja. 

 

Ljubljana, 21.2.2018 
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IV POROČILO RAZSODIŠČA 

 

I  Seje Razsodišča LZS 

 

Razsodišču LZS v letu 2017 ni bila predložena nobena zadeva v pristojno odločanje. Iz 

navedenega razloga se razsodišče v letu 2017 ni sestajalo. Finančni stroški razsodišča niso 

nastali. 

 

II  Člani Razsodišča LZS 

 

V letu 2017 so bili člani Razsodišča LZS: Brunskole Maja, Debevec Aleksander, Koščak 

Franc, Kuzma Branko, Lah Tomaž, Pavlin Zvone, Ravnihar Dušan, Reisman Branko in 

Skobir Jure. 
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V POROČILO ODBORA ETIČNEGA KODEKSA 

 

I.  Seje Odbora etičnega kodeksa 

 

Odbor etičnega kodeksa (OEK) je imel v letu 2017 dve seji,  4. in 5. zaporedno sejo od 

izvolitve na Občnem zboru Lovske zveze Slovenije dne 15.12.2015. Obravnaval je po eno 

pobudo in predlog za oceno etičnosti spornih ravnanj in v obeh primerih odločil. Večina 

članov odbora se je udeležila obeh sej odbora, odsotni so izostanek opravičili zaradi 

neodložljivih obveznosti, eden za odsotnost na dveh sejah, dva za eno sejo, pri glasovanju o 

predlaganih sklepih so odsotni člani sodelovali telefonsko na podlagi predhodno prejetih 

gradiv. 

 

II. Člani Odbora etičnega kodeksa in udeležba na sejah  

 

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

Andrej Ivančič 2/2 

Andrej Sila 1/2 

Andrej Smodič 1/2 

Borut Bitenc 2/2 

Dušan Leskovec 0/2 

Miha Molan 2/2 

Mihael Ferjančič 2/2 

Miran Krštinc 2/2 

Štefan Gačnik 2/2 

 

 

III. Področje dela Odbora etičnega kodeksa 

 

Naloge OEK so skrb za uveljavljanje Etičnega kodeksa slovenskih lovcev v praksi, razlaganje 

njegovih določb, razsojanje in ocenjevanje skladnosti posameznih dejanj z Etičnim kodeksom 

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 2017 

 

Na četrti seji, dne 25.10.2017, je odbor obravnaval pobudo Zavoda PIT zaradi objavljenih 

fotografij preko socialnega omrežja Facebook ter ob seznanitvi z odgovoroma domnevne 

kršiteljice, članice LD Senovo, ter udeležene LD Senovo ugotovil, da objava dveh od 

objavljenih fotografij predstavlja kršitev 15. člena Etičnega kodeksa, ki določa, da sta lov in 

uplenitev divjadi globoko intimna odnosa, ki zadevata samo divjad in lovca ter zato ne sodita 

v javnost. 
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Odbor etičnega kodeksa je ob tem obsodil in nasprotuje objavi vsakršnih vsebin, ki bi utegnile 

v širši javnosti vzbuditi utemeljeno zgražanje in obsojanje. Objava s področja lovskih vsebin 

naj odraža splošno naravovarstveno ozaveščanje in naj sledi ciljem slovenskega lovstva, od 

katerih je zagotavljanje etičnosti lova eden ključnih. V zvezi s tem je Odbor etičnega kodeksa 

dal pobudo UO LZS, da obravnava problematiko objavljanja spornih vsebin v sredstvih 

javnega obveščanja ter na družbenih omrežjih in določi jasne meje etično dopustnih dejanj ter 

o tem obvesti članice in člane LD, vse lovke in lovce, tudi v okviru oblik izobraževanja in 

dodatnega usposabljanja. 

 

Odbor je na peti seji, dne 13.12.2017, ob obravnavi predloga člana LD Moravče zaradi 

domnevnih kršitev drugega člana LD Moravče, storjenih v času od avgusta do oktobra 2015, 

ki predstavljajo kršitev veljavnih predpisov Republike Slovenije in disciplinske kršitve Pravil, 

splošnih aktov in sklepov LD Moravče, ugotovil, da je postopek zastaral. Po 8. členu 

Pravilnika postopka pred Odborom etičnega kodeksa ni mogoče uvesti, če od dneva, ko se je 

izvedelo za kršitev in kršitelja, poteče več kot šest mesecev, v vsakem primeru v osemnajstih 

mesecih od dneva kršitve, pri čemer mora odbor po uradni dolžnosti paziti na zastaralne roke. 

 

V.  Povzetek 

 

Pobudo in predlog, prispela v obravnavo v letu 2017, je Odbor etičnega kodeksa slovenskih 

lovcev obravnaval v skladu s svojimi pristojnostmi sproti in o njih odločil, tako da nerešenih 

primerov pobud oz. predlogov ni. 

 

Upoštevajoč načelo javnosti LZS 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 
 

 

Nadzorni odbor je skladno z določili Pravil LZS in skladno s sprejetim programom spremljal 

dogajanja v LZS v letu 2017 na področju organizacijskega in gospodarsko materialnega 

poslovanja. V letu 2017 se je sestal na eni redni in treh korespondenčnih sejah. O svojih 

ugotovitvah je poročal Upravnemu odboru in vodstvu LZS. 

 

Spremljanje poslovanja LZS je Nadzorni odbor zagotovil z udeležbo svojih članov na sejah 

Upravnega odbora in drugih organov LZS. Nadzor nad finančno materialnem poslovanju se je 

zagotavljal z razgovori s strokovnim direktorjem LZS, s pregledom dokumentacije LZS, 

arhivirane v LZS, in razgovorom z predstavnico računovodskega servisa ER Kondor. Ob 

opravljenih pregledih ni bilo zaznanih nepravilnosti v poslovanju, o ugotovitvah in podanih 

predlogih pa je bilo obveščeno vodstvo LZS. 

 

V obravnavanem obdobju je Nadzorni odbor prejel zahtevo člana LD za razjasnitev 

neresničnih navedb v zapisniku delnega volilnega občnega zbora v volilnem okolišu Gorica.   

Nadzorni odbor je zadevo obravnaval in ugotovil, da ni pristojen za reševanje osebnih sporov 

med posameznimi člani LD in podal svoje mnenje UO LZS ter odgovor pritožniku.  

   

Po prejemu in seznanitvi s poročilom revizorske družbe FIRES d.o.o. za leto 2017, Nadzorni 

odbor ugotavlja, da so ugotovitve revizorja skladne z zaključki Nadzornega odbora, tj, da  

računovodski izkazi in Letno poročilo LZS za leto 2017 prikazujejo pošteno premoženjsko 

stanje LZS in njen poslovni izid za leto 2017. 

 

Po pregledu Letnega poročila LZS za leto 2017 Nadzorni odbor ugotavlja, da je letno poročilo 

pregledno ter celovito prikazuje poslovanje, premoženjsko stanje in  poslovni izid LZS v letu 

2017. Na letno poročilo Nadzorni odbor nima pripomb. 

 

Ob upoštevanju navedenih ugotovitev, Nadzorni odbor predlaga Občnemu zboru LZS, da : 

 

- sprejme Letno poročilo LZS za leto 2017. 

 

 

                                                                                             Branko Zlobko 

                                                                                                        Predsednik NO LZS  

 

 

 

Ljubljana, 8. 3. 2018       
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VII POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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