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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

 
Predsednik LZS, mag. Lado Bradač 

 

Na začetku leta se je nadaljevala glavna tema: ugotavljanje, kako je s posledicami postavitve 

tehničnih ovir ali žičnate ograje, kjer je bilo doslej med divjadjo zabeleženih  osemnajst izgub 

(v enem letu), medtem ko zaradi povozov v prometu na slovenskih cestah v enem letu 

zabeležimo do sedem tisoč izgub oziroma poginov. Podatke o izgubah divjadi v ovirah smo 

predstavili kar na spletnih straneh LZS in tako odpravili nenehna vprašanja, koliko in kje. 

Smo pa te težave skušali tudi ovrednotiti. Zakon o nadzoru državne meje bo lovskim in 

ribiškim družinam (na območjih katerih stojijo tehnične ovire) omogočil do 50% znižane 

koncesnine. V povezavi s povozi na cestah pa smo podpisali pogodbo z Direkcijo za ceste, 

ker želimo avtomatizirati določanje »kritičnih točk« povozov in uvedbo sodobnih zaščitnih 

sredstev, ki bodo divjad odvračala od prehajanja ceste. Statistike kažejo, da je na takih točkah 

lahko tudi več kot  dvajset povoženih živali na dan.  Narediti moramo več, da bi bilo teh izgub 

manj. Lovska organizacija pa je lahko pobudnik, poleg upravljavcev cest pa moramo vključiti 

tudi zavarovalnice. 

 

Vmes se je rešila tudi težava davčnih blagajn. Društva z majhnim poslovanjem niso več 

zavezana k uporabi davčnih blagajn. Sprememba velja za vsa društva, ki delujejo volontersko: 

od gasilskih, planinskih do lovskih. 

 

Ne smem pozabiti omeniti predloga nove evropske orožne direktive in polemike v 

bruseljskem parlamentu. Glede tega usklajeno sodelujemo tako preko FACE kot z našimi 

poslanci. Prevladala sta razum in spoznanje, da legalno orožje lovcev ne pomeni teroristične 

grožnje, prej bi trdili obratno. Sodelujemo pri pripravi novega orožnega zakona oziroma 

imamo predstavnike v širši delovni skupini.  

 

V decembru 2016 nam je uspelo izdati Zbornik ob 25-letnici osamosvojitve Slovenije in v 

njem opisati vlogo slovenskih lovcev pri tem. Na tem mestu se zahvaljujem uredniškemu 

odboru za opravljeno delo, čeprav jih verjetno čaka še kakšna kasnejša izdaja, saj je kar nekaj 

prispevkov prišlo prepozno, zato bi lahko našli svoje mesto v dopolnjeni izdaji.  

 

Sodoben način življenja nas vse bolj oddaljuje od zavedanja, da smo del povezane celote, 

narave in življenja v njej. Ljudje s svojim razvojem, zaradi lastnih interesov in z načinom 

življenja nenehno posegamo v življenjski prostor prostoživečih živali in jih na tak način 

Slovenska lovska organizacija se ponaša z dolgo in 

bogato tradicijo – v letu 2017 praznujemo 110 let 

obstoja in delovanja. Konec leta 2016 smo izbrali znak 

za prihajajočo obletnico, a potrebno je tudi zaključiti 

leto in napisati poročilo. Poročilo je obsežno in 

raznoliko. Vse to dokazuje, da je naša dejavnost 

obsega številna in raznolika področja: od lovske 

kulture, založništva, raziskovalne dejavnosti, 

izobraževanja, dela z mladimi, lovske kinologije in 

lovskega strelstva do različnih družbenih dejavnosti, 

ki kažejo, kako pomembno je lovstvo vpeto v naravo 

in družbo. Potekajo pa tudi aktivnosti za izgradnjo 

novega lovskega centra in upam, da bomo o tem lahko 

odločali na spomladanski skupščini LZS.  
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ogrožamo. Motorna vozila, sodobni štirikolesniki, dandanes rohnijo že skoraj po vsaki vlaki v 

gozdu. Katastrofa za divjad, ki nima več miru! Po drugi strani pa država naredi premalo, da bi 

to preprečila. Zato bom še enkrat ponovil idejo, da bi lahko naši lovski čuvaji opravljali tudi 

naloge naravovarstvenih nadzornikov oziroma ugotavljali vse takšne kršitve. Na srečanju 

lovskih čuvajev smo dobili tak predlog iz občine, kjer imajo težave tudi z Italijani in 

komercialnim odnašanjem pridelkov iz gozda. Končni rezultat je podoben prejšnjim. Iz 

Ministrstva za javno upravo so dopis občine odstopili Ministrstvu za kmetijstvo. Verjetno bo 

potem romal dopis še na Ministrstvo za okolje in prostor … Skratka, verjetno se spet ne bo 

zgodilo nič. Res bi pričakoval, da bi se vsa tri ministrstva končno le dogovorila, kako bodo 

rešila težavo tovrstnega skrajnega nereda v gozdovih!  

 

Ne glede na to, ali nas bodo pri tem prepoznali kot morebitnega partnerja, bo še vedno večina 

lovčevih aktivnosti v lovišču usmerjenih v prizadevanja za ohranjanje ustreznega 

življenjskega okolja divjadi in drugih prostoživečih živalskih vrst, kar je pravzaprav glavni 

sestavni del trajnostnega upravljanja z divjadjo. Lovci na leto opravimo skoraj milijon 

neplačanih delovnih ur in na tak način z različnimi ukrepi neposredno udejanjamo glavno 

poslanstvo in cilj: varstvo narave. Lovstvo je varstvo narave! 

 

Zaradi polemike o predlaganem odstrelu medveda in volka in vlogi lovcev pri tem, moram 

zapisati preprosto dejstvo. Odstrela medvedov v Sloveniji ni mogoče opraviti brez našega 

sodelovanja. Marsikdo v ospredje postavlja, koliko naj bi stal medved  kot trofeja, nihče pa ne 

ve, koliko ur je potrebno za tak lov, tudi koliko voženj z osebnim avtomobilom je treba 

opraviti, česar ne plača nihče. Za nameček predpišejo še nesmiselne omejitve o dopustnih 

težah medvedov, ki so dovoljeni za odstrel. Lovci se vse premalo zavedamo naše veljave in 

da z odstrelom koristimo celotni populaciji medveda. Za dolgoročno preživetje medveda je 

nujno tudi razumevanje lokalnega prebivalstva oziroma njihova pripravljenost do sobivanja z 

medvedom. Prav zato je pomemben tudi lov, ker je  nujno, da je populacija uravnovešena in 

je zato konfliktov čim manj.  

 

Naš skupni cilj mora biti, da bomo našim zanamcem predali ohranjeno naravo. Zato so 

pomembni prav vsi naravni ekosistemi, saj vsak od njih terja svoje možnosti za ohranitev. 

Zavedati se moramo, da je varstvo narave, njene biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnega 

ravnovesja, temeljna pravica slehernega posameznika. To je tudi temeljni pogoj za zdravo 

življenjsko okolje za človeka. Ne le zaradi preprečevanja škode, ampak tudi z vidika varstva 

narave in ohranjanja divjadi je pomembno, da lovci sodelujemo s souporabniki prostora. Že 

januarja lani sem bil na sestanku s Kmetijsko-gozdarsko zbornico, a se je izkazalo, da v 

odnosu z njimi ne bo velikih sprememb. Dejstvo je, da se je škoda od divjadi v zadnjih petih 

letih prepolovila. Seveda to velja za naše članice, t.j.  lovske družine. Toda nihče z njihove 

strani noče priznati tega dejstva, kar je verjetno povezano tudi z zmanjševanjem številčnosti 

divjadi, za katerega se zavzemajo. Predvsem sproščen odstrel pri divjih prašičih, ki ga lovska 

družina lahko ustrezno poveča, če se pojavi škoda, je pokazal, da bo treba spremeniti toge 

sisteme načrtovanja. Dejstvo je, da škodo poravna lovska družina iz svojih sredstev in da 

mora imeti glede na odgovornost tudi ustrezen vpliv pri odstrelu. Še vedno pa se ni nič 

spremenilo z denarjem, ki ga država pobere od divjadi (s koncesninami), denar ponikne v 

proračunu. Del tega denarja bi morali nameniti za solidarnostno plačevanje ekstremno velike 

škode! 

 

Uspešno pa se povezujemo z drugimi nevladnimi naravovarstvenimi organizacijami. S 

sporazumi, ki smo jih podpisali v preteklosti, smo se zavezali, da bomo skupaj delovali pri 

uresničevanju naših skupnih ciljev, ki so ključni za ohranjanje narave, kar bomo lahko dosegli 

le s skupnim, trajnim in tvornim sodelovanjem vseh deležnikov. Tvorno sodelujemo z ribiško, 

planinsko, čebelarsko, kinološko in turistično zvezo (leta 2011 smo podpisali Dogovor o 
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sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja ter 

ohranjanja biotske raznovrstnosti). Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, kot 

smo jo poimenovali, si med drugim prizadeva za vzpostavitev instituta Varuha narave v 

Sloveniji. Pravkar so v pripravi spremembe Zakona o ohranjanju narave (ZON), zato bomo 

resornemu Ministrstvu za okolje in prostor predlagali dopolnitev zakona, ki bi omogočil 

pogoje za uvedbo Varuha narave. Narava namreč nima svojega glasu, zato je še kako 

pomembno, da bi vzpostavili institut varuha narave, da bomo dejansko lahko ohranili naše 

skupno dobro. Vsi skupaj se zavedamo, da bomo le s sodelovanjem lahko uresničevali 

dolgoročne cilje v korist narave in biotske pestrosti ter posledično nepridobitniške koristi vseh 

nas. Aktivni smo tudi na drugih področjih; naj omenimo na primer Zlatorogovo galerijo na 

LZS, ki je v skoraj treh letih delovanja gostila že kar nekaj umetniških razstav. LZS je lani (v 

sodelovanju s Savinjsko-Kozjansko ZLD - Celje) organizirala že tretji dobrodelni ples, ki je 

namenjen zbiranju sredstev za solidarnostni Zeleni sklad, s katerim LZS zagotavlja 

solidarnostno pomoč svojim lovkam in lovcem v izrednih življenjskih situacijah. O 

izobraževanju v lovskih vrstah ne bom pisal, saj je obseg takšen, da bi bil potreben že 

samostojen uvodnik. Bomo pa skušali zadržati kakovost našega izobraževanja, zato vidim  pri 

tem kot pomemben dejavnik tudi vsebine vsakoletnih strokovno-znanstvenih dni. 

 

Divjad je naša skupna lastnina, ki jo je država (pod določenimi pogoji) zaupala v upravljanje 

lovskim organizacijam. Menim, da to nalogo opravljamo kakovostno in z vso odgovornostjo. 

Odgovorno ravnanje v skupno dobro nas je že v preteklosti vodilo, da smo sami sprejeli lastne 

dogovore in zavarovali določene živalske vrste že mnogo prej, preden se je odzvala država s 

svojimi  uredbami in zakonom. Tak je bil  primer pri divjemu petelinu in volku. Lani pa smo, 

skupaj s še drugimi partnerji, podpisali Sporazum o skupnem sodelovanju hrvaških in 

slovenskih partnerjev v projektu ohranitve divjega petelina v zahodnih Dinaridih. Cilj 

projekta je predvsem ugotoviti dejansko stanje populacije divjega petelina in pripraviti  

dolgoročne smernice za ohranjanje obstoječe populacije.  

 

V preteklosti smo lovci mnogokrat opozarjali na nepremišljene ali škodljive posege v okolje 

ali v populacije prostoživečih živali. Opozorila so se vedno izkazala za utemeljena. Lani smo 

bili na primer priča nerazumni odločitvi ministrstva o drastičnem zmanjšanju številčnosti 

jelenjadi, ki ji utemeljeno nasprotujemo. Zagovarjamo stališče, da mora upravljanje z divjadjo 

oziroma naše poseganje v populacije divjadi temeljiti na argumentiranih znanstvenih 

dognanjih in metodah. Po žledu in velikem napadu podlubnikov ter nujnosti obnove gozda 

včasih kar ni mogoče verjeti, da bomo zdaj vse rešili morda s ponovno povečanim odstrelom 

jelenjadi. Po drugi strani pa na žalost nekateri na Zavodu za gozdove  zaradi dreves očitno ne 

vidijo divjadi. Gozd  je dom divjadi že tisočletja. Zato me moti, ko ob poslušanju tarnanja o 

objedenosti ni niti besede o ukrepih, ki bi omogočili povečanje prehranske zmožnosti gozda 

za divjad. Očitno je edini večji in potreben ukrep opravila kar narava sama – z žledom in 

podlubniki. Vsem je splošno znano dejstvo, da se Slovenija zarašča, zato se ob vsem lesu, ki 

zdaj propada v gozdu, sprašujem, kaj jim je storila jelenjad, da bi vse zvrnili nanjo in 

povečevali njen odstrel.  

 

Lani maja je bil osmi strokovno-znanstveni posvet o pomenu, možnostih in priložnostih 

monitoringa v lovstvu. Sistematično spremljanje stanja in razvoja populacije neke vrste je 

namreč nujen sestavni del trajnostnega in učinkovitega upravljanja vseh vrst divjadi. V 

lovstvu je monitoring široko uporaben ne le za spremljanje številčnosti živali v populaciji, pač 

pa tudi zaradi drugih kazalnikov, ki so pomembni za upravljanje v lovstvu. Tako je LZS že 

leta 2015 prepoznala potrebo po čim hitrejšem začetku proučevanja vpliva in sistematičnega 

spremljanja populacije zlatega šakala, v letu 2017 nas čaka izvedba monitoringa...  
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Ob zaključku pa predvsem zahvala vsem sodelavcem oziroma slehernemu lovcu. Vsak 

prispeva delček k delovanju naše organizacije in tako smo dočakali 110. obletnico delovanja. 

Pričujoče poročilo pa prikazuje le leto delovanja, a čas teče in čaka nas še veliko dela, da bi 

uresničili vse zastavljene cilje. 

 

Mag. Lado Bradač, 

predsednik LZS 
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SPLOŠNI PODATKI O LOVSKI ZVEZI SLOVENIJE 

 
O Lovski zvezi Slovenije 

 

Lovska zveza Slovenije (LZS) je nevladna naravovarstvena organizacija s 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 

 

LZS v svojem temeljnem poslanstvu povezuje slovenske lovce pri varstvu narave in okolja ter 

trajnostnem upravljanju z divjadjo.  

 

Vizija 

 

LZS želi uspešno slediti toku sprememb, zato se nenehno prilagaja zahtevam časa. Spreminja 

se in stremi k izboljšavam na vseh področjih. Zato se nenehno posodablja tudi njena vizija. 

Ob realizaciji zastavljenih ciljev bo znova postala enakovredna in spoštovana partnerica na 

področju lovsko-upravljavskega načrtovanja. V širši javnosti bo bolj prepoznavna kot 

naravovarstvena organizacija in zaradi svoje aktivnosti v očeh javnosti še bolj spoštovana. 

Prepoznana bo kot organizacija, ki vse svoje odločitve sprejema na strokovno in znanstveno 

podprtih izhodiščih, kot organizacija, ki si nenehno prizadeva postati še bolj transparentna, 

učinkovita in uspešna v svojem delovanju.  
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Lovska zveza Slovenije v številkah za leto 201 6 
 

Članstvo 

skupaj članov na dan 31. 12. 2016 20.390 

-        žensk 449 

-        pripravnikov 447 

povprečna starost 56,66 let 

število članov v 2 LD 235 

število članov v 3 LD 2 

 

Organizacija 

število OLZ/ZLD 20 

število volilnih okolišev 20 

število LD in ostalih članic 421 

 od tega upravljavk lovišč 415 

 skupna površina lovišč (v ha) 1.767.681 

 lovna površina (v ha) 1.648.928 
 

Izobraževanja 

število izvedenih izobraževanj 141  

število slušateljev 4401  
 

Odvzem divjadi (velika in mala brez polha) 

  

srnjad 39.166 

 odstrel 32.465 

 izgube 6.701 

  

navadni jelen  4.087 

 odstrel 3.747 

 izgube 340 

  

muflon 503 

 odstrel 471 

 izgube 32 

  

gams  1.981 

 odstrel 1.869 

 izgube 112 

  

divji prašič 8.394 

 odstrel 8.192 

 izgube 202 

  

lisica 13.122 

poljski zajec 2.138 

siva vrana 10.390 

  

skupaj odvzem divjadi:  79.781 
 

Opravljene brezplačne ure 

v lovišču 602.568 

drugo 59.509 

skupaj 662.077 

 

Lovska kultura 

vokalna – pevski zbori 19 

instrumentalne  

– lovski rogisti 

28 

individualni ustvarjalci 8 

 

Lovska kinologija 

število lovskih psov 4.229 

število iskanj ranjene divjadi 2.852 

 

Škode od divjadi 

prijavljenih škod 1.941 

ocenjena škoda 281.889,99€ 

poravnava škod skupaj 239.296,84€ 

- izplačane v evrih 186.265,47€ 

- vrednost materiala 53.031,37€ 

- sanacija škod (ure) 3.929,40 

 

Število škod po vrstah divjadi 

 

število 

škodnih 

primerov 

vrednost povrnjene 

škode v € 

(izplačilo in 

material) 

 

v delu 

(ur) 

divji prašič 1.524 173.129,01 376 

navadni 

jelen 

187 

38.966,23 31 

srnjad 148 20605,68 18 

lisica 30 

1772,15 

 jazbec 21 917,35 3 

siva vrana 12 778,72 3 

ostalo 26 3127,7 7 

skupaj: 1948 239,296.84 438 

 

Lovske izkaznice 

število izdanih lovskih 

izkaznic za druge 

upravičence 

 

85  
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I STROKOVNA SLUŽBA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

V začetku januarja je Strokovna služba LZS sodelovala pri primopredaji med dotedanjim in 

novim predsednikom LZS. Intenzivno je sodelovala pri sklicu prve seje UO v novi zasedbi in 

usklajevanju predlogov za sestavo novih, ne voljenih delovnih teles Zveze. Prav tako je 

nemudoma pričela z izdelavo letnega poročila o delu in poslovanju LZS za preteklo leto, ga 

dokončno oblikovala v marcu, dala v obravnavo Upravnemu odboru LZS in ga nato 

predstavila na vseh delnih občnih zborih. 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. Ker je Strokovna služba LZS v poročilu podrobno 

predstavila celotno delovanje Zveze v preteklem letu, je bila sama priprava in izdelava precej 

obsežen projekt. 

  

V začetku leta je Strokovna služba LZS že osmič objavila razpis za najboljše fotografije 

prostoživečih živali v slovenski naravi z lepim nagradnim skladom in nato jeseni najboljše 

natisnila v zdaj že tradicionalnem velikem stenskem koledarju LZS v nakladi 22.000 izvodov, 

ki ga je prejel vsak slovenski lovec. Po nekajletnem premoru je Strokovna služba LZS marca 

2016 v prostorih Tehničnega muzeja v Bistri organizirala podelitev plaket revije Lovec. 

Zaslužnim sodelavcem in dopisnikom je podelila 2 zlati, 18 srebrnih in 31 bronastih plaket. 

Izdala je 10 enojnih in 1 dvojno številko glasila Lovec v nakladi 24.000 izvodov, pri čemer je 

z različnimi prispevki pri vsako številki sodelovalo približno 40 dopisnikov, naravoslovnih 

fotografov in ilustratorjev. Zato je bilo med letom za glasilo podpisnih 133 novih avtorskih 

pogodb, še dodatnih 33 pa za koledar in knjigo. Glasilo je bilo poslano tudi 150 naročnikom 

doma in v tujini ter na 735 naslovov slovenskih osnovnih šol, vrtcev in knjižnic. Tudi za leto 

2016 je Strokovna služba LZS pripravila razpis za tisk glasila Lovca v letošnjem letu in iz 

prejetih ponudb izbrala najustreznejšo tiskarno. Pred koncem leta je iz tiskarne prišla 

štirideseta knjiga Zlatorogove knjižnice z naslovom Stopinje in sledovi živali, katere pripravo 

je spodbudil izredno dober odziv na brošuro z istim naslovom. Lani je Strokovna služba LZS 

objavila tudi razpis za najboljšo zgodbo z lovsko tematiko, na katerega se je odzvalo 12 

avtorjev, Strokovna služba pa je opravila izbor najboljših ter jih pričela objavljati v glasilu 

Lovec. 

 

Ob 25-letnici osamosvojitve je Strokovna služba LZS sodelovala pri zbiranju gradiva in izdaji 

zbornika z naslovom Slovenski lovci v vojni za Slovenijo. Natisnjen je bil v 2.500 izvodih, 

zato je vsaka lovska družina in območna zveza prejela po 5 izvodov. Kljub številnim pisnim 

pozivom in razpisu za posredovanje podatkov, se je žal tudi tokrat šele po izidu oglasilo 

veliko lovskih družin in posameznikov, ki se niso našli v njem. Objavljeni so bili lahko le 

prispevki tistih, ki so posredovali ustrezno gradivo, pričelo pa se je tudi z zbiranjem še 

neobjavljenih podatkov, ki bodo objavljeni v bližnji prihodnosti v dopolnjenem ponatisu. 

 

Med letom je imela Strokovna služba LZS 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.   

 

Prvemu je Strokovna služba LZS še pozimi poslala prvi poziv za sestanek glede z njihove 

strani zahtevanega  dviga odstrela jelenjadi, vendar se vse do začetka poletja niso odvali na 

dopise. Do konca leta je imela Strokovna služba LZS še tri sestanke v širši zasedbi, na katerih 

so ji bili predstavljeni tudi rezultati raziskave objedenosti gozda, ki jo je opravil ZGS in 

Gozdarski inštitut. Na podlagi teh sestankov in njihovega odnosa lahko Strokovna služba 

upravičeno sklepa, da bodo še naprej zahtevali povečevanja letnih odstrelov. Šele julija je 

Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja in usmrtitve ranjene živali ter 

višini odškodnine na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom, dobil soglasja Službe 
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vlade za zakonodajo in bil objavljen v Uradnem listu. Strokovna služba LZS je tudi pri 

pripravi navedenega intenzivno sodelovala s svojimi predlogi in stališči, ki so jih v veliki meri 

upoštevali. Z Direktoratom za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je imela Strokovna služba poleti 

sestanek glede čiščenja remiz in goščav na Ljubljanskem barju in jim konec leta poslala 

izhodišča za pripravo uredbe o preprečevanju škod na kmetijskih površinah s strani 

prostoživečih živali. V preteklem letu je bila žal odvzeta koncesija prvi lovski družini, 

upravljavki lovišča. Strokovna služba je z ministrstvom sodelovala pri izvedbi postopka 

razpisa in izboru novega koncesionarja. Uvrstitev zlatega šakala med lovne vrste še ni 

omogočila njegove izločitve iz Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrst,  zato bo lov 

na šakala možen le ob ugotovitvi ugodnega stanja populacije, vključno z oceno številčnosti in 

prostorske razporeditve v RS, oceno populacijskih trendov in potencialnega areala širjenja. S 

ciljem pridobitve teh podatkov je Strokovna služba podprla kandidaturo Biotehnične fakultete 

Univerze v Ljubljani, v katerem so člani Strokovno-znanstvenega sveta LZS, na razpis 

MKGP za ciljni raziskovalni projekt o monitoringu šakala, ki je bila uspešna. To pomeni, da 

bodo lahko lovci s svojimi opažanji in posredovanim gradivom pomembno prispevali k 

verodostojnosti in uspešnosti tega razpisa, ki bo dal podatke za pričetek aktivnega upravljanja 

s to vrsto. 

 

Strokovna služba je Ministrstvu za okolje in prostor in ARSO poleti poslala predlog za 

uvedbo omejitve človekovih aktivnosti v naravnem okolju, saj sodobna tehnologija omogoča, 

da tako različne rekreacijske aktivnosti kot gospodarske dejavnosti v prosti naravi vse 

pogosteje potekajo tudi čez celo noč, kar ima negativne posledice tudi na populacije vseh 

prostoživečih živalskih vrst. V začetku oktobra je Strokovna služba poslala tudi protestno 

pismo in zahtevali pojasnila, ker pravne podlage za odvzem rjavega medveda in volka iz 

narave še niso bile niti v razpravi. Odgovora ni prejela, je pa decembra sodelovala znotraj 

širše skupine za pripravo podlage za upravljanje rjavega medveda in volka, pri čemer je 

podprla strokovne podlage ZGS.  

 

Z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za ceste, je Strokovna služba skozi leto 

uskladila in v decembru podpisala sporazum o sodelovanju, ki bo podlaga za sodelovanje, ki 

bo z združenimi močmi prispevalo k zmanjšanju povozov divjadi na cestah. 

 

Na področju sodelovanja z nacionalnimi zvezami drugih nevladnih organizacij v okviru 

skupine za trajnostni razvoj je bil v januarju še pod predsedovanjem PZS izveden sestanek, ki 

so se ga udeležili predstavniki štirih od šestih podpisnic sporazuma in predstavnica pravno 

informacijskega centra nevladnih organizacije. Glavna tema sestanka je bila uvedba  instituta 

Varuha narave, ob koncu sestanka pa je vodenje skupine prevzela naša Zveza. 

 

Sredi marca se je Strokovna služba odzvala na prošnjo vodstva CIC-a in se udeležila obiska 

Albanske lovske zveze, ki si je prizadevala za odpravo prepovedi lova. Kljub sestankom z 

vodstvom zveze, predsednikom parlamentarnega odbora in razgovorom z medijih se je 

kasneje izkazalo, da obisk in pomoč Strokovne službe nista bila uspešna, saj morajo pred tem 

sprejeti ustrezno zakonsko regulativo s področja varstva narave in lovstva. V maju se je 

Strokovna služba udeležila tudi sestanka CIC Foruma lovskih organizacij Bosne in 

Hercegovine ter pomagala pri iskanju opornih točk za ponoven pričetek tvornega sodelovanja 

vseh treh njihovih lovskih zvez. 

 

Delo v upravnemu in izvršnem odboru FACE in prenos informacij članicam našega področja 

je potekalo tekoče, največ časa pa je tudi skupščina porabila za dogovor o odhodu 

generalnega sekretarja, ki mu je bila tudi tam izglasovana nezaupnica. Sestanek članic te 

organizacije je bil aprila v Beogradu, osnovna tema pa njena prihodnja vizija in poslanstvo. 
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Češka lovska zveza je bila zaradi notranjih razmer prisiljena odpovedati za november 

predvideno in že dogovorjeno srečanje članic centralnega regiona FACE. 

 

Ker prva prijava na razpis LIFE+ za repopulacijo risa v Dinaridih ni bila uspešna, je 

Strokovna služba kot eden od nosilnih partnerjev projekta sodelovala na številnih dolgih 

koordinacijah za pripravo nove prijave na razpis, saj je v projekt vključeno kar šest držav s po 

več partnerji. Del projekta Strokovne službe kljub upoštevanju prejetih pripomb in sugestij iz 

predhodnega razpisa ni bilo potrebno bistveno spremenili in prijava je bila oddana 

pravočasno. Kot partner je Strokovna služba sodelovala tudi pri izdelavi prijave na 

mednarodni razpis Interreg za ohranitve divjega petelina v zahodnih Dinaridih, katerega cilj je 

ugotoviti dejansko stanje populacije divjega petelina in predvsem preko izboljšanja habitata 

pripraviti dolgoročne smernice za ohranitev te populacije.  

 

V preteklem letu je Strokovna služba medijem posredovala 13 lastnih sporočil za javnost, 

prek katerih je javnost obveščala o aktualnih dogodkih in temah, podala je 91 pisnih 

odgovorov na novinarska vprašanja ali izjav za različne medije. Poleg tega je redno 

odgovarjala na posamezna vprašanja zainteresirane javnosti in skrbela za ažurno objavljanje 

obvestil in novic na spletni strani LZS in Facebook profilu LZS. Redno letno novinarsko 

konferenco je tudi tokrat organizirala v decembru skupaj z RZS. Na njej je predstavila v 

preteklem letu realizirane aktivnosti in zbornik Slovenski lovci v vojni za Slovenijo ter 

problematiko trkov divjadi na glavnih in regionalnih cestah. Prav tako v decembru je 

Strokovna služba skupaj z Ribiško zvezo v prostorih Zlatorogove galerije organizirala 

tradicionalno prednovoletno srečanje z nekdanjimi funkcionarji LZS, predstavniki nevladnih 

organizacij, ministrstev in organov v njihovi sestavi in drugimi, s katerimi kot organizacija 

sodeluje. Ob tej priložnosti sta predsednik LZS in direktor Direkcije RS za infrastrukturo 

Ministrstva za infrastrukturo slavnostno podpisala dogovor o sodelovanju na področju 

zmanjšanja tveganj za trke z divjadjo na cestah, ki je bil medijsko precej odmeven. 

 

V Zlatorogovi galeriji, ki se nahaja v visokem pritličju naše stavbe, je Strokovna služba v 

preteklem letu gostila oziroma organizirala 4 razstave: februarja razstavo Lepote narave 

slikarja Bogdana Breznika, junija razstavo Nedotaknjeno življenje v afriški divjini fotografa 

dr. Petra Kruljca, septembra Fotografsko razstavo ob 40- letnici delovanja Lovskega pevskega 

zbora Medvode in decembra razstavo Lovstvo in narava slikarja Jožeta Svetine. Pod okriljem 

Strokovno-znanstvenega sveta je Strokovna služba organizirala 8. Slovenski lovski dan na 

temo Pomen, možnosti in priložnosti monitoringa v lovstvu in tako osvetlila pomen 

sistematičnega spremljanja stanja in razvoja populacije, ki je nujni sestavni del trajnostnega in 

učinkovitega upravljanja vseh vrst divjadi. Posebej dober odziv so doživele predstavitve 

problematike upravljanja zlatega šakala v sosednjih državah. V letu 2016 je izšla 4. številka 

Zlatorogovega zbornika, ki ga izdaja Strokovno-znanstveni svet, Strokovna služba pa skrbi za 

tehnično urejanje in realizacijo. LZS je v sodelovanju s Savinjsko-kozjansko zvezo lovskih 

družin Celje organizirala že tretji, zelo dobro obiskani in lepo sprejeti dobrodelni ples LZS, s 

katerim so bila zbrana sredstva za solidarnostni Zeleni sklad LZS.   

 

Na podlagi Pravilnika o financiranju določenih skupnih nalog članic LZS je Strokovna služba 

objavila 24 razpisov. Vsebino za razpise so posredovale vse komisije, ki so jim bila ta 

sredstva namenjena, nekatere pa so žal, kljub urgencam, vsebino posredovale zelo pozno. 

Usposobljene članice so do konca leta uspešno izvedle skupaj 108 nalog. Pri tem so 

sodelovale vse usposobljene članice, vendar so izvedle zelo različno število, in sicer od 

najmanj enega pa vse do enajstih razpisanih nalog. Na dva razpisa komisije za lovsko kulturo 

se ni prijavila nobena članica. Sodelovanje z usposobljenimi članicami ter izvajanje skupnih 

in drugih nalog je potekalo tekoče in dobro. S strokovnimi tajniki območnih lovskih zvez je  

Strokovna služba v novembru izvedla delovno srečanje, ki mu je prisostvoval tudi predsednik, 
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s ključnim ciljem izmenjave informacij in čim kvalitetnejšega sprotnega opravljanja skupnih  

nalog, ki se je ni udeležil samo en strokovni tajnik. 

 

V letu 2016 je bilo po vseh ZLD/LZ izvedenih 141 različnih usposabljanj in izobraževanj, 

usposabljanja pa je uspešno zaključil 4401 kandidat. Tečaj za lovske čuvaje je obiskovalo 28 

tečajnikov, 26 pa ga je uspešno zaključilo že lani. Pri takih izobraževanjih so naloge 

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. Posebej gre omeniti 2 brezplačni 

obnovitveni usposabljanji za lovske čuvaje v Celju in na Kozini, na kateri se je prijavilo 593 

čuvajev, udeležilo pa se jih je le 453. Strokovna služba je poskrbela za tehnična dela za 

ponatis brošure Lovovodje, brošure Mentor in lovski pripravnik, izvedbo tiska gradiva 

Določanje starosti s pomočjo čeljustnic, slikanice Maja in Marko z lovcem na lovu, pripravo 

in tisk šolskih urnikov, novih dnevnikov vodnikov krvosledcev ter uredil publikacijo Pravilna 

priprava divjačine, ki bo izdana letos. V dogovoru s pristojnimi je Strokovna služba na 

stroške Zveze predala v prepariranje povoženega medveda, ki ga bo podarila osnovni šoli  v 

Tržiču. 

 

Strokovna služba je sodelovala tudi z Lovskim muzejem pri kategorizaciji eksponatov 

(predvsem orožja) v depojih in razstavnih vitrinah v Bistri, pri dopolnjevanju njihove zbirke z 

vročanjem natisnjene publikacije LZS ter financirala obnovo dermoplastičnih eksponatov. 

 

Intenzivno so potekale tudi aktivnosti za izbor nove lokacije za sedež LZS. V ožji izbor so 

prišle tri, na podlagi določenih kriterijev pa je bila izbrana lokacija v občini Lukovica. Z 

županom je Strokovna služba nato podpisala dogovor o sodelovanju občine pri izvedbi 

investicije, sledil pa je podpis predpogodbe z lastnikom parcel in nakazilo are, saj bo lahko 

nepremičnina kupljena šele na podlagi ustreznega sklepa Občnega zbora Zveze. 

 

Strokovna služba je v letu 2016 s pošto prejela približno 4.000 zadev, ki so bile nato 

dodeljene ustreznemu nosilcu v izvedbo. Od tega je bilo kar 140 vabil na proslave obletnic 

lovskih družin in Strokovna služba se je na skoraj na vsa tudi odzvala. Izdala je 598 

predračunov, 1446 računov, imela 60 blagajniški prejemkov in prejela 750 računov, izdala pa 

1285 potnih nalogov. Intenzivno je delala na izterjavi zapadlih dolgov in bila pri tem uspešna, 

saj je občutno zmanjšala število neplačnikov. Uvedla je davčno blagajno in prešla na 

elektronsko vodenje blagajniških prejemkov in izdatkov. 

 

V preteklem letu je Strokovna služba na podlagi prejetih vlog izdelala in vročila 1.200 lovskih 

izkaznic, samo 17 izkaznic strelskih sodnikov in 74 izkaznic lovskih čuvajev ter realizirala 

izdajo 2.768 lovskih odlikovanj in priznanj. Čas od prejema popolne vloge za izdajo lovske 

izkaznice do njene izdaje je bil v preteklem letu krajši od desetih dni. 

 

V okviru Strokovne službe je bilo izdelanih tudi veliko število poročil, analiz in evidenc, ki se 

nanašajo na izvajanje dejavnosti službe in organov Zveze, Strokovna služba pa je sodelovala 

tudi pri izvedbi več kot 100 sestankov organov, komisij in delovnih teles Zveze, pri čemer je 

zanje izdelala praktično vsa gradiva in zapisnike ter realizirala sprejete sklepe. Prav tako je 

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

Izredno veliko je bilo tudi klicev, pisem in 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.  
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II ORGANI IN DELOVNA TELESA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
Občni zbor LZS je njen najvišji organ in je bil v letu 2016 sklican 7. junija 2016 v prostorih 

Celjskega doma v Celju. Udeležilo se ga je 108 lovcev, članov članic LZS, od 114 izvoljenih 

delegatov, ki predstavljajo vseh 20 volilnih okolišev po Sloveniji. Delegati so izvolili na tem 

občnem zboru tudi manjkajoča dva člana Upravnega odbora in tri člane Razsodišča LZS. 

 

Upravni odbor LZS, ki je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru LZS, skrbi za 

uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč 

Občnega zbora LZS in za uresničevanje nalog LZS. Sestavlja ga 34 članov, v letu 2016 pa se 

je sestal na devetih sejah, od tega štirih dopisnih. Udeležba članov na sejah UO je razvidna iz 

spodnje tabele. 

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

mag. Lado Bradač 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

mag. Srečko Felix Krope   9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Ivan Malešič  9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Zdravko Mastnak 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Janez Šumak 8 (4 rednih + 4 dopisne)/9 

Avgust Reberšak 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Peter Belhar 7 (4 rednih + 3 dopisne)/9 

Branko Žiberna 7 (3 rednih + 4 dopisne)/9 

dr. Ivan Kos 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Anton Lukančič 8 (4 rednih + 4 dopisne)/9 

mag. Aleš Klemenc 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Kazimir Saksida 7 (5 rednih + 2 dopisne)/9 

mag. Dolores Čarga 5 (3 rednih + 2 dopisne)/9 

Alojz Dragan 5 (5 rednih + 0 dopisnih)/9 

Miha Božič 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

mag. Emilijan Trafela 7 (3 rednih + 4 dopisne)/9 

Tomaž Trotovšek 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Marjan Gselman 8 (5 rednih + 3 dopisne)/9 

Miran Štrukelj 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Vedran Prodan 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Miha Mrakič 8 (5 rednih + 3 dopisne)/9 

Danjel Saftič 8 (5 rednih + 3 dopisne)/9 

Boštjan Plaznik 8 (5 rednih + 3 dopisne)/9 

Slavko Žlebnik 6 (3 rednih + 3 dopisne)/9 

Gorazd Kuhar 7 (5 rednih + 2 dopisni)/9 

Janez Pečarič 8 (5 rednih + 3 dopisne)/9 

Radoš Burnik 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Rajko Kovačič 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Danimir Rebec 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Milan Velkovrh 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Franc Zorko 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Ivan Žižek 9 (5 rednih + 4 dopisne)/9 

Ludvik Rituper* 5 (2 redni + 3 dopisne)/9 

Slavko Zakšek* 5 (3 redne + 2 dopisni)/9 
 

*Zaradi kasnejše izvolitve (na Občnem zboru junija 2016) sta bila lahko prisotna le na petih od devetih sej. 
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V letu 2016 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), 

 Ad hoc komisija za organizacijo tretjega dobrodelnega plesa LZS, 

 Delovna skupina za srednje šole in  

 Mešana delovna skupina LZS-Kinološka zveza.  

 

Lovska zveza Slovenije je, letos v sodelovanju s Savinjsko-kozjansko zvezo lovskih družin 

Celje, v petek, 14. oktobra 2016, v hotelu Celeia v Celju priredila 3. Dobrodelni ples, ki se ga 

je udeležilo več kot 200 lovk in lovcev ter drugih gostov. Upravni odbor LZS je domicil za 

organizacijo plesa prireditve podelil Savinjsko-kozjanski ZLD Celje ter sestavil organizacijski 

odbor, ki mu je predsedoval Ivan Malešič. Ples je namenjen zbiranju sredstev za Zeleni sklad, 

iz katerega krovna slovenska lovska organizacija zagotavlja solidarnostno pomoč svojim 

lovkam in lovcem oziroma njihovim svojcem v izrednih življenjskih situacijah.  

 

 
3. Dobrodelni ples LZS, letos  v Celju  

 

Ponovno je bila organizirana tudi dražba umetniških in drugih del, pripravljen je bil dražbeni 

katalog s 45 dražbenimi predmeti, predstavitvijo dražbenega predmeta, darovalca ter izklicne 

cene. Lovski umetniki so darovali 18 umetniških del. Na dražbi, na kateri so bili prodani vsi 

predmeti z izjemo enega (rezbarija Franca Barbiča, ki tako ostaja za naslednje leto), je bilo 

zbranih 3.496 EUR. Celotni prihodki prireditve so bili 12.242,19 EUR, stroški 7.065,61,13 

EUR, dobiček za Zeleni sklad pa 5.176,58 EUR.  

 

Tudi v nadaljnje je smiselno, da organizacijo dobrodelnega plesa prevzame območna zveza, 

saj se s tem lahko tako samo prireditev kot tudi lovstvo predstavi in približa lokalni javnosti. 

Smisel tega, da se prireditev vsako leto organizira na drugem območju, pa je tudi pridobivanje 
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glavnine donatorjev predvsem z območja, kjer prireditev gostuje, saj je težko pričakovati, da 

se bodo vsako leto odzivali isti donatorji (velja tako za finančne donacije kot za dražbene 

predmete). Pri tem je nujna optimalna angažiranost območne zveze. 

 

Slovenska lovska organizacija se ponaša z bogato tradicijo in raznoliko paleto dejavnosti, 

predvsem pa združuje 21 tisoč članov v skupnem poslanstvu – ohranjanju narave. LZS je pred 

tremi leti znova obudila tradicijo dobrodelnega plesa, ki pa bo lahko polno zaživela le ob 

podpori lovskih tovarišev. Ples je namenjen zbiranju sredstev za Zeleni sklad, poleg tega pa 

predstavlja eno od priložnosti, da se lovstvo približa širši javnosti. In s tem tudi sporočilo, da 

poleg čuta za naravo lovci ohranjajo in negujejo vrednote, ki dandanes niso več tako 

samoumevne. Med njimi sta tudi pripadnost in tovarištvo, ki se mnogokrat zrcalita v dejanjih 

solidarnosti, s čutom za sočloveka. Ena od takšnih gest pa je tudi finančna pomoč iz Zelenega 

sklada LZS tistim, ki jo najbolj potrebujejo. 

 

Upravni odbor LZS je organ, ki sprejema načelne politične odločitve, teža dela pa je na 

komisijah. Da bi komisije delovale še bolj usklajeno in učinkovito, so se tudi v letu 2016 

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 Strokovne službe in podpredsednik LZS Aleš Klemenc, 

zadolžen za področje strokovnega dela komisij in delovnih skupin. Udeležba na koordinaciji 

predsednikov komisij je razvidna iz spodnje tabele. 

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

Aleš Klemenc (podpredsednik LZS, odgovoren za delo organov in komisij) 1/1 

mag. Sebastijan Gorenc (predsednik Komisije za finančno in gospodarsko področje) 1/1 

dr. Arpad Kӧveš (predsednik Uredniškega odbora LZS za založništvo) 1/1 

Milan Tepej (predsednik Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi) 1/1 

prof. dr. Boštjan Pokorny (predsednik Strokovno-znanstvenega sveta) 1/1 

Janez Logar (predsednik Komisije za mednarodne odnose) 1/1 

Matija Janc (predsednik Kom. za lov. strelstvo in lov. orožje) 1/1 

Goran Šuler (predsednik Komisije za organizacijska in pravna vprašanja) 0/1 

Ivan Žižek (predsednik Komisije za izobraževanje) 0/1 

Milan Velkovrh (predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja) 0/1 

Radoš Burnik (predsednik Komisije za lovsko kinologijo) 1/1 

Miha Pavčič (podpredsednik Komisije za lovski informacijski sistem) 1/1 

dr. Ivan Kos (predsednik Komisije za upravljanje z divjadjo) 1/1 

Alojz Albreht (član Komisije »Mladi in lovstvo«) 1/1 

 

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 

 

V komisiji so se poleg prve, konstitutivne seje v letu 2016, sestali še na treh rednih sejah ter, 

upoštevaje nujnost in pomembnost, opravili še dve korespondenčni seji. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

Marko Mali 4 

Maja Brunskole 3 

Alojz Albreht 4 

Marko Janežič 4 

Jože Meh 3 

Miha Mrakič 3 

Jože Seršen 2 

 

III Področje dela komisije 

 

Komisija mladi in lovstvo, katere osnovno poslanstvo je predstavljanje lovstva med mladimi 

ter s tem tudi osveščanje širše javnosti o vlogi in pomenu lova in lovcev v današnjem času, 

ima široko in izjemno raznoliko delovno področje: 

 

V sodelovanju s strokovno službo LZS pripravlja in objavlja razpise in natečaje, katerih 

osnovni cilj je spodbujanje dela z mladimi znotraj usposobljenih članic LZS. Z nagradnimi 

natečaji pa skuša mladino dodatno zainteresirati za opazovanje in varovanje narave ter 

sodelovanje v lovskih organizacijah. 

 

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 ostalo didaktično gradivo. Z organizacijo in 

izvedbo lovskih krožkov oziroma interesne dejavnosti na temo lovstva poskuša doseči 

seznanjanje dijakov z lovskimi vsebinami, zlasti tistih na srednjih biotehniških šolah. 

 

V sodelovanju z drugimi sorodnimi nevladnimi organizacijami se trudi promovirati lovstvo 

tudi med podmladkom tabornikov, ribičev, planincev … 

 

Usposobljene članice skuša zainteresirati za vzpostavljanje naravoslovnih učilnic ali kotičkov 

v osnovnih šolah, centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, turističnih kmetijah itd. Obenem se 

trudi vzpostaviti kataster naravoslovno-lovskih učnih poti v Sloveniji ter pri usposobljenih 

članicah spodbuditi interes za čim večjo izkoriščenost le-teh za približevanje naravnega okolja 

- zlasti mladim. 

 

V sodelovanju z ostalimi komisijami LZS se komisija trudi, 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 vsekakor prednost objave prispevkov o neposrednem 

delu z mladimi na terenu. Obenem se trudi, da bi čim več vsebin, zanimivih za mlade, našlo 

svoje mesto v posebnem zavihku na spletni strani LZS. 
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IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2016 

 

Komisa »Mladi in lovstvo« v letu 2016 beleži naslednje aktivnosti: 

 

1. Lovski tabori in usposabljanja za člane upravnih odborov usposobljenih članic 

 

Komisija je pripravila  razpis za izvedbo eno-, dvo- in tridnevnih lovskih taborov za 

osnovnošolce, na katerega se je prijavilo enajst usposobljenih članic. Na podlagi prispelih 

poročil je ugotovila, da je bilo v letu 2016 s strani usposobljenih članic LZS skupno izvedenih 

deset lovskih taborov, in sicer: štirje tridnevni (ZLD Pomurje, Ilirsko Bistriška ZLD, ZLD 

Novo mesto in Savinjska-Kozjanska ZLD), dva dvodnevna (Postojnsko Bistriška ZLD in 

ZLD Koroške) in štirje enodnevni (Lovska zveza Maribor, ZLD Posavja, LZ Maribor in ZLD 

Gorenjske). 

 

Taborov sta se skupno udeležila 302 osnovnošolca, različnih starostnih skupin. Na taborih je 

sodelovalo 59 mentorjev in članov drugega osebja. Podatka o številu sodelujočih članov 

lovskih organizacij iz prispelih poročil žal ni mogoče razbrati, prav tako ni mogoče podati 

ocene o stroških izvedenih taborov.   

 

Za usposobljene članice, ki so se prijavile na razpis za usposabljanje članov Upravnih 

odborov lovskih družin o možnostih dela z mladimi, so člani komisije pripravili in izvedli  pet  

tovrstnih predstavitev, in sicer za: ZLD Idrija, Postojnsko Bistriško ZLD, ZLD Gorenjske, 

ZLD Prekmurje in ZLD Posavje. Iz priloženih poročil žal ni mogoče razbrati skupnega števila 

udeležencev, popolni pa niso niti podatki, predstavniki katerih lovskih organizacij so se 

usposabljanj udeležili.   

 

Komisija ugotavlja, da nekatere usposobljene članice posredujejo nepopolna in površna 

poročila, kar onemogoča pripravo verodostojne analize o izvedenih prireditvah (lovskih 

taborih …), na osnovi katere bi lahko nadgrajevali, predvsem pa izboljševali tovrstne 

aktivnosti. Zato komisija predlaga in zahteva od usposobljenih članic, da ji v prihodnje 

posredujejo poročila o aktivnostih, ki zadevajo delo z mladimi, na obrazcih, ki bodo priloženi 

razpisom za izvedbo posameznih aktivnosti. 

 

2. Naravoslovne učilnice, oziroma kotički 

 

Člani komisije so se na 3. redni seji sestali na turistični kmetiji Klančnik, v Podklancu pri 

Dravogradu. Razlog obiska je bila informacija o nastajajoči tematski sobi o prostoživečih 

živalskih vrstah v našem naravnem okolju in lovstvu. V posebnem objektu na posestvu 

kmetije so si imeli člani komisije priložnost ogledati zbirko dermoplastičnih preparatov 

številnih živalskih vrst, vizualno vključenih v njihovo naravno okolje, lovske naprave in 

pripomočke za izvajanje lova … Gospodar kmetije in lovski tovariš Marko Kogelnik je ob 

predstavitvi tematske sobe, ki naj bi si jo bilo kot sestavni del turistične ponudbe kmetije 

mogoče ogledati tudi v prihodnje, izpostavil nujnost stalnega osveščanja državljanov o vlogi 

in pomenu lovstva za ohranjanje našega naravnega okolja. Izrazil je željo po še tesnejšem 

sodelovanju s krovno lovsko organizacijo, zlasti na področju pridobivanja učnega in 

promocijskega gradiva kot tudi pri omogočanju promocije njihove dejavnosti v lovskih 

krogih. 
 

Na podlag videnega je komisija sprejela sklep, da bo Kmetijo Klančnik v prihodnje obveščala 

o novostih na področju dela z mladimi ter z zagotavljanjem učnega in promocijskega gradiva 

poskušala prispevati k čim večji atraktivnosti nastajajoče tematske sobe v  bližini Dravograda.  
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3. Naravoslovje in lovstvo v srednjih šolah 

 

Skladno z načrtovanimi aktivnostmi komisije je bilo 11.5.2016 organizirano III. srečanje 

dijakov, ki med šolskim letom obiskujejo lovski krožek oziroma interesno dejavnost 

naravoslovje in lovstvo. Gre za zabavno tekmovanje, ki se ga je že oprijelo ime »Male zelene 

celice«. Osnovni namen srečanja je zabavno preverjanje in utrjevanje naravoslovnega in 

lovskega znanja, ki  ga dijaki pridobijo med šolskim letom, hkrati pa je to tudi priložnost za 

druženje in medsebojno izmenjavo izkušenj, slednjega zlasti med mentorji. Gostiteljica 

tokratnega srečanja je bila že drugič zapored Srednja gozdarska in lesarska šola v Postojni, 

poleg njihovih dijakov pa so se je udeležili tudi predstavniki dijakov iz Biotehniškega centra 

Naklo in Lesarske šole iz Maribora. Kot rezultat internega fotografskega natečaja so bile na 

tem srečanju prvič predstavljene fotografije z naravoslovno lovsko tematiko, ki so jih dijaki 

posneli med šolskim letom. Prireditev je bila izvedena z minimalnimi stroški, sodelujoči 

dijaki pa so prejeli priznanja in praktične nagrade. Podrobno poročilo o srečanju je dostopno v 

arhivu komisije. 

 

Za delo z mladimi v srednjih šolah je komisija v prejšnjem mandatu pripravila predlog 

Pravilnika lovskih organizacij na področju dela z mladimi v srednjih šolah. Prav iz razloga 

onemogočanja včlanjevanja mladoletnih članov v lovske organizacije se je komisija odločila 

umakniti pravilnik iz procedure potrjevanja in počakati na spremembo pravil na tem področju. 

 

4. Literarni  in fotografski natečaj 

 

Že komisija preteklega mandata je razpisala literarni natečaj na temo Karte Črni Peter, Slog 

pravljica za učence I. triade osnovnih šol. Na natečaj se je odzvalo 26 učenk in učencev, 

ocenjevalna komisija pa je kot najboljše tri ocenila naslednje prispevke: 1. Poroka volka in 

volkulje, avtor: Brin Matović (3. a. , OŠ Zreče); 2. Čuk in sova, avtorica: Jelena Jurak (3.a., 

OŠ Kamnica); 3. Čarodej dobre volje, avtorica: Andreja Maxharraj (2. r, OŠ Pohorskega 

bataljona Oplotnica, podružnica Kebelj). Praktične nagrade in priznanja sta avtorjem na 

osnovnih šolah izročila člana komisije Jože Meh in Miha Mrakič. Podrobno poročilo o 

natečaju se nahaja v arhivu komisije.  

 

Za jesensko obdobje je komisija objavila javni natečaj Mladi foto lovec za najbolj izvirno 

lovsko fotografijo. K natečaju so bili povabljeni učenci III. triade osnovnih šol in dijaki vseh 

srednjih šol v Sloveniji. Odziv je bil žal izjemno skromen, saj sta se odzvala le dva avtorja. 

 

5. Priprava in izdaja učnih, promocijskih  in drugih gradiv 

 

Skladno s programom dela in razpoložljivimi finančnimi sredstvi je komisija poskrbela za 

izdajo promocijskega gradiva - obrazec šolskega urnika (v nakladi 10.000 izvodov) z 

ilustracijami prostoživečih živali, ki jih je v ta namen upodobil Aleš Pičulin.  

 

Druga publikacija z realizacijo v lanskem letu je poučna knjižica z naslovom Marko in Maja z 

lovcem na lovu. Besedilo zanjo je napisal Franc Černigoj, ilustriral pa Aleš Pičulin. Knjižica, 

katere vsebina je v prvi vrsti namenjena predšolskim otrokom in učencem prve triade 

osnovnih šol, je izšla v nakladi 15.000 izvodov, v upanju, da bo ob pomoči lovcev na terenu 

našla svoje mesto med mladimi, ki jim je namenjena. 

 

Na podlagi izkazanega interesa Osnovne šole Tržič za umestitev dermoplastičnega preparata 

manjšega rjavega medveda v šolski prostor je komisija - prav tako na podlagi programa dela 

in načrtovanih finančnih sredstev - naročila izdelavo preparata.  
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Komisija je bila v začetku mandata seznanjena s ponudbo za sodelovanje pri izdaji didaktične 

igre EKO, avtorja Matjaža Hribarja, mag. varstva okolja. Za oceno gradiva je bila imenovana 

strokovna komisija iz vrst vzgojiteljev in osnovnošolskih učiteljev, ki je igro, z manjšimi 

popravki, ocenila kot primerno promocijsko in hkrati učno gradivo za osnovnošolsko 

mladino. Z avtorjem je bil opravljen informativni razgovor o dokončni pripravi (finalizaciji) 

gradiva, predvidenih stroških, možnostih založništva in distribucije didaktične igre. Žal 

razpoložljiva finančna sredstva komisije trenutno ne dopuščajo realizacije tega projekta. 

 

 
Maja in Marko z lovcem na lovu 

 

6. Sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami 

 

Predsednik komisije se je 24.11.2016, kot predstavnik Lovske zveze Slovenije, udeležil 

posveta nevladnih organizacij na temo dela z mladimi. Gostiteljica posveta je bila Čebelarska 

zveza Slovenije, s predstavitvami o dosedanjem delu z mladimi na različnih področjih, v 

razgovoru o možnostih sodelovanja pa so sodelovali predstavniki Čebelarske, Ribiške, 

Planinske, Lovske in Turistične zveze. Komisija do današnjega dne žal še vedno ni prejela 

zapisnika o tem posvetu.  

  

7. Problematika včlanjevanja mladoletnih članov 

 

V okviru delovanja v komisiji krepko občutimo negativne posledice onemogočanja 

včlanjevanja mladih, mlajših od 18 let v lovske organizacije, ki temelji na - po mnenju 

komisije neustrezni - zakonski podlagi. V zvezi s tem je Komisija enotnega mnenja, da je 

potrebno to anomalijo v Zakonu o  divjadi in lovstvu čim prej odpraviti ter s tem ustvariti 

pogoje za nemoteno pridobivanje mladih, tudi mladoletnih, članov v lovske organizacije in s 

tem poskrbeti za pomlajevanje članstva. 

 

8. Ostalo 

 

V zvezi z zbiranjem predlogov za spremembo Pravil LZS je komisija konec novembra 

pripravila predlog besedila, ki zadeva naloge in pristojnosti Komisije »Mladi in lovstvo, ter ga 

posredovala strokovnim službam.  
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VI  Povzetek 

 

Komisija »Mladi in lovstvo« stremi k napredovanju s kratkimi, vendar zanesljivimi koraki. 

Zaveda se dejstva, da na področju dela z mladimi lahko največ prispevajo člani lovskih 

organizacij v svojem lokalnem okolju. Med pozitivne rezultate svojega dela komisija uvršča 

pripravo in izdajo zgoraj omenjenih učnih gradiv, uspešen zaključek literarnega natečaja in 

relativno uspešno uvajanje naravoslovno-lovskih učnih vsebin v srednje biotehniške šole.  

 

Žal pa se komisija včasih sprašuje o smiselnosti tovrstne aktivnosti, če zainteresiranim 

mladoletnim dijakom hkrati ne more omogočiti včlanjevanja v lovsko organizacijo. Zato bodo 

aktivnosti komisije v prihodnjih mesecih prioritetno usmerjene v odpravljanje tega zakonsko 

pogojenega nesmisla.    

 

K uspešnemu delu komisije je v znatni meri prispeval tudi strokovni sodelavec LZS, Gregor 

Bolčina, za kar se mu predsednik komisije na tem mestu v imenu komisije »Mladi in lovstvo« 

tudi iskreno zahvaljuje.  
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2 Komisija za finančno in gospodarsko področje  
 

I Seje komisije 

 

V letu 2016 so se člani Komisije za gospodarsko in finančno poslovanje (KGFP) sestali na 

štirih sejah, in sicer na: eni konstitutivni seji, dveh rednih sejah in eni korespondenčni seji. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

mag. Sebastijan Gorenc  4/4 

Tomaža Kraškovic  3/4 

Avgust Reberšak 4/4 

Milivoj Hlede 4/4 

Tomislav Kovačič 3/4 

Anton Bensa 1/4 

 

III Področje dela komisije 

 

Komisija KGFP se je v letu 2016 konstituirala v sestavi, kot jo je potrdil UO LZS. Delo 

komisije v letu 2016 je bilo usmerjeno predvsem v pregled porabe sredstev LZS, glede na 

sprejeti finančni načrt za tekoče leto. Komisija je v letu 2016 spremljala porabo sredstev in 

realizirane prihodke na mesečnem nivoju. V zadnjem kvartalu leta 2016 je komisija izvajala 

aktivnosti, vezane na pripravo in uskladitev finančnega načrta za leto 2017. 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 2017 

je potrdil UO LZS. 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2016 

 

1. Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju in računovodenju 

 

V letu 2016 je KGFP v sodelovanju s KOPV novelirala Pravilnik o finančno-materialnem 

poslovanju in računovodenju, namenjen kot pomoč lovskim družinam pri poslovanju in 

načinu spremljanja poslovnih dogodkov. Osnutek pravilnika je bil posredovan UO LZS v 

potrditev in kasnejšo objavo na spletni strani LZS, za potrebe lovskih družin v smislu 

zagotovitve zakonite in praktične uporabe pri finančnem in materialnem poslovanju ter 

računovodenju. 

 

2. Priprava finančnega načrta za leto 2017 

 

Predlog finančnega načrta je bil pripravljen na osnovi vsebinskih predlogov posameznih 

komisij in organov LZS. Večina komisij je vsebinsko široko in optimistično načrtovala 

posamezne naloge. Pri vsebinskem načrtu so bile določene prioritete programov posameznih 

komisij, ki dajejo prednost programom, ki jih lovci najbolj potrebujejo. Finančni načrt temelji 

na predpostavki, da članarina LZS za leto 2017 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 2017, 

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

uravnotežen, kar pomeni, da predlagana poraba za delovanje komisij in organov LZS ne 

presega predvidenih prihodkov LZS v letu 2017. Predlog finančnega načrta za leto 2017 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. 
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VI Povzetek 

 

Komisija za gospodarsko in finančno področje je v letu 2016 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. 
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3 Komisija za izobraževanje  
 

I Seje komisije 

 

Komisija za izobraževanje se je v letu 2016 sestala na sedmih sejah, od tega petih rednih in 

dveh dopisnih. Sklicana tretja seja ni bila sklepčna. 

 

1. ustanovna seja komisije: 3. 2. 2016 

2. dopisna seja komisije: 5. - 9. 2. 2016 

3. redna seja: 3. 3. 2016 (nesklepčna) 

4. dopisna seja komisije: 9. – 13. 3. 2016 (nesklepčna) 

5. redna seja: 17. 5. 2016  

6. redna seja: 8. 9. 2016  

7. redna seja: 20. 12. 2016  

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

 
Ime in priimek: Ustanovna Redna Dopisna Skupaj 

Ivan Žižek 1 4 2 7 

Mag. Branko Lotrič 1 3 2 6 

Igor Simšič 1 4 2 7 

Marko Burgar 1 3 1 5 

Jožef Slaviček 1 2 1 4 

Janko Brezovnik mag. 1 1 1 3 

 

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), za morebitna 

ažuriranja tozadevnih Pravilnikov oziroma Navodil, v sklopu prenosa nalog na usposobljene 

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

prenosa nalog na usposobljene članice, skrbi za pripravo učnih gradiv za te razpise in 

andragoško usposabljanje predavateljskega aktiva.  

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2016 

 

V tem mandatu je prevzel vodenje komisije Ivan Žižek, ki je tudi poročevalec na UO LZS. 

Podpredsednik je Branko Lotrič, člani pa Igor Simšič, Marko Burger, Janko Brezovnik ter 

Jože Slaviček. 

 

Na podlagi sprejetega programa dela je bila na sejah sproti obravnavana vsa problematika, ki 

se pojavlja ob izobraževanju članstva. V mesecu marcu je komisija razpisala naslednja 

izobraževanja: Pravilna izvedba praktičnega dela lovskega izpita, Tečaj za usposobljene 

osebe (začetni in obnovitveni), Naloge upravljavca lovišč skladno s koncesijsko pogodbo, 

Pravilna priprava divjačine, Usposabljanje za lovovodje na skupnih lovih ter Usposabljanje za 

mentorje. Po prejetih poročilih je komisija s tovrstnimi izobraževanji glede števila slušateljev 

zadovoljna, vendar ugotavlja, da se izobraževanja večinoma udeležujejo isti lovci. Teoretično 

izobraževanje pripravnikov generacije 2016 je potekalo kot nekaj zadnjih let. Na podlagi 

pisnih poročil izvajalci pri izobraževanju niso imeli večjih problemov. Pojavljajo pa se 

nedoslednosti pri izvedbi posameznih predmetnikov. Predavatelji premalo oziroma sploh ne 

upoštevajo kataloga znanj, objavljenega na spletni strani LZS, nedoslednost se pojavlja tudi 

pri najmanjšem zahtevanem količniku ur po temah, komisija opaža tudi neupoštevanje 



 25 

sklepov UO LZS po višini stroška izobraževanja, premalo dosledno izpolnjevanja Navodil za 

izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita in vodenja evidenc. 

 

Posledično prihaja do nezadovoljstva med člani članic, ki se tako vsako leto obračajo na 

komisijo za informacije. Žal se s tovrstnimi vprašanji največkrat pojavljajo iz novomeškega in 

gorenjskega področja. Verjetno bo zaradi poenotenja sistema potrebno reorganizirati samo 

izvajanje izobraževanja. S tem je mišljen skupni predavateljski aktiv, ki ga organizira LZS, na 

podlagi nabora predavateljev pa se na posamezne izvajalce teoretičnega izobraževanja pošlje 

že predavatelje, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. Kaj se v tem primeru spremeni? Danes 

se je pokazal model prijav za izvajanje teoretičnih izobraževanj za šibkega. Na podlagi 

razpisa se izvajalci prijavijo, predstavijo predavatelje po posameznih predmetih, kar nato 

komisija pregleda, potrdi ali zahteva popravke ter nato poroča UO. Izobraževanja na 

območnih zvezah, kjer je manj kot 20 slušateljev, v prihodnje ne bodo izvajana. Komisija vidi 

možnost rešitve v povezovanju izvajalcev izobraževanja, kar bo tudi nuja.  

 

Izdajateljska dejavnost je tekla v skladu s sprejetim načrtom dela za leto 2016. Realiziran je 

bil ponatis priročnika Mentor in lovski pripravnik avtorice Sely de Brea Šubic in brošure 

Lovovodje avtorjev Igorja Simšiča in Borislava Kavčiča, brošure Naloge upravljavca lovišča 

skladno s koncesijsko pogodbo ter delovnih listov Čeljustnice parkljaste divjadi, ki je bila 

tiskana namesto brošure Pravilna priprava divjačine. Ta brošura bo izšla v letu 2017, čeprav 

so bili v letu 2016 že poravnani stroški avtorstva besedila, slik in fotografij, lektoriranja, 

preloma in priprave za tisk ter tiska. 

 

Člani komisije so sodelovali tudi pri razpravi o Pravilniku o lovskem strelstvu in pri razpravi 

o statusu Lovskega muzeja. Zavzeli so stališče, kakšen je status mladoletnih oseb v lovskih 

družinah itd. V letu 2016 pregled samega poteka teoretičnega izobraževanja ni bil izveden. V 

letu 2017 bo komisija pri tovrstnih nadzorih dosledna ter v jesenskem času poročala UO LZS. 

V kolikor bodo ugotovljeni večji odkloni, v naslednjem letu ne bo prenosa tovrstnega 

izobraževanja.  

 

 
Delovni listi Čeljustnice parkljaste divjadi 
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VI Povzetek 

 

- Razpisi za izobraževanje v okviru prenosa nalog na usposobljene članice: 

- Pravilna izvedba praktičnega dela lovskega izpita 

- Pravilna priprava divjačine 

- Usposobljene osebe (začetni, obnovitveni) 

- Naloge upravljavca lovišč skladno s koncesijsko pogodbo 

- Mentorji 

- Lovovodje 

- Tečaji za lovce 

- Tečaj za lovske čuvaje (Postojnsko-Bistriška ZLD) 

- Sodelovanje pri shrambah pravilnika o lovskem strelstvu 

- Izdajateljska dejavnost 

- Mentor in lovski pripravnik (ponatis) 

- Lovovodje (ponatis) 

- Naloge upravljavca lovišč skladno s koncesijsko pogodbo 

- Čeljustnice parkljaste divjadi 

- Pravilna priprava divjačine 
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4 Komisija za lovski informacijski sistem 
 

I Seje komisije 

  

Komisija za lovski informacijski sistem je v letu 2016 izvedla tri redne seje, in sicer 4. 2. 

2016, 9. 3. 2016 in 23. 9. 2016. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah 

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

Samo Vončina  3/3 

Miha Pavčič  3/3 

Primož Bone 3/3 

Jože Matekovič 3/3 

Vedran Prodan 2/3 

 

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, nudenje 

pomoči vsem uporabnikom.  

 

IV Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2016 

 

1. Vključitev mrhovišč in dopolnitev v seznamu krme z odpadki živalskega izvora 

2. Prikaz škod v prednastavljenih izpisih še po LUO 

3. Prikaz člana, ki je zadolžen za objekt v pregledih 

4. Vodenje podatkov o strelskih dosežkih članov 

5. Ureditev šifranta funkcij strokovnih komisij LZS  

6. Prikaz odvzema, lovskih objektov in škod od divjadi na digitalnem katastru lovišča 

7. Kinologija dopolnitev šifranta pasem 

8. Dopolnitev pri pregledih škode in objekti po OZUL-ih 

9. Priprava modula Monitoring  

10. Redni sestanki s programerji v LOGOS-u v letu 2016 

11. Izvedba osmih usposabljanj (inštruktorji LIS 19 ur, uspešno opravilo 147 

udeležencev) 

12. Plan dela in finančni načrt 2017 

 

V Povzetek aktivnosti v letu 2016:  

 

- Dopolnitve programa glede odvzema, lovskih objektov in škod od divjadi na 

digitalnem katastru lovišča 

- Dopolnitve programa 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 

- Nudenje pomoči uporabnikom med celim letom 

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

 

I Seje komisije 

 

Komisija za lovsko kinologijo je v letu 2017 imela 3 redne seje. Zaradi zmanjševanja stroškov 

delovanja komisije je bila izvajana korespondenca tudi po elektronski pošti in telefonskih 

pogovorih.   

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

Radoš Burnik  3/3 

Jožef Verčko  3/3 

Ervi Feragotto 3/3 

Branko Tucovič 3/3 

Robert Bandelj 3/3 

Janez Krivec 3/3 

Franc Turnšek 3/3 

 

III Področje dela komisije 

 

1. Sodelovanje pri sprejemu in 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. Pridobitev bolj uglednega in vplivnega mesta in vloge lovske kinologije v lovski 

organizaciji  

 

- Izboljšanje sodelovanja med LKD in lovskimi organizacijami ter vodniki lovsko 

uporabnih psov 

- Začetek delovanja mešane delovne skupine 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) 

- Črpanje sredstev, ki so namenjena nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem 

interesu, ter koriščenje razpisov LZS, namenjenih lovski kinologiji, ki se izvajajo 

preko skupnih nalog za usposobljene članice LZS 

- Organizacija seminarjev vodnikov lovskih psov (tečaj vodnikov krvosledcev, 

enodnevni seminarji, delavnice za vodnike in lovske pasme itd.) preko posebnih nalog 

usposobljenih članic LZS 

- Aktivnosti v zvezi 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 

 

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

kinologije v aplikacijo LISJAK 
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- Izdelava analiz o iskanju obstreljene divjadi ter stanje lovskih psov v loviščih 

- Ažuriranje podatkov o vodnikih krvoslednikov na spletni strani LZS, ki so pod 

zavihkom za člane dostopni vsem lovcem 

- Nudenje možnost vnosa informacij 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 in delovanja lovske kinologije 

- Urejenost iskanja in zasledovanja obstreljene divjadi 

- Pridobivanje in obdelava podatkov o iskanjih ter ostalih podatkov, povezanih z lovsko 

kinologijo (aplikacija Lisjak) 

 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2016 

 

Komisija za lovsko kinologijo je aktivno pristopila k pripravi oziroma dopolnitvi pravilnika o 

uporabi lovskih psov v lovišču, pripravila je predlog pravilnika, ki ga bo v letošnjem letu 

poslala v širšo obravnavo. Usklajeni pravilnik bo Lovska zveza Slovenije kasneje poslala kot 

predlog podzakonskega akta pristojnemu ministrstvu v obravnavo in sprejem. 

 

Lovska zveza Slovenije je prek Komisije za lovsko kinologijo financirala oziroma 

sofinancirala državne in mednarodne prireditve s področja lovske kinologije. Sredstva so bila 

razdeljena na podlagi vnaprej sprejetega kriterija delitve sredstev, ki so ga upravičenci tudi 

prejeli. Vzrejne komisije pri Kinološki zvezi Slovenije in pasemski klubi so s pomočjo 

Lovsko-kinoloških društev organizirali tri mednarodne prireditve in šestnajst prireditev 

državnega ranga, ki jih je Lovska zveza tudi financirala oziroma sofinancirala.  

 

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

izpeljejo usposobljene članice.  
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Izveden je bil Tečaj vodnikov krvosledcev. Izbrana članica ZLD Zasavje je s pomočjo 

komisije v planinskem domu na Gorah Dol pri Hrastniku organizirala in izpeljala tečaj, ki je 

potekal od 10. do 12. junija 2016. Izobraževanja za vodnike krvosledcev se je udeležilo 19 

tečajnikov. Tečaja se je udeležil tudi vodnik iz sosednje Hrvaške in en vodnik, ki ni član 

članice LZS. Glede na celodnevno usposabljanje sta bila tečajnikom zagotovljena prenočišče 

in prehrana. Usposabljanje, ki je potekalo v nedeljo, 12.6.2016, se je uspešno zaključilo za vse 

tečajnike. Slušatelji so s strani LZS prejeli potrdilo o uspešno zaključenem Tečaju za vodnike 

krvosledcev. 

 

 

 

V organizaciji Zveze lovskih družin Ljubljana 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 3.9.2016 v Lovskem domu in lovišču LD Borovnica. Izobraževanja se je udeležilo 11 

vodnikov lovskih psov. Izobraževanje je zajemalo teoretični in praktični prikaz šolanja 

lovskega psa. 

 

Na podlagi razpisa Usposabljanja za vodnike psov jamarjev 2016 Komisije za lovsko 

kinologijo pri Lovski zvezi Slovenije je Lovska zveza Koper v sodelovanju z OK LKD Koper 

in Klubom ljubiteljev psov jamarjev organizirala Tečaj za vodnike psov jamarjev, ki je 

potekal od 7. do 8. maja 2016. Usposabljanje je potekalo na sedežu Lovske zveze Koper v 

Sergaših, kjer se nahaja tudi rov, in v obori z divjim prašičem v Vranji na Hrvaškem. 

 

K tečaju je pristopilo 14 udeležencev vodnikov psov jamarjev. Usposabljanje je zajemalo 

teoretični del, kjer je veterinarka predstavila temo genska testiranja pri jazbečarjih in terierjih. 

Predstavljena je bila tema o pristopu k učenju dela v rovu in napakah, ki se pojavljajo pri 

učenju pri delu v rovu. Predsednica vzrejne komisije za jamarje je tečajnike seznanila s 

strokovnimi pravilniki (vzrejni, o delu psov jamarjev, pravilniki KZS). V praktičnem delu pa 

so bile prikazane vse stopnje učenja psov jamarjev, učenje dela v rovu, učenje dela v 

izvlačenju iz rova, prikaz učenja prinašanja po vlečki. Prikazano je bilo tudi učenje psov 

prinašanja divjadi iz vode. Drugi dan usposabljanja je bil namenjen prikazu učenja psa za lov 

na divjega prašiča. 
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Izdelan je bil kratek predstavitveni film o VI. FCI skupini goniči in krvosledci. S pomočjo 

ZLD Ljubljane in s produkcijo F-Lov je zadevo izpeljal lovec in kinolog Marjan Likar. K 

sodelovanju je povabil vzrejne komisije, lovce kinologe in člane različnih LKD. Posnetih je 

bilo tudi nekaj igranih kadrov, da se je nekoliko razbila monotonost naštevanja dejstev o 

pasmah in delu psov. V dobrih štirideset minutah, kolikor film traja, je avtor uspel stisniti 

najpomembnejše elemente, ki naj bi kinologom in laikom predstavili pasme in šolanje psov 

VI. FCI skupine ter mogoče celo olajšalo izbiro psa lovcem, ki o teh pasmah razmišljajo. Film 

je objavljen na internetni strani LZS in na spletu. Mogoče si ga je ogledati preko povezave 

https://youtu.be/U3uP7LF1bak. Izdelek je zaščiten z licenco Creative Common 2.5, ki vsem 

omogoča izdelavo kopije in delitev dalje pod pogojem, da ne spreminjajo vsebine ter da 

navajajo avtorje in s tem ne pridobivajo finančnih koristi.  

 

 

 

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

2015. Prav tako je bila izdelana analiza stanja lovskih psov v loviščih upravljavk lovišč. Pri 

izdelavi se je pojavila težava, povezana z ažurnostjo in pravilnostjo vnosa podatkov v 

aplikacijo Lisjak. Med letom so potekali razgovori z lovsko-kinološkimi društvi v zvezi z 

vnosi opravljenih prireditev v samo aplikacijo. Analizi sta dostopni na spletni strani Lovske 

zveze Slovenije, kjer je na vpogled vsem članom. 

 

Predstavniki komisije so se odzvali vabilu italijanskega združenja za krvosledce pokrajine 

Trento, da delovanje LZS na področju lovske kinologije in organiziranost krvosledništva v 

Sloveniji predstavijo na Lovskem sejmu v okolici Riva del Garda v Italiji. 

 

 LD Loka pri Zidanem Mostu je ob pomoči Komisije LZS za lovsko kinologijo 23.10.2016  

organizirala srečanje vodnikov psov krvosledcev. Srečanja se je udeležilo 52 lovcev, ki se 

ukvarjajo s to pomembno dejavnostjo lovske kinologije. Na programu srečanja so bili: 

skupinski lov, razprava o problematiki krvosledništva in predstavitev analize iskanj v letu 

2015.  

 

Komisija za lovsko kinologijo se je udeležila delovnega sestanka novih vodstev Kinološke 

zveze Slovenije in Lovske zveze Slovenije. Poleg aktualnih vprašanj, povezanih z lovsko 

kinologijo, je bilo na sestanku obravnavano tudi sodelovanje obeh zvez. Sprejet je bil dogovor 

o imenovanju mešane delovne komisije LZS-KZS. Žal ta komisija v preteklem letu ni pričela 

z delom, zato je vsekakor eden od ciljev, da začne z delom v letu 2017. 



 32 

 

Tik pred koncem leta je komisija pripravila in založila Dnevnike vodnika krvosledca. Novi 

dnevniki so usklajeni z aplikacijo Lisjak in tako omogočajo vnos vseh potrebnih podatkov o 

iskanju obstreljene divjadi. Dnevnik omogoča vodniku, da iztrga izpolnjen obrazec iz 

dnevnika in ga posreduje predstavniku lovišča. Njemu pa kot dokaz o opravljenem iskanju in 

pregledu nastrela ostane duplikat zapisnika. Vsi aktivni vodniki bodo lahko omenjeni dnevnik 

dobili na sedežu Lovske zveze Slovenije.   

 

 

 

VI Povzetek 

 

Komisija za lovsko kinologijo je realizirala vse načrtovane naloge. Poraba finančnih sredstev 

je bila v okviru načrtovanih sredstev. Vendar bi rad ob tem poudaril, da Lovska zveza 

Slovenije preko komisije za lovsko kinologijo ne more financirati vseh prireditev v takem 

obsegu, kot so želje vzrejnih komisij ter pasemskih klubov, saj so želje celo nekajkrat večje 

kot znaša celoten letni znesek, namenjen delovanju lovske kinologije. Ob tem pa je treba 

razumeti, da se lahko porabi samo toliko sredstev, kolikor jih je na voljo. Komisija bo tudi v 

prihodnje stremela k reševanju odprtih vprašanj s področja lovske kinologije, saj se zaveda, 

da je le dobro šolan lovski pes nepogrešljiv pomočnik pri lovu in gospodarjenju z loviščem. 
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6 Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi  

 

I Seje komisije 

 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostjo (KLKOJ) je imela v letu 2016 skupaj sedem 

rednih sej in eno korespondenčno sejo. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

Milan Tepej 7 

Rudi Slogovič 7 

Franc Slodnjak 7 

Marino Dobrinja 6 

Jani Šalamon 5 

Zdravko Mastnak 5 

Andrej Rugole 4 

Aleš Klemenc 4 

 

III Področje dela komisije 

 

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

lovske kulture in odnosov z javnostmi. 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2016 

 

1. Finančno načrtovanje in spremljanje realizacije 

 

KLKOJ je v letu 2016 delovala v skladu s sprejetim delovnim in finančnim planom, ki je bil 

sprejet na zadnji seji prejšnjega mandata, v decembru 2015.  

 

Zaradi nepredvidenega stroška nabave Plaket za lovsko kulturo je moral KLKOJ med letom 

prerazporejati porabo sredstev na posameznih postavkah, da bi leto lahko zaključil v okviru 

načrtovanih sredstev. Na srečo se na tudi ponovljeni razpis Lovska kultura 2016 ni prijavilo 

toliko interesentov, kot je bilo za to namenjenih planskih sredstev, in tako ni bilo potrebe po 

krčenju programa. V izogib podobnim težavam zato KLKOJ predlaga UO LZS oziroma 

Komisiji za finance, da se strošek nabave Plaket za lovsko kulturo načrtujejo v prihodnje 

načrtuje skupaj z ostalimi lovskimi odlikovanji v posebni postavki Finančnega plana LZS 

(postavka 3.8.1. Izdelava odlikovanj in priznanj). 

 

2. Stroški delovanja KLKOJ 

 

Zaradi kar sedmih sej in veliko udeležb na različnih obletnicah so bili Stroški delovanja 

KLKOJ (nadomestila za prevoz) nekoliko preseženi, kar je komisija pokrila z manj 

porabljenimi sredstvi po Javnem pozivu Lovska kultura 2016. 

 

Za stroške delovanja je KLKOJ načrtovala 4.000,00 EUR, porabila pa 4.374,84 EUR. 

Za leto 2017 bo KLKOJ zato razporedila sestanke tako, da ne bo potrebnih več kot pet sej, ter 

se tako uokvirila v že tako zmanjšan plan. 

 

3. Organizacija 43. SLPZR 
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Skladno z letnim planom je KLKOJ sofinancirala organizacijo 43. Srečanja lovskih pevskih 

zborov in rogistov Slovenije v Vipavi, dne 28.5.2016, za kar je namenila načrtovanih 8.000,00 

EUR ter jih po izvedeni prireditvi in podanem ustreznem poročilu organizatorju ZLD Gorica 

tudi izplačala. 

 

 
Šentjernejski rogisti, zmagovalci 43. srečanja LPZR v Vipavi 

 

Dne 26.9.2016 je KLKOJ v Lukovici (Dom čebelarske zveze Slovenije) izvedla Posvet 

predstavnikov Lovskih pevskih zborov in Lovskih rogistov s ciljem analize izvedbe zadnjega 

srečanja in dogovora za prihodnje. Na posvetu se je KLKOJ zahvalila organizatorju in hkrati 

opozorila na nekatere pomanjkljivosti ter v pomoč bodočim organizatorjem obravnavala in 

sprejela Merila in kriterije za organizacijo in izvedbo tradicionalnih SLPZR.  KLKOJ se je 

seznanila tudi s kandidatom za organizatorja 44. SLPZR in mandat za organizacijo srečanja v 

letu 2017 podelila Lovskim rogistom Bohinj. Za izvedbo posveta je KLKOJ načrtovala 

350,00 EUR, porabila pa 185,21 EUR za najem prostorov in 337,50 EUR za pogostitev. 

Celotni strošek je tako znašal 522,71 EUR. 

 

4. Javni poziv Lovska kultura 2016 

 

Na 2. redni seji KLKOJ dne 22.2.2016 je KLKOJ sprejela sklep, da se objavi Javni poziv 

Lovska kultura 2016 za razdelitev 5.000,00 EUR načrtovanih sredstev za prireditve in 

aktivnosti na področju lovske kulture v letu 2016. Prijave so se zbirale do 5. maja 2016, ob 

ugotovitvi KLKOJ, da je nerazporejenih še nekaj načrtovanih sredstev pa je bil septembra za 

ta del ponovljen javni poziv, na katerega pa ni bilo novih prijav. Tako je KLKOJ razdelila 

3.700,00 EUR, preostanek pa prerazporedila za pokritje prekoračitev stroškov ostalih postavk 

plana. 

 

5. Promocija lovske kulture v javnosti 

 

Načrtovana sredstva za razstavo likovnih ustvarjalcev v višini 300,00 EUR je KLKOJ 

porabila za plačilo avtobusnega prevoza nastopajočih pevcev in avtorja ter udeležencev 

razstave slikarja Jožeta Svetine v prostorih vile Zlatorog v Ljubljani dne 8.12.2016. Strošek 

prevoza je znašal 289,33 EUR. 

 

6. Pomoč pri izvedbi programa sekcije oponaševalcev jelenjega rukanja 

 

KLKOJ je Državno prvenstvo v jelenjem rukanju (9. državno in 3. mednarodno) na 4. redni 

seji dne 20.6.2016 podelila v izvedbo LD Pogorevc, ki je v sodelovanju LGO Črna in Občine 

Črna na Koroškem tekmovanje izvedel v okviru 61. Koroškega turističnega tedna, dne 

20.08.2016 v prepolni dvorani Kulturnega doma Črna na Koroškem. Zmagovalec letošnjega 
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tekmovanja je bil Urban Košir. Po izvedbi in ustreznem poročilu je KLKOJ organizatorju 

izplačala načrtovanih 800,00 EUR. 

 

Predstavniki sekcije so se udeležili tudi mednarodnih tekmovanj v oponašanju jelenjega 

rukanja v Avstriji (Lovski sejem v Salzburgu), na Madžarskem (Evropsko prvenstvo – 

Kezsthely) in v Srbiji (Lovski sejem Novi Sad). Na tekmovanju v Avstriji sta se dva člana 

sekcije uvrstila v finale, na Evropskem prvenstvu  na Madžarskem sta bila dva med desetimi 

najboljšimi, v Srbiji pa je zmagal Janez Podkrižnik. Od načrtovanih 700,00 EUR za ta namen 

je KLKOJ za plačilo najemov kombija in goriva  izplačala 725,96 EUR, vse ostale stroške pa 

so udeleženci tekmovanj pokrili sami. 

 

7. Nabava jubilejnih plaket in zahval ob jubilejih kulturnih skupin 

 

KLKOJ je za nabavo jubilejnih plaket in zahval ob jubilejih kulturnih skupin v načrtu 

predvidela 850,00 EUR, vendar je morala pokriti nepredvideni strošek nabave pokov Plaket 

za lovsko kulturo v višini 1.252,96 EUR. 

 

8. TV oddaje Dober pogled 

 

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

posebna namenska sredstva za leto 2016 v višini 16.000,00 EUR. Z izvajalcem Video PRO 

Nova Gorica je bilo dogovorjeno predvajanje osmih oddaj, v primeru, da bi se našlo še 

dodatna sredstva, pa še ena oddaja. 

 

Glede na to, da je KLKOJ pri obračunu bruto/neto ugotovila ostanek sredstev v višini 

1.182,97 EUR, se je z izvajalcem dogovorila za popust in še za 9. oddajo za to vrednost. Tako 

je bilo predvajanih devet oddaj v skupni vrednosti 16.000,01 EUR.  

 

9. 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 2016 je bilo za to namenjenih 7.840,00 EUR. 

 

KLKOJ je objavila razpis za osem projektov, od katerih je bilo izbranih šest, za dva (video 

delavnica in likovna kolonija) pa ni bilo zanimanja, zato je bil razpisan dodatni program 

Promocija slovenske lovske kulture v zamejstvu, ki je bil tudi izpeljan. 

 

10. Druge naloge komisije 

 

Poleg zgoraj naštetih konkretnih nalog, je KLKOJ 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 raznih jubilejih in 

koncertih, pripravila besedilo za uvodnik v reviji Lovec ter izvedla poizkusno tekmovanje 

lovskih rogistov. 

 

VI Povzetek 

 

Predsednik KLKOJ delo komisije v prvem letu delovanja v novem sestavu ocenjuje kot 

uspešno, saj so bile izpeljane vse načrtovane naloge, kritičen je lahko le glede tega, da je 

KLKOJ premalo vztrajala pri pomoči organizacije 43. srečanja LPZR v Vipavi. 
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Pri koriščenju sredstev je KLKOJ vseskozi sledil porabo v primerjavi s planom in od 

načrtovanih 20.000,00 EUR porabili 19.843,15 EUR. 

 

Predsednik KLKOJ poudarja, da so sredstva, ki jih kulturne skupine prejmejo od LZS, 

dobrodošla pomoč pri izvedbi lovskih kulturnih projektov, vendar predstavljajo le manjši 

delež potrebnih sredstev za izvedbo, večji del pa predstavljajo sredstva, ki so pridobljena kot 

donatorski prispevki, sofinanciranja s strani lokalnih skupnosti, sredstva iz lastnih virov in od 

vstopnin. Iz poročil je razvidno, da so izvajalci programov, sofinanciranih s strani LZS (Javni 

poziv Lovska kultura 2016) v višini 3.700,00 EUR, le-te oplemenitili s 6.250,00 EUR 

sponzorskih oz. donatorskih sredstev, s 3.800,00 EUR sofinanciranja lokalnih skupnosti, 

1.400,00 EUR od vstopnin in 1.960,00 EUR lastnih sredstev, kar pomeni, da delež 

sofinanciranja predstavlja le okoli 28% stroška izvedbe lovskih kulturnih projektov. 

 

KLKOJ se bo v prihodnje med drugim prizadevala tudi za ureditev sistemskega delnega 

sofinanciranja LZS za  delovanja lovskih kulturnih skupin. 
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7 Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje  

 

I Seje komisije 

 

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje se je v letu 2016 sestala na štirih rednih in dveh 

dopisnih sejah, sicer pa je potekalo sprotno komuniciranje med člani komisije po elektronski 

pošti. Na dveh sejah 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: 

Matija Janc  4 

Tomaž Trotovšek  4 

Primož Turnšek  4 

Dušan Urankar 4 

Anton Weiss 4 

Jure Kravanja 4 

Davorin Colja 3 

 

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 in 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 ter drugih oblikah strokovnega sodelovanja med LZS in 

državnimi organi ter nudi ustrezno strokovno pomoč s področja lovskega strelstva članicam 

LZS. 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2016  

 

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 na Pragerskem, kjer je 

dosegla zavidljive rezultate.  

 

Izvedeno je bilo prijateljsko strelsko srečanje s HLS in LSS.  
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Komisija je za usposobljene članice LZS pripravila tudi dva razpisa za izvedbo nalog, in sicer 

izbirna tekmovanja za udeležbo na strelskih tekmovanjih za državna prvenstva in 

nadaljevalno usposabljanje za varno ravnanje z lovskim orožjem. 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2016 

 

1. Državna prvenstva LZS v lovskem strelstvu 

 

Tako kot v preteklih letih so bila tudi v letu 2016 pod okriljem komisije izvedena naslednja 

strelska prvenstva LZS: 

1. Državno prvenstvo v lovski kombinaciji  

2. Državno prvenstvo veteranov in superveteranov 

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

 

Državna prvenstva so potekala na Dnevih lovskega strelstva na strelišču Gaj - Pragersko. Tudi 

v  letu 2016 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«. 

 

2. Udeležba strelcev LZS na evropskem prvenstvu v lovskem strelstvu 

 

Evropsko strelsko prvenstvo v lovski kombinaciji je potekalo v kraju Pragersko - Slovenija. 

Ekipo Lovske zveze Slovenije je zastopalo 26 strelcev. Slovenski lovci so v streljanju s 

kroglo na 100 m in premično tarčo - bežeči merjasec - med 182 tekmovalci iz 14 držav zasedli 

ekipno drugo mesto. 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 le 

10.000 EUR, kar nikakor ne bi omogočalo udeležbe tako številni ekipi, če ne bi pridobili 

zajetnih sponzorskih sredstev, tako v denarni obliki kot v opremi ekipe, za kar gre vsa zahvala 

sponzorjem.  

 

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

 

V letu 2016 je LZS povabila LSS na državno prvenstvo LZS, z namenom prijateljskega 

druženja in pomoči strelcem LSS pri spoznavanju strelskih disciplin v lovskem streljanju na 

Evropskih prvenstvih. 

 

Srečanje LZS in HLS je letos potekalo v Sloveniji, gostiteljica je bila LD Prosenjakovci. 

Čeprav je cilj srečanja v prvi vrsti prijateljsko druženje, pa se lahko slovenski lovci tudi tokrat 

lahko pohvalijo, da ostaja pokal še naprej v njihovih rokah. 

 

4. Izvedba razpisov za usposobljene članice 

 

Komisija je razpisala dva projekta za izvedbo skupnih nalog za usposobljene članice, in sicer 

nadaljevalno usposabljanje za člane LD v varnem ravnanju z lovskim orožjem ter izbirna 

strelska tekmovanja in udeležba na strelskih tekmovanjih na državnem prvenstvu. 

Nadaljevalno usposabljanje za varno ravnanju z orožjem je izpeljalo šest območnih zvez, ki 

so podale tudi ustrezno poročilo. Izbirna tekmovanja in tudi udeležbo na tekmovanju za 

državno prvenstvo v lovskem strelstvu je izpeljalo štirinajst območnih zvez. 
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5. Posredovanje različnih 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.  

 

6. aplikacija LISJAK 

 

Komisija je v letu 2016 v aplikacijo LISJAK vnesla evidenco o izdanih znakih mojster 

strelec, ter državne prvake in člane ekipe, ki so zastopali LZS na EP.  

 

VI Povzetek 

Komisija je načrtovane naloge realizirala. Največja aktivnost med načrtovanimi je bila 

sprememba Pravilnika o lovskem strelstvu LZS ter Pravilnik o usposabljanju in podeljevanju 

licenc strelskim sodnikom v LZS. Oba pravilnika sta bila napisana in sprejeta na UO LZS.   

 

 

 

 

 
8. Evropsko prvenstvo v lovski kombinaciji, Pragersko 
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8 Komisija za mednarodne odnose 

 

I Seje komisije 

 

Komisija je v letu 2016 zasedala na štirih sejah, in sicer: 2. 2. 2016, 29. 6. 2016, 5. 10. 2016 

in 22. 12. 2016. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

Janez Logar 4/4 

Franc Jakljevič 4/4 

Srečko Žerjav 4/4 

Toni Vrščaj 3/4 

Boštjan Plaznik 3/4 

Janko Marinč 1/4 

 

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 2016 

 

1. Sodelovanje s Federacijo evropskih lovskih zvez FACE 

 

V preteklem letu se je Srečko Žerjav udeležil treh izvršnih in štirih upravnih odborov, 

srečanja članic v Beogradu in generalne skupščine v Bruslju. Zadnjih navedenih se je udeležil 

tudi predsednik LZS, mag. Lado Bradač. Zaradi omejenosti finančnih sredstev pa se nihče ni 

udeležil novembrskega izvršnega in upravnega odbora. 

 

Na izvršnih in upravnih odborih je bila glavna tema (ne)delo generalnega sekretarja in 

postopki za njegovo prerazporeditev, po, na generalni skupščini izglasovani nezaupnici, pa 

tudi njegov odhod iz organizacije. Tako glede tega kot pri drugih pomembnih temah se je 

pokazalo, da predsednik sicer pridobi mnenja članov obeh odborov, vendar se popolnoma 

samostojno odloča in ne ravna v skladu z dogovorjenimi stališči. 

 

Sicer pa so bile glavne aktivnosti FACE-ja v preteklem letu povezane s pripravo sprememb 

orožne direktive, nadaljevanja preverjanja stanja izpolnjevanja ptičje in okoljske direktive, 

prepovedi uvoza trofej v EU in predvidene prepovedi uporabe svinca tudi pri lovu. Tudi ob 

aktivni udeležbi strokovnjakov in predstavnikov članic FACE so dogodki, praktično pri vseh 

navedenih področjih, potekali pozitivno oziroma lahko predvidevamo, da predvidene 

spremembe ne bodo bistveno vplivale na naše lovske aktivnosti. Na srečanju članic so bila na 

delavnici pripravljena izhodišča za sprejetje nove vizije in poslanstva naše organizacije, 

vendar je bil sprejem na skupščini odložen do prihodnjega leta. Tudi letna skupščina je 

potekala po diktatu predsednika, ki pa mu je velika večina prisotnih predstavnikov članic 

preko glasovanja o zaupnice g. Segatu jasno izrazila svoje nestrinjanje. 

 

Za november načrtovani sestanek članic centralnega regiona FACE je bil na željo 

organizatorja, Češke lovske zveze, prestavljen na konec januarja. 
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2. Sodelovanje z Mednarodnim svetom za lov in gojitev divjadi CIC 

 

Na prvem srečanju v Mostarju so se predstavniki vseh treh lovskih organizacij BiH 

dogovorili, da ponovno začnejo aktivno sodelovati v okviru CIC Council of B&H. 

Predstavniki vseh organizacij so se znova sestali še v Banja Luki, domačem kraju g. Save 

Minića, novega predsedujočega tej organizaciji, ki sedaj edina predstavlja lovstvo iz BiH. 

Slednji je zamenjal dosedanjega predsednika CIC COUNCUIL-a, g. Ilijo Vrljića, iz LZ HB. 

V skladu z dogovorom je Vrščaj pisno obvestil pristojnega ministra o doseženem dogovoru 

vseh treh lovskih organizacij v BiH.  

 

Na povabilo generalnega sekretarja Lovske federacije Albanije, Themija Perrija, so se s 

predstavniki Lovske Federacije Albanije sestali dr. Imrich Šuba, podpredsednik CIC-a, 

Srečko Žerjav, podpredsednik FACE, in Toni Vrščaj, predsednik CIC CF C/E Evrope. Tema 

srečanja je bila pomoč albanski LZ pri naporih za ukinitev prepovedi lova na področju celotne 

Albanije. Vsi trije udeleženci sestanka so namestniku ministra Albanije, g. Eduardu Shalsiju, 

izrazili nestrinjanje s tako ureditvijo in navedli dobre prakse iz evropskih držav. Vendar pa so 

prepoved lova v Albaniji podaljšali še za nekaj let.  

 

Generalna Skupščina CIC-a v Bruslju, Belgija (konec aprila): Udeležila sta se je predsednik 

LZS, mag. Lado Bradač, in Toni Vrščaj. Mag. Bradač je na generalni skupščini CIC-a od 

Georga Amana, novega predsednika CIC-a, prejel plaketo CIC-a za lojalnost ob 

petindvajsetletnici članstva naše zveze v organizaciji CIC. 

 

Sestanek CIC CF C/E Evrope Nitra, Slovaška (junij): Glavna tema srečanja je bila   

problematika lovskih organizacij centralne in vzhodne Evrope. Ob tej priložnosti je slovaška 

LZ organizirala pregledno razstavo uplenjenih trofej za preteklih pet let. Sestanka so se 

udeležili predsednik LZS, mag. Lado Bradač, direktor strokovnih služb LZS in podpredsednik  

FACE, Srečko Žerjav, in predsednik SLO CIC ND, Toni Vrščaj. 

 

Na sestanku v Republiki Hrvaški je Toni Vrščaj kot predsednik CIC CF C/E Evrope 

predsedniku LS Karlovačke županije, g. Željku Caru, izročil priznanje (CIC 

Acknowlidgement), predsednik Car pa mu je izročil »Zahvalnico« njihove zveze. 

 

3. Sodelovanje v delovni skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora 

DSLZJAP (AGJSO)  

 

V letu 2016 je LZS poravnala tudi plačilo redne letne članarine, ki je žal izostalo v letu 2015. 

Konec maja se je Janez Logar, predsednik KMO in član Izvršnega odbora DSLZJAP udeležil 

zasedanja Izvršnega odbora delovne skupnosti v kraju Devin (Italija), na katerem je bila za 

redno letno srečanje izbrana Cortina d'Ampezzo, tema srečanja Jelenjad – problematična 

divjad ali dar narave, za gostitelja pa FidC Belluno oziroma Riserva Caccia Alpina di 

Cortina. 64. redno srečanje DSLZJAP je potekalo  od 6. do 8. oktobra, udeležili so se ga: 

Štajerska lovska zveza (Steiermärkischer Landesjagdverband) s predstavniki vseh članic 

delovne skupnosti, Tirolska lovska zveza (Tiroler Jagdverband), Koroška lovska zveza 

(Kärntner Jagdverband), Italijanska lovska federacija (Federazione italiana Della Caccia), 

Južnotirolska lovska zveza (Südtirolerjagdverband/Assozizione Cacciatori Alto Adige), 

Združenje lovcev province Trento (Associazione cacciatori della provincia di Trento), 

Nacionalna zveza alpskih lovcev (Unione Nazionale Cacciatori Zona Alpi) in Lovska zveza 

Slovenije, torej predstavniki praktično vseh lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora. 

Lovsko zvezo Slovenije sta zastopala Janez Logar, predsednik KMO in član Izvršnega odbora 

delovne skupnosti, in Branko Galjot, dolgoletni aktivni udeleženec srečanj. Branko Galjot je 
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srečanje predstavil slovenski lovski javnosti v reviji Lovec št.12/2016. Za svoje dolgoletno 

aktivno sodelovanje je bil Branko Galjot s strani Delovne skupnosti odlikovan s priznanjem 

DSLZJAP. 

 

 

VI Povzetek 

 

Lovska zveza Slovenije je kljub svoji relativni majhnosti 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 2016 skupno 6 sej (1. 

do 6. seja), pri čemer je bila 5. seja izvedena kot korespondenčna seja. V  poglavju o udeležbi 

na sejah je prikazana udeležba na »sedečih« sejah KOPV. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

Goran Šuler 5 

mag. Nataša Oven 4 

Lambert Pate 5 

Božidar Štemberger  5 

Ivan Malešič  4 

Mirko Vrtačnik  3 

Janez Konrad 2 

 

III Področje dela komisije 

 

Tako kot druga delovna telesa tudi KOPV nima formalno določenega področja dela, zato je 

tudi v letu 2016 delovala v skladu s svojim nazivom, torej kot pravna komisija, ki je svoje 

naloge opravljala za potrebe Upravnega odbora LZS in za potrebe njegovih delovnih teles. 

Njene »pristojnosti« so bile tako odvisne od tekočih potreb navedenih organov, pri čemer so 

te potrebe za leto 2016 razvidne iz nadaljevanja. 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2016 

 

Področje delovanja KOPV v letu 2016 je mogoče razdeliti v več vsebinskih sklopov, in sicer: 

 

1. Vključevanje v postopke sprejemanj predpisov ter drugih splošnih aktov 
 

V okviru tega vsebinskega sklopa je KOPV: 

- pripravila vsebinsko obrazložene amandmaje k noveli Zakonu o nadzoru državne 

meje; 

- zavzela stališče do sprememb in dopolnitev Kazenskega zakonika z vidika 

združljivosti predlaganih inkriminacij ter potreb lovske kinologije; 

- pripravila dve gradivi v zvezi z načrtovanimi spremembami Zakona o ohranjanju 

narave; 

- pripravila gradivo v zvezi z načrtovano spremembo Uredbe o Krajinskem parku 

Ljubljansko barje; 

- podala pripombe na predlog Pravilnika o vrstah in moči lovskega orožja, načinu 

zasledovanja in usmrtitve ranjene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s 

protipravnim lovom; 

- podala pripombe na osnutka dveh dogovorov, ki ju je Lovska zveza Slovenije sklenila 

z Občino Lukovica in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. 

 

2. Priprava internih aktov LZS 
 

V okviru tega vsebinskega sklopa je KOPV: 
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- izdelala spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo Pravilnika o določitvi 

volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja Lovske zveze 

Slovenije (vključno s sklepom o spremembi volilnega okoliša); 

- izdelala več gradiv v zvezi z načrtovanimi spremembami in dopolnitvami Pravil 

Lovske zveze Slovenije; 

- izdelala več gradiv v zvezi z načrtovanim Pravilnikom o kandidiranju in volitvah 

organov ter predsednika Lovske zveze Slovenije; 

- izdelala enotno besedilo združenega Pravilnika o podeljevanju lovskih odlikovanj in 

priznanj ter jubilejnih znakov za leta članstva; 

- sodelovala pri pripravi predloga novega Pravilnika o lovskem strelstvu LZS ter 

Pravilnika o usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom LZS. 

 

3. Druge strokovne naloge: 
 

V okviru tega vsebinskega sklopa je KOPV: 

- uskladila vzorec pravilnika o finančnem poslovanju ter računovodenju v lovski 

družini; 

- pripravila tisti del vzorca pravil lovske družine, ki se nanaša na opravljanje pridobitne 

dejavnosti; 

- poskušala argumentirano zavrniti izdelavo pravilnika o uporabi avtomatskih 

snemalnih kamer v loviščih; 

- zavzela stališče do odnosa med Pravili lovske zveze Slovenije ter Pravilnikom o 

postopku pred Odborom Etičnega kodeksa slovenskih lovcev; 

- obravnavala dve vlogi za sprejem v neobvezno članstvo Lovske zveze Slovenije (LD 

Paljevo ter Društvo ljubiteljev ptičarjev); 

- izpeljala sestanek s predsedniki pravnih komisij oziroma tajniki usposobljenih članic v 

zvezi z delitvijo nalog med KOPV in usposobljenimi članicami; 

- pripravila več stališč oziroma gradiv glede posamezni pravnih vprašanj (odgovor 

glede lovskih strelišč, vključevanje mladoletnih oseb v članstvo lovske družine, 

predlog sklepa glede financiranja sodnih sporov, predlog sklepa glede potnih stroškov 

članov Upravnega odbora, odločitev o sofinanciranju precedenčnega sodnega spora, 

pojasnilo glede izida volitev ter več stališč v zvezi z dostopom do aplikacije Lisjak). 

 

V letu 2016 je KOPV Strokovni službi tudi nudila intenzivno pomoč pri izvedbi nadomestnih 

volitev za manjkajoče člane Upravnega odbora ter Razsodišča. 

 

V Povzetek 

 

Za razliko od ostalih delovnih teles KOPV nima »samostojnega« delovnega področja, temveč 

se v glavnem odziva na dogajanje znotraj Lovske zveze Slovenije kot tudi na dogajanje na 

področju lovstva in varstva narave v širši družbi. Na normativnem področju, na katerem ima 

iniciativo država, se tako ali tako ne dogaja skoraj nič, saj je bil v letu 2016 edini omembe 

vreden zakon, ki se je nanašal na divjad in lovstvo, Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o nadzoru državne meje. Glede internih aktov je bilo leto 2016 nekoliko bolj 

intenzivno, kar je glede na začetek novega mandata tudi razumljivo. V letu 2016 je KOPV 

pogrešala večjo odzivnost nekaterih organov ter delovnih teles, na katere se je obrnila za 

strokovno pomoč oziroma stališča, predvsem pa je pogrešala »glas« Upravnega odbora, ki naj 

bi bil tisti organ, ki identificira odprta  vprašanja, zavzame stališča ter KOPV naloži, kaj naj z 

zvezi z določeno zadevo stori. 
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Dejstvo je tudi, da z obravnavo vprašanj zgolj na sejah KOPV pogosto ni mogoče zagotoviti 

pravočasnega odziva nanje, zato je bila cela vrsta vprašanj tudi v letu 2016 rešenih z 

neposrednim angažiranjem enega ali dveh članov KOPV izven rednih sej komisije. 
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10 Komisija za priznanja in odlikovanja  
 

I Seje komisije 

 

V letu 2016 je imela Komisija za lovska priznanja in odlikovanja deset sej. In sicer, eno 

ustanovno, dve dopisni in sedem rednih. 

 

 1. ustanovna: 3. 2. 2016 

 2. redna: 9. 2. 2016 

 3. redna: 16. 3. 2016 

4. redna 4. 5. 2016 

5. dopisna: 17. – 18. 5. 2016 

6. redna: 15. 6. 2016 

7. redna: 26. 7. 2016 

8. dopisna: 22. 8. - 23. 8. 2016 

9. redna: 26. 9. 2016 

10. redna: 18. 11. 2016 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

Milan Velkovrh  10 (1+2+7) 

Stanko Štimac  10 (1+2+7) 

Franc Krivec  10 (1+2+7) 

 

III Področje dela komisije 

 

Komisija je v letu 2016 prvenstveno obravnavala predloge za podelitev lovskih priznanj in 

odlikovanj. Obravnavala je: 

 

 Število predlogov Pozitivno rešenih Zavrnjenih 

Znak za zasluge 1.016 1.007 9 

Zlati znak za zasluge 781 779 2 

Red III. stopnje 57 43 14 

Red II. stopnje 341 201 140 

Red I. stopnje 80 53 27 

Jubilejni znak za 40 let 391 391 0 

Jubilejni znak za 50 let 202 202 0 

Jubilejni znak za 60 let 49 49 0 

Listina LZS 11 11 0 

Spominska listina LZS 23 10 13 

Plaketa za lovsko kulturo III. 17 16 1 

Plaketa za lovsko kulturo II. 3 3 0 

Plaketa za lovsko kulturo I. 4 3 1 

Skupaj 2.975 2.768 207 

 

Komisija je v letu 2016 izvedla tudi združitev Pravilnika o podeljevanju jubilejnih lovskih 

znakov s Pravilnikom o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj ter manjše korekcije 

vsebine osnovnega Pravilnika. 

 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2016 
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Komisija je v letu 2016, brez omembe vrednih težav, delovala skladno s Pravili LZS in 

Pravilnikom o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj. Zaradi jubilejnega leta, ko so 

številne LD praznovale sedemdesetletnico ustanovitve, je bilo predlogov za podelitev 

odlikovanj še več kot običajno. Zaradi racionalizacije stroškov je komisija v letu 2016 

zmanjšala število rednih sej na sedem. To je omogočila tudi sprememba Pravilnika v letu 

2016. Po novih določilih UO LZS redov I. in II. stopnje ne potrjuje namreč na predlog 

komisije, ampak je o podeljenemu odlikovanju le naknadno seznanjen, kar bistveno skrajša 

postopek obravnave predloga.   

 

Komisija opaža nekritičnost predlagateljic (lovskih družin) pri pripravi predlogov. Spletna 

aplikacija Lisjak omogoča enostavno in hitro podajanje predlogov, kar pripravo predloga zelo 

poenostavi. Vendar pa je nujen del predloga pisna obrazložitev in utemeljitev predloga, ki 

včasih popolnoma izostane (takšne predloge komisija zavrne), ali pa je do predlaganega 

žaljivo skromna. Nemalokrat predlagateljica isti skromni stavek obrazložitve prilepi kar vsem 

predlaganim. Komisija pri pregledu izpolnjevanja pogojev preverja tudi, ali so funkcije, ki so 

predpisane kot izpolnjevanje pogojev za podelitev posameznega odlikovanja, tudi vnesene v 

sistem Lisjak. V kolikor niso, pozove predlagatelja, da to zagotovi, ali pa zavrne podelitev 

predlaganega odlikovanja. Pogosto se pojavi težava tudi zato, ker predlagateljice nočejo 

razumeti, da za izpolnjevanje pogojev štejejo funkcije, ki jih je predlagani opravljal po 

prejemu predhodnega odlikovanja, sicer bi na račun ene, pomembnejše funkcije, na začetku 

kariere nekdo dobival odlikovanja do konca, čeprav ni bil več aktiven, ampak zgolj član. 

 

Posebno poglavje so tudi podelitve redov za lovske zasluge II. in I. stopnje po določilih 18. 

(prej 16.) člena. Ta člen ureja podelitve najvišjih odlikovanj mimo pogojev, predpisanih v 12. 

členu (prej 10.) Pravilnika in njegovih Navodilih (priloga pravilnika 1). Pogoja za pridobitev 

reda I. ali II. stopnje sta zadostna starost (najmanj 70 let) predlaganega in zadosten staž 

(najmanj 40 let za red II. stopnje in 45 let za red I. stopnje) v lovski organizaciji (seveda ob 

tem, da že ima predhodna oblikovanja). Ta izjema opredeljena v 18. členu je nepotrebna, saj 

člani za dolžino lovskega staža že prejmejo jubilejne lovske znake za 40, 50 in 60 let. Sama 

starost (drugi pogoj pridobitve odlikovanja po določilih 18. Člena) pa je v sorazmerju s 

stažem.  

 

Komisija je v letu 2016 ob nomotehnični združitvi Pravilnika o jubilejnih znakih s 

Pravilnikom o podeljevanju lovskih priznanj in odlikovanj nekoliko korigirala tudi ostale 

člene, ki so se z uporabo pokazali za ne dovolj dorečene (jasne). Združitev obeh pravilnikov 

je pravno pregledala komisija za pravne zadeve, potrdil pa UO LZS. 

 

Povečan obseg prejetih predlogov za podelitev lovskih odlikovanj poleg večjega obsega dela 

pomeni tudi večji strošek, saj mora komisija iz svojih proračunskih sredstev zagotoviti tudi 

ustrezne listine in seveda sama odlikovanja (fizično). Odlikovanja so posrebrena, pozlačena, 

redi imajo zraven tudi miniature, kar predstavlja nezanemarljiv strošek. Komisija je v načrtu 

porabe sredstev za leto 2017 predvidela vsaj enak obseg prejetih predlogov za odlikovanja, v 

letu 2017 pa bo praznovalo sedemdesetletnico ustanovitve celo nekoliko več LD kot leta 

2016, zato je zaprosila za nekoliko povečan proračun, kar je v načrtu tudi utemeljila in 

finančno opredelila. 

 

VI Povzetek 

 

Komisija je v letu 2016 sprotno in tekoče reševala prejete predloge za podelitev lovskih 

priznanj in odlikovanj ter opravila združitev pravilnikov in korekture, ki so se pri uporabi 

pravilnika v zadnjih letih (od leta 2010) pokazale za potrebne za transparentnejše in boljše 

delo. Poročilo je sprejela komisija na svoji 11. redni seji dne 26. 1. 2017 
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11 Komisija za upravljanje z divjadjo  
 
 

I Seje komisije 

 

V letu 2016 je komisija imela pet rednih sej. Za operativnost, ažurnost in racionalnost 

delovanja je komisija imela tudi korespondenčno sejo.  

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah  

(5 rednih/ 1 korespondenčna): 

Silvo Batagelj 4+1 

Anton Holc 5+1 

Slavko Zidarič 3+1 

Andrej Kovač 4+1 

Hubert Potočnik 5+1 

Boštjan Pokorny 5+1 

Ivan Kos 5+1 

 

III Področje dela komisije 

 

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

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

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

upravljanja z divjadjo,  spremlja pa tudi njihovo  izvajanje. Vodstvu LZS in upravnemu 

odboru predlaga posamezne aktivnosti. 

  

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2016 

 

1. Strokovno delovanje članov KUD 

 

Komisija je sodelovala pri komuniciranju in utemeljevanju stališč LZS z ostalimi deležniki na 

področju upravljanja z divjadjo. Člani so bili udeleženi na sestankih na resornih ministrstvih 

(MKGP, MOP), udeležili so se predstavitev letnih lovsko-upravljavskih načrtov ter 

novinarske konference LZS. 

 

2. Priprava razpisov, sodelovanje pri izbiri in spremljanju izvajanja projektov 

 

V letu 2016 je bila pripravljena pogodba in spremljanje izvajanja naloge Monitoring 

patologije divjadi, ki jo izvaja Veterinarska fakulteta. Z nalogo LZS podpira ugotavljanje 

vzrokov za pogine divjadi v loviščih članic.  

 

V letu 2016 je bila zaključena strokovna naloga na temo priprave izhodišč za monitoring 

šakala.  

 

Člani komisije so aktivno sodelovali pri pripravi prijave na razpis Interreg Slovenija-Hrvaška 

na temo varstva divjega petelina v Dinaridih. 

 

3. Razpis za usposobljene članice: Revitalizacija izbranih vrst male divjadi v letu 2016 

 

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

izbranih vrst male divjadi. Z namenom doseganja sinergističnih učinkov, večje celovitosti 
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projekta in afirmiranja ter vključevanja končnih uporabnikov (tj. upravljavk lovišč) je 

vključila tudi usposobljene članice LZS. Izbrani so bili trije predlagani projekti. 

 

4. Druge aktivnosti 

 

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

povezane z izvajanjem projekta na temo šakala, sodelovanje pri pripravi prijave na temo 

varovanje risa v okviru LIFE+ finančnega mehanizma EU ter aktivnosti, povezane z 

zmanjševanjem števila povoza divjadi. 

 

Člani komisije so sodelovali pri razpravah, povezanih z ugotovitvami Ciljnih raziskovalnih 

projektov, ki so potekali na temo upravljanja z vranami v urbanem okolju ter popašenosti 

travinja po parkljarjih. 

 

V decembru je bil na pobudo komisije in predsednika LZS izveden sestanek s predsedniki 

OZUL-ov na temo upravljanja z divjadjo, kjer so bili izpostavljeni neutemeljeni pritiski na 

zmanjševanje populacij nekaterih vrst divjadi. 

 

VI Povzetek 

 

Komisija je spremljala aktualna dogajanja na področju upravljanja z divjadjo tako z 

aktivnostjo posameznih članov kot tudi z obravnavo na petih sejah. Sodelovala je pri 

oblikovanju stališč LZS glede aktualnih problemov pri upravljanju z divjadjo. Sodelovala je 

pri pripravi razpisov, izboru in spremljanju projektov LZS na temo monitoringa 

zdravstvenega stanja divjadi, revitalizacije male divjadi in upravljanja s šakalom. 

 

Komisija opozarja na povečane pritiske nekaterih interesnih skupin za spremembe 

slovenskega lovstva, pritiske na upravljavke lovišč, na poslabševanja nekaterih življenjskih 

okolij divjadi zaradi neustreznih državnih ukrepov ter na spodbujanja nestrpnosti do divjadi z 

zavajanjem glede številčnosti in vpliva na kmetijstvo in gozdarstvo. 
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12 Strokovno-znanstveni svet  
 

I Seje sveta 

 

Strokovno-znanstveni svet (SZS) LZS je imel v letu 2016 pet rednih sej (1. konstitutivno sejo, 

10. 2. 2016; 2. sejo, 1. 3. 2016; 3. sejo, 30. 6. 2016; 4. sejo, 6. 10. 2016; 5. sejo, 8. 11. 2016). 

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 2016  

 

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

Člani sveta  

prof. dr. Boštjan Pokorny  5/5 

prof. dr. Ivan Kos  5/5 

prof. dr. Gorazd Vengušt 5/5 

dr. Boris Kolar 5/5 

prof. dr. Rajko Bernik 4/5 

dr. Hubert Potočnik 4/5 

dr. Romana Erhatič Širnik 3/5 

dr. Ida Jelenko Turinek 3/5 

prof. dr. Klemen Jerina 3/5 

dr. Srečko Felix Krope 3/5 

prof. dr. Jernej Zupančič 2/5 

Ostali prisotni  

mag. Lado Bradač  3/5 

mag. Aleš Klemenc  1/5 

Ivan Malešič  2/5 

Srečko Žerjav  5/5 

Sabina Mrlak 3/5 

Mojca Trojar  2/5 

 

III Področje dela sveta 

 

SZS skrbi za prenos novega znanja v lovsko in tudi širšo javnost v slovenskem prostoru tako z 

objavami v različnih medijih kakor tudi z oglašanjem oz. podajanjem strokovnih izhodišč za 

pripravo odgovorov Strokovne službe LZS na določena novinarska vprašanja tako v tiskanih 

medijih kakor tudi na nacionalni in drugih televizijah. Pomembna aktivnost je povezana z 

izbiro teme in vabljenih predavateljev za izvedbo osrednjega strokovnega srečanja slovenskih 

lovcev, tj. Slovenskega lovskega dne. SZS vodi uredniško politiko in sodeluje pri izdajanju 

Zlatorogovega zbornika, strokovno-znanstvene periodične publikacije LZS. Ostalim 

delovnim telesom LZS in posameznikom podaja mnenja glede strokovnih oziroma 

znanstvenih vprašanj, povezanih z lovsko tematiko. Oblikuje tudi mnenje o potrebnih 

raziskavah s področja lovstva, biologije in upravljanja z divjadjo oziroma z drugimi 

prostoživečimi živalskimi vrstami v slovenskem prostoru. 

 

IV Podroben opis dejavnosti v letu 2016  

 

1. Splošno  

 

SZS je v letu 2016 delo izvajal skladno s svojim poslanstvom, vizijo in vsebinskim področjem 

delovanja, ki si ga je zastavil že v prejšnjem mandatu. Skladno z zastavljenim programom 

dela je bila glavnina aktivnosti članov SZS usmerjena v strokovno delovanje, oblikovanje 

stališč in opredeljevanje do vseh vprašanj s področja upravljanja divjadi in lovstva. Zelo 
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pomembno poslanstvo članov SZS je bilo informiranje in izobraževanje članstva LZS ter širše 

javnosti na vseh področjih, povezanih z upravljanjem s populacijami divjadi in lovstvom kot 

družbeno pomembno dejavnostjo, ter prenos znanstveno-raziskovalnih dosežkov članov SZS 

in ostalih raziskovalcev v vsakdanjo prakso upravljanja s populacijami divjadi. Slednje je SZS 

dosegel prvenstveno z organizacijo strokovnega posveta na Slovenskih lovskih dnevih in s 

pripravo ter izdajo četrte številke Zlatorogovega zbornika.  

 

2. Strokovno delovanje članov SZS  

 

Člani SZS so se v letu 2016 sestali na petih rednih sejah. Na sejah so razpravljali o odprtih 

aktualnih temah, posameznih vprašanjih ter potrebnih raziskavah divjadi in drugih 

prostoživečih živalskih vrst, aktivnostih za njihovo varstvo ter upravljanje. Izmed strokovnih 

aktivnosti, ki so jih člani SZS v letu 2016 izvedli navzven, velja izpostaviti še zlasti: 

 

 Sodelovanje v različnih strokovnih razpravah na nivoju LZS, 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.  

 Sodelovanje v procesu prenove standardov in katalogov za pridobitev nacionalne poklicne 

kvalifikacije s področja lovstva (NPK lovec, revirni lovec in svetovalec v lovstvu), in sicer 

z zastopanjem LZS v delu strokovne komisije, ki jo je vodil Center za poklicno 

izobraževanje.  

 Sodelovanje v aktivnostih za prikaz vpliva žičnate ograje na prostoživeče živali, in sicer 

s/z: (i) intervjujem in vodenjem novinarja časopisa z eno največjih naklad, The Guardian 

(2. 8. 2016); (ii) pripravo in objavo izvirnega znanstvenega članka Border fence: a new 

ecological obstacle for wildlife in southeast Europe v znanstveni reviji European Journal 

of Wildlife Research, v katerem se je kot avtorska institucija v mednarodni znanstveno-

raziskovalni sferi prvič pojavila LZS. 

 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 (vse navedene 

aktivnosti LZS niso finančno bremenile). Člani SZS (B. Pokorny, I. Kos, H. Potočnik, 

K. Jerina) so se v letu 2016 s predavanji 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: (i) Nature and wildlife: 

the challenge of wildlife management in 21
st
 century (Karlovac, Hrvaška, 14. 4. 2016); (ii) 

11
th

 Wild Boar Symposium (Luksemburg, 5.–8. 9. 2016); (iii) Ungulates in a changing 

world (Krasny Bor, Belorusija, 20.–21. 9. 2016); (iv) 5th International hunting and game 

management symposium (Debrecen, Madžarska, 9.–12. 11. 2016); (v) Istraživanje uzroka i 

posledica nestajanja jelenske divljači u centralnoj Srbiji (Beograd, Srbija, 3. 12. 2016).    

 Več članov sveta (K. Jerina, I. Kos, H. Potočnik, I. Jelenko Turinek, B. Pokorny) je v letu 

2016 aktivno sodelovalo pri izvajanju več raziskovalnih projektov, namenjenih izboljšanju 

upravljanja s populacijami divjadi in reševanju konfliktnih situacij. Omeniti velja še zlasti 

naslednje projekte: (i) Ciljni raziskovalni projekt (CRP) Značilnosti, problematika in 

upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju; (ii) CRP Škode na travinju zaradi 

paše velike rastlinojede divjadi; (iii) CRP Prostorska razporeditev, številčnost, ocena 

populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v 

Sloveniji; (iv) CRP Določitev najustreznejših metod za ocenjevanje številčnosti 

prostoživečih parkljarjev v Sloveniji in priprava podlag za njihovo vključitev v lovsko-

upravljavsko prakso; (v) Priprava strokovnih podlag in izvedba aktivnosti za zmanjšanje 
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povoza divjadi; (vi) LIFE DinAlpBear: Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v 

severnih Dinaridih in Alpah. 

 Priprava vsebinskih izhodišč za sklenitev sporazuma med LZS in Direkcijo RS za 

infrastrukturo, kar bo v prihodnje omogočilo lažje evidentiranje najbolj problematičnih 

odsekov cest z vidika tveganja za trke z divjadjo in izvedbo smiselnih ukrepov za 

zmanjšanje števila povožene divjadi na državnih cestah. 

 

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

 

SZS je v letu 2016 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 

za LZS; (ii) predstavitev pomena lovstva in nekaterih izzivov pri upravljanju s populacijami 

divjadi v številnih slovenskih medijih. 

 

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: (i) vloga lovstva in pomen/smiselnost upravljanja s populacijami divjadi (Net TV, 

26. 5. 2016; Osvoboditev živali, junij 2016); (ii) problematika trkov vozil z divjadjo oz. 

povoza divjadi (Radio Prvi, 1. 4. 2016; Val 202, 24. 5. 2016; Žurnal 24h, 7. 12. 2016; 

Dnevnik, 7. 12. 2016; Delo, 13. 12. 2016; POP TV, 15. 12. 2016; Radio Celje, 16. 12. 2016; 

Novi tednik, 22. 12. 2016); (ii) problematika in upravljanje sivih vran, s poudarkom na 

urbanem okolju (Dnevnik, 9. 6. 2016; Radio Prvi, 5. 7. 2016); (iii) populacijska dinamika in 

monitoring šakala (POP TV, 6. 12. 2016). Člani SZS (I. Kos, H. Potočnik, B. Pokorny) so se 

udeležili tudi redne letne novinarske konference LZS, kjer so predstavili tri zelo aktualne 

teme (varstvo in upravljanje velikih zveri, stanje populacije in monitoring šakala, ukrepi za 

zmanjšanje tveganja za trke vozil z divjadjo). 

 

4. Priprava in izvedba strokovno-znanstvenega dela 8. Slovenskega lovskega dneva 

 

Člani SZS so izbrali osrednjo temo Slovenskega lovskega dneva, in sicer Monitoring v 

lovstvu: pomen, možnosti in priložnosti. Pripravili so program dogodka, poskrbeli za stike s 

predavatelji, na samem dogodku so izvedli več predavanj. Posvetovanje je bilo 14. 5. 2016 na 

gradu Jablje pri Mengšu. Sodelujoči iz Slovenije, Hrvaške in Srbije so pripravili 17 

prispevkov, ki jih je z zanimanjem poslušalo več kot 200 udeležencev; večina med njimi se je 

do organizacije in vsebine dogodka zelo pohvalno izrazila. Sam posvet je bil podrobno 

predstavljen v glasilu Lovec (2016, 7/8: str. 340-343) in na spletni strani LZS, zato vsebine v 

pričujočem poročilu ne predstavljamo bolj podrobno. 

 

5. Predstavljanje izvirnih znanstvenih/strokovnih dosežkov in preglednih znanstvenih 

informacij s periodično publikacijo LZS Zlatorogov zbornik 

 

V letu 2016 je Upravni odbor LZS na predlog SZS imenoval mednarodni Uredniški odbor 

Zlatorogovega zbornika, in sicer: dr. Ivan Kos (glavni in odgovorni urednik), dr. Krunoslav 

Pintur (Veleučilišče v Karlovcu), dr. Nikica Šprem (Agronomska fakulteta Sveučilišča v 

Zagrebu), dr. Boštjan Pokorny, dr. Klemen Jerina, dr. Romana Erhatič Širnik (člani 

uredniškega odbora) in mag. Sabina Mrlak (tehnična urednica). 
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Decembra 2016 je izšla 4. redna številka zbornika, v kateri so objavljeni naslednji prispevki: 

(i) Optimizacija spolne strukture odstrela z namenom povečanja ekonomske učinkovitosti 

gospodarjenja z navadnim jelenom (Cervus elaphus L.) v Sloveniji (avtorja: mag. Urška 

Srnec, dr. Klemen Jerina); (ii) Vplivi ekoloških dejavnikov na mase rogovja srnjakov 

(Capreolus capreolus L.) v Gorenjskem lovskoupravljavskem območju (Miran Hafner, Blaž 

Černe); (iii) Uporaba kamer za izvajanje monitoringa divjadi in drugih prostoživečih vrst v 

loviščih – možnosti in zakonske omejitve (dr. Srečko Felix Krope); (iv) Monitoring populacij 

divjadi in njihovega življenjskega okolja v Srbiji (dr. Dragan P. Gačić). Objavljeni prispevki 

predstavljajo pomembno bogatitev zakladnice strokovno-znanstvenih spoznanj o divjadi in 

upravljanju z njo v slovenskem prostoru in tudi širše.    

 

V Povzetek 

 

V poročilu prikazane aktivnosti kažejo, da je bil Strokovno-znanstveni svet v letu 2016 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 vse zastavljene 

programske cilje za leto 2016. 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; (iii) pripravo in izvedbo strokovno-

znanstvenega posvetovanja Monitoring v lovstvu: pomen, možnosti in priložnosti, ki se ga je v 

okviru 8. Slovenskega lovskega dneva udeležilo >200 udeležencev; (iv) pripravo in izdajo 4. 

redne številke strokovno-znanstvene periodične publikacije Zlatorogov zbornik.  

 

Ocenjujemo, da je z izvedbo naštetih aktivnosti Strokovno-znanstveni svet LZS opravičil svoj 

namen in prispeval nov 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. 

 

 
8. Slovenski lovski dan 
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13 Uredniški odbor LZS za založništvo 

 

I Seje komisije 

Uredniški odbor je imel štiri redne seje (25. 2., 21. 6., 27. 9. in 12. 12. 2016). 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

dr. Arpad Kӧveš (predsednik)  4/4 
Boris Leskovic (odgovorni urednik)  4/4 

dr. Boštjan Pokorny  4/4 

Bojan Avbar  2/4 

Franc Černigoj  1/4 

Leo Fabiani 2/4 

Slavko Komlanc (odgovorni urednik spletnih strani) 4/4 

 

III Področje dela komisije 

V letu 2016 je delo temeljilo na sprejetem programu, ki je bil po predhodni verifikaciji na 

Uredniškem odboru LZS za založništvo sprejet na UO LZS in nato potrjen še na Občnem 

zboru LZS. 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 razmere uspešno uresničeval, tako po vsebinski, organizacijski kakor tudi 

finančni plati. Delo uredništva je bilo transparentno in javno, delo pri knjižnem programu pa 

je zahtevalo tudi delo izven delovnega časa.  

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2016 

Uredniški odbor je na sejah usklajeval tekočo uredniško politiko (tako glasila Lovec kot tudi 

knjižnega založniškega programa LZS), vsebinsko problematiko, naloge in zadolžitve iz 

okvira delovne pristojnosti in sprejetega delovnega programa. 

 

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 24.000 

izvodov izhajale redno in so jih naročniki tudi redno prejemali. Nekaj posameznih številk 

Lovca je imelo zaradi aktualne vsebine in oglasnega trženja tudi dodatne strani. V celem letu 

je bilo skupno dodanih 56 strani. Revijo so redno prejemali tako individualni naročniki kot 

tudi vse osnovne šole, knjižnice in drugi VVZ. Z zanimanjem so jo sprejeli tudi v številne 

strokovne knjižnice različnih ustanov. Izdanih je bilo 77 računov za individualne naročnike. 

Vsaka številka Lovca je bila približno do 5. v mesecu objavljena tudi na spletni strani LZS – 

Modul Lovec.  

Pri oglasnem delu Lovca je komisija v letu 2016 izstavila za 52.081,00 EUR (z DDV) 

fakturiranih računov za objavljene komercialne oglase in plačane reklamne reportaže. Revija 

je tekoče in redno poročala o najpomembnejših programih in ugotovitvah raziskovalnih 

projektov LIFE pri zavarovanih vrstah velikih zveri, o divjadi, kinologiji, novostih na 

balističnem področju in dogajanjih v lovskih organizacijah, članicah LZS. Predstavljene so 

bile tudi druge strokovne teme v mednarodnem merilu (CIC, FACE, čezmejno sodelovanje). 

Komisija je omogočala tudi izražanje konstruktivnih mnenj in predlogov glede 
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najpomembnejših tematik lovstvu in na organizacijski ravni LZS, ZLD in LD. Poročala je o 

kinoloških in strelskih prireditvah, o delu z mladimi, o lovski kulturi in ostalih področjih, ki 

jih pokriva  dejavnost lovske organizacije. Poseben poudarek je bil namenjen varstvu narave,  

ekologije in sonaravnemu upravljanju z divjadjo v loviščih. Komisija je sledila tudi drugim 

aktualnim dogodkom, redno povzemala 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 40 dopisnikov, naravoslovnih fotografov in ilustratorjev. 

Pridobljenih je bilo tudi 122 novih avtorskih pogodb. 

V letu 2016 je bil pripravljen razpis za tisk Lovca v letu 2017 in na osnovi ponudb izbrana 

najustreznejša tiskarno, ki je glasilo tiskala že do sedaj. Pogovore z Eurografis, d.o.o. sta na 

predlog ur. odbora opravila odg. urednik in direktor.    

Izven programa dela je uredništvo poskrbelo tudi za izid vsakoletnega velikega stenskega 

koledarja LZS, ki je po razpisu za najboljše fotografije izšel novembra 2016. Posredovan je 

bil vsem članom prek območnih lovskih zvez. Komisija je pridobila tudi avtorske pogodbe za 

izplačilo honorarjev avtorjem fotografij in izplačala nagrade, kot so bile razpisane v reviji 

Lovec.  

V letu 2016 je bil izpeljan tudi Javni natečaj za najboljšo zgodbo lovsko tematiko, z enakimi 

pogoji in nagradami kot doslej. Sodelovalo je dvanajst anonimnih piscev z leposlovno-

literarnimi besedili, podeljene pa so bile vse tri nagrade. Besedila so bila boljše ocenjena kot v 

predhodnem natečaju. Izplačane so bile tudi nagrade za najboljše tri v letu 2015. 

2. Knjižni program 

Uredništvo je v letu 2016 opravljalo tudi vse potrebne načrtovane aktivnosti na področju 

knjižnega programa Zlatorogove knjižnice. Knjiga z delovnim naslovom Stopinje in sledovi 

živali (sesalci, ptice) avtorjev dr. Mihe Krofla in dr. Huberta Potočnika  je izšla do konca leta 

2016. Uredniški odbor je sprejel tudi načrt knjižnih del za naslednja leta. 

 
40. knjiga knjižnega programa  

Zlatorogove knjižnice 

V Povzetek 

Kot že omenjeno, uredniški odbor ocenjuje, da je glede na dane možnosti in razmere, uspešno 

uresničeval oba programska sklopa - tako po vsebinski, organizacijski kot tudi finančni plati. 

Pravočasno so bile izdane vse številke glasila Lovec, uredništvo je poskrbelo za izid velikega 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigm7vrx7fSAhWC2hoKHaXLCyQQjRwIBw&url=http://www.bolha.com/knjige-revije-stripi/strokovna-literatura-prirocniki/naravoslovje/stopinje-in-sledovi-zivali-miha-krofel-hubert-potocnik-1313212736.html&psig=AFQjCNGJMoZI03iM2-L2K9cBbQhYn7Qx5Q&ust=1488535187713083
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stenskega koledarja, izšla je 40. knjiga knjižnega programa Zlatorogove knjižnice Stopinje in 

sledovi živali, izveden pa je bil tudi Javni natečaj za najboljšo lovsko tematiko. 

Poleg standardnega je komisija 10. 3. 2016  po nekajletnem premoru v prostorih Tehničnega 

muzeja v Bistri organizirala tudi podelitev Plaket revije Lovec. Zaslužnim sodelavcem in 

dopisnikom  je  podelila  2 zlati, 18 srebrnih in 31 bronastih plaket. 
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14  Uredniški odbor spletnih strani LZS  

 

I Seje komisije 

Uredništvo spletnih strani LZS je imelo v letu 2016 štiri seje, in sicer 25. 2. 2016, 26. 5. 2016, 

27. 9. 2016 in 12.12. 2016. 

 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

dr. Arpad Kӧveš 4/4 

Slavko Komlanc  4/4 

Dejan Jurkovič 4/4 

Marko Rajkovič 3/4 

 

III Področje dela komisije 

V okviru uredniško-založniške politike LZS od lanskega leta deluje tudi Uredništvo spletnih 

strani LZS, katerega ustanovitev je imela za cilj, da se vsebinsko in tehnično »poživijo« 

spletni mediji, predvsem spletna stran Lovske zveze Slovenije ter nekatera družbena omrežja, 

kot je npr. Facebook (FB).   

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2016 

Uredniški odbor spletnih strani je najprej podrobno analiziral trenutno stanje na tem področju 

ter na osnovi le-te pripravil strategijo dela. V tem oziru se je uredniški odbor osredotočil na 

dva pomembna vidika, od katerih se eden nanaša na oblikovno plat spletnih medijev, drugi pa 

na tako organizacijo dela, da bo moč pravočasno dobiti čim več aktualnih vsebin iz celotne 

države na temo lovskega poslanstva in dejavnosti krovne lovske organizacije. V tem 

kontekstu je delo v nadaljevanju potekalo predvsem v smeri priprave celostnega predloga 

vsebinske in tehnične nadgradnje spletnih strani ter družbenih omrežij, predvsem Facebooka.   

V Povzetek 

Spletni mediji predstavljajo idealen način hitrejšega sporočanja informacij javnosti in tudi  

realna prihodnost, ki se ji ni mogoče izmakniti. Kljub visoki povprečni starosti članstva se je 

potrebno z njo spopasti in izkoristiti vse prednosti, ki jih ponuja. Uredniški odbor spletnih 

strani ocenjuje, da je Facebook v lanskem letu dobro »zaživel«, nedokončana ostaja še 

izvedba nadgradnje spletnih strani in priprava kodeksa ter meril objavljanja na FB in spletnih 

straneh.  
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15  Pregled porabe sredstev komisij in delovnih teles LZS v letu 2016  

 

V preteklem letu so strokovne komisije Upravnega odbora LZS in tudi ostala delovna telesa 

Upravnega odbora LZS opravili veliko strokovnega dela, za kar velja vsem članom komisij in 

delovnih teles posebna zahvala.   

Koriščenje sredstev komisij je bilo v skladu s sprejetim planom, vse prekoračitve pa so bile 

pokrite s pridobljenimi sponzorskimi sredstvi. 
 

  Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 PLAN Realizacija Indeks Realizacija Indeks 

    2016 2016 R/N 2015 16/15 

1 Komisija za upravljanje z divjadjo 29.000,00 14.513,00 50 24.407,00 59 

2 Strokovno znanstveni svet pri LZS  9.000,00 6.345,00 71 3.795,00 167 

3 Komisija za mednarodne odnose  13.000,00 9.534,00 73 11.590,00 82 

4 

Komisija za lovsko orožje in lovsko 

strelstvo  (prih. 13.900) 22.500,00 36.553,00 162 25.621 143 

5 

Komisija za finančno in gospodarsko 

področje 3.500,00 764 22 3.475 22 

6 

Komisija za organizacijska in pravna 

vprašanja 3.000,00 2.611,00 87 3.391 77 

7 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z 

javnostmi                                       20.000,00 19.843,00 99 23.052,00 86 

7.1     TV-oddaje Dober pogled             16.000,00 16.002,00 100 14.817,00 108 

8 Komisija za izobraževanje                                 16.500,00 13.262,00 80 5.252,00 253 

9 Komisija »Mladi in lovstvo« 11.000,00 9.771,00 89 7.954,00 123 

10 Komisija za priznanja in odlikovanja                7.000,00 6.664,00 95 2.441,00 273 

11 Komisija za lovsko kinologijo  26.000,00 24.115,00 93 22.323,00 108 

12 

Komisija za lovski informacijski sistem 

Lisjak 16.000,00 12.681,00 79 14.894,00 85 

  Skupaj: 192.500,00 172.658,00 85 163.012,00 122 
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III RAČUNOVODSKO POROČILO  
 
 

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2016  

                                                                                                                                  v EUR s centi  

Postavka Oznaka 

za AOP 

Znesek 

Tekočega leta  
Prejšnjega 

leta 

2 3 4 5 

 

SREDSTVA (002+032+053) 001 3.234.318,30 3.183.547,00 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027) 002 936.571,85 973.341,00 

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

II. Opredmetena osnovna sredstva 010 672.989,12 717.660,00 

III. Naložbene nepremičnine 018 250.332,15 255.257,00 

IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 114,34 424,00 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 020 114,34 424,00 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 13.136,24 0,00 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 2.261.964,10 2.208.313,00 

II. Zaloge 034 88.636,87 91.518,00 

III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 040 840.000,00 840.000,00 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 041 840.000,00 840.000,00 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 1.090.643,19 1.116.885,00 

V. Denarna sredstva 052 242.684,04 159.910,00 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 35.782,35 1.893,00 

  Zunajbilančna sredstva 054 0,00 0,00 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

(056+072+075+085+095) 
055 3.234.318,30 3.183.547,00 

A. SKLAD (056a+067+301) 056 1.957.324,80 1.949.144,00 

I. Društveni sklad 056a 1.957.324,80 1.949.144,00 

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) 085 166.356,09 117.292,00 

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 091 166.356,09 117.292,00 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 1.110.637,41 1.117.111,00 

  Zunajbilančne obveznosti 096 0,00 0,00 
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2. Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.1.2016 do 31.12.2016  

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                              v EUR s centi  

Postavka  
Oznaka za 

AOP 

Znesek 

Tekočega leta  Prejšnjega leta 

2 3 4 5 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 1.243.948,94 1.263.782,00 

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  (110+121-122+123+124+125) 126 1.243.948,94 1.263.782,00 

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 1.237.485,46 1.295.707,00 

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 750.785,07 789.069,00 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 4.892,70 6.325,00 

2. Stroški porabljenega materiala 130 34.863,66 51.843,00 

3. Stroški storitev 134 711.028,71 730.901,00 

II. Stroški dela (140 do 143) 139 250.012,94 254.691,00 

1. Stroški plač 140 193.896,80 196.946,00 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 17.245,23 16.664,00 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 14.141,63 14.399,00 

4. Drugi stroški dela 143 24.729,28 26.682,00 

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 56.174,28 63.074,00 

1. Amortizacija 145 24.369,52 25.874,00 

2. Prevr. poslovni odhodki pri neopr. sredstvih in opr. osnovnih sredstvih 146 29.285,36 31.692,00 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 2.519,40 5.508,00 

IV. Drugi poslovni odhodki 148 180.513,17 188.873,00 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127) 151 6.463,48 0,00 

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126) 152 0,00 31.925,00 

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 968,94 1.622,00 

I. Finančni prihodki iz deležev 155 9,13 45,00 

II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 143,55 1.577,00 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 816,26 0,00 

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 0,15 4,00 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 0,15 4,00 

L. DRUGI PRIHODKI 178 1.518,54 1.159,00 

M. DRUGI ODHODKI 181 11,62 25,00 

N. PRESEŽEK PRIHODKOV  (151-152+153-166+178-181) 182 8.939,19 0,00 

O. PRESEŽEK ODHODKOV  (152-151-153+166-178+181) 183 0,00 29.173,00 

P. DAVEK OD DOHODKOV 184 758,91 569,00 

R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČ. OBDOBJA (182-184) 186 8.180,28 0,00 

S. ČISTI PRESEŽEK ODH. OBRAČ. OBDOBJA (183+184) oz. (184-182) 187 0,00 29.742,00 

  
*POVPREČNO ŠT. ZAPOSLENIH NA PODLAGI DEL.UR V OBRAČ. 

OBDOBJU (na dve decimalki) 
188 7,00 7,24 

  **ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 
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3. Pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 2016  

 

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 2016 znaša 10 %, 

nepridobitne pa 90 %.  

 

Letno poročilo o delovanju Lovske zveze Slovenije v letu 2016 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.  

 

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 31.12.2016  

AKTIVA 

                                                                                                                             Zneski v EUR s centi  

Besedilo  2016   2015  
 Indeks 

2016/2015  

 Neopredmetena osnovna sredstva in dolg. AČR  -   -   -  

 Nepremičnine  - zemljišča            76.057,51               76.057,51                            100    

 Nepremičnine  - zgradbe po neodpisani 

vrednosti 
         577.599,72             590.613,66                              98    

 Nepremičnine – zgradbe v izdelavi                      -                 29.154,95                              -      

 Oprema in druga opr. OS  po neodpisani 

vrednosti 
           19.331,89               21.833,43                              89    

 Naložbene nepremičnine          250.332,15             255.257,46                              98    

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

 Naložbe v obveznice                       -                     309,59                              -      

 Dolgoročne poslovne terjatve            13.136,24                         -                                -      

 Gotovina v blagajni                      -                     178,89                              -      

 Denarna sredstva na transakcijskem računu          242.684,04             159.730,67                            152    

 Kratkoročne terjatve do kupcev            27.782,92               40.850,11                              68    

 Terjatev za članarine       1.025.680,00          1.056.895,00                              97    

 Terjatve za vstopni DDV             1.641,88                1.870,25                              88    

 Terjatve za davek od dohodka pravnih oseb                       -                       92,08                              -      

 Ostale kratkoročne terjatve               1.348,39               17.178,42                                8    

 Terjatve iz naslova danih varščin            34.190,00     -                            -      

 Kratkoročni depoziti pri bankah          840.000,00             840.000,00                            100    

 Aktivne časovne razmejitve            35.782,35                1.892,65                         1.891    

 Zaloge blaga            88.636,87               91.518,10                              97    

 S K U P A J :      3.234.318,30        3.183.547,11                           102    
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           PASIVA                                                                                                       Zneski v EUR s centi 

 

Besedilo 2016 2015 

Indeks 2016/2015 

 

Obveznosti do dobaviteljev 106.835,29 55.830,73 191 

Kratkoročne obveznosti do članov 538,25 1.597,49 34 

Druge kratkoročne obveznosti -    -                           - 

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 11.329,69 11.488,75 99 

Obveznosti za prispevke - plače 6.972,99 7.011,17 99 

Davek od osebnih prejemkov 2.809,68 2.870,29 98 

Obvez.za druge prejemke – prehrana, prevoz … 1.270,42 1.092,28 116 

Obvez. za druge prejemke – neto nagrade       4.000,00 3.000,00 133 

Obvez.za dajatve – nagrade 1.333,33 999,99 133 

Prejeti predujmi – obveznost za predujme 426,10 347,74 123 

Obveznost  za  DDV na koncu obdobja 18.757,00 22.176,69 85 

Obveznosti za davek od dohodka 237,84 -                      - 

Obveznost  na podlagi odtegljajev od plač  -                          -                        - 

Obveznost za  neto avtorske pogodbe 7.832,97 7.193,90 109 

Obveznost za dajatve  od avtorskih pogodb 4.012,53 3.683,04 109 

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 14.566,38 13.904,79 105 

Kratkoročno odloženi   prihodki - članarina 1.096.071,03 1.103.205,73 99 

USTANOVITVENA VLOGA 1.311.233,28 1.311.233,28 100 

Nerazporejeni presežek prihodkov 637.911,24 667.653,10 96 

Presežek prihodkov tekočega obdobja 8.180,28 - - 

Presežek odhodkov tekočega obdobja  - -29.741,90               - 

  
    

- 

S K U P A J : 3.234.318,30 3.183.547,11 102 
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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 drugi odhodki. 

 

V letu 2016 je bila izvedena dokončna slabitev sredstva v izgradnji (konto 0270).  

 

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 da dan 31. 12. 2016. 

 

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 13.816,80 EUR in popravku vrednosti 13.686,39  

EUR, odpis drobnega inventarja osnovnih sredstev  pa v nabavni vrednosti 24,87 EUR in popravku 

vrednosti 24,87 EUR.  
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                                      IZKAZ GIBANJA NEOPREDMETENIH  SREDSTEV    

                 

                                                   Pregled po stanju na dan 31.12.2016 

 

                                          

 

 

 
 

 

Nabavna vrednost      Zneski v EUR s centi  

    

Stanje 01.01.2016 28.358,06    

Pridobitve   -  

Odtujitve                         -       

Drugo (prenosi, popravki)                                     -      

Stanje 31.12.2016 
                          

28.358,06    

    

Popravek vrednosti   

Stanje 01.01.2016 
                          

28.358,06    

Amortizacija - 

Odtujitve   -  

Drugo (prenosi, popravki)   -  

Stanje 31.12.2016 28.358,06    

    

Neodpisana vrednost   

Stanje 01.01.2016 -    

Stanje 31.12.2016 -                            

 

 

 

 

Opredmetena osnovna sredstva – pregled  po stanju na dan 31.12.2016: 

                                                                                 

                                                                                                               Zneski v EUR s centi 

 

 Besedilo Nabavna vrednost 
popravek vrednosti/ 

prenosi 

Knjigovodska 

vrednost 

Zemljišča                      76.057,51                             -                         76.057,51    

Zgradbe                      861.930,50                      284.330,78    577.599,72    

Zgradbe v izdelavi -    -         -    

Oprema 95.369,85                     76.037,96    19.331,89 

Drobni inventar 2.572,21    2.572,21    - 

                                -      

S k u p a j : 1.035.930,07    362.940,95    672.989,12                 
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IZKAZ GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2016 

 

 
                                                                                                                                                                                                       Zneski  v EUR s centi 

 

 

 

Nabavna vrednost  Zemljišče   Objekti   Zgradbe   Oprema   Drobni inventar   Skupaj  

     nepremičnine   v izdelavi        

Stanje 01.01.2016 76.057,51 861.930,50 29.154,95 105.127,51 2.597,08 1.074.867,55 

Pridobitve -    -    -    4.059,14 -    4.059,14 

Odtujitve -    -    -    -    -    0,00 

Drugo - odpisi -    -    -29.154,95 -13.816,80 -24,87 -42.996,62 

Drugo – prenosi  -    -    -    -    -    0,00 

Stanje 31.12.2016 76.057,51 861.930,50 -    95.369,85 2.572,21 1.035.930,07 

              

Popravek vrednosti             

Stanje 01.01.2016 -    -271.316,84 -    -83.294,08 -2.597,08 -357.208,00 

Amortizacija -    -13.013,94 -    -6.430,27 -    -19.444,21 

Odtujitve -    -    -    -    -    0,00 

Drugo – odpisi  -    -        -    13.686,39 24,87 13.711,26 

Stanje 31.12.2016 -    -284.330,78 -    -76.037,96 -2.572,21 -362.940,95 

              

Neodpisana vrednost             

Stanje 01.01.2016 76.057,51 590.613,66 29.154,95 21.833,43 -    717.659,55 

Stanje 31.12.2016 76.057,51 577.599,72 -    19.331,89 -    672.989,12 
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Izkaz gibanja naložbenih nepremičnin v letu 2016 

 
                                                                                                  Zneski v EUR s centi 

Nabavna vrednost  Naložbene  

   nepremičnine  

Stanje 01.01.2016 378.870,00    

Pridobitve                           -          

Odtujitve -    

Drugo ( prenosi  )                     -         

Stanje 31.12.2016 378.870,00    

  

Popravek vrednosti  

Stanje 01.01.2016 -123.612,54    

Amortizacija -4.925,31    

Odtujitve -    

Drugo (prenosi) - 

Stanje 31.12.2016 -128.537,85    

  

Neodpisana vrednost  

Stanje 01.01.2016  255.257,46    

Stanje 31.12.2016 250.332,15    

 

 

  Naložbe v delnice in deleže 
                                                                                                                             Zneski  v EUR s centi 

Besedilo 2016 2015 Indeks 2016/2015 

Naložbe v delnice in deleže družb - Rogaška 114,34     114,34    100 

Naložbe v obveznice Slovenske odškodninske 

družbe  

-    309,59     - 

    

S k u p a j : 114,34    423,93    23 

 

 

Dolgoročne poslovne terjatve : 

 

Dolgoročna poslovna terjatev predstavlja neupravičeno izvršbo v višini 13.136,24 EUR s 

strani fizične osebe . Tožba se je v letu 2016 odvijala na Okrajnem sodišču v Ljubljani.   

 

 

Kratkoročna sredstva: 

 

Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah. Zaloge so bile ob 

popisu stanja na dan 31.12.2016 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 31.12.2016  znaša 88.636,87  EUR in je sestavljena 

iz: 

- Blago v skladišču 88.636,87  EUR 

 

Zaloge so bile po stanju na dan 31.12.2016 popisane. Pri popisu  ni bilo ugotovljenih razlik. 

Nekurantnih zalog komisija ni ugotovila. Neuporabnega blaga ni bilo. Zaloge niso 

zastavljene.   

 

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 ne prevrednotujejo, razen tistih, ki so namenjeni trgovanju. 

Kratkoročne finančne naložbe se prevrednotujejo zaradi oslabitve, če se utemeljeno domneva, 

da ne bodo poravnane oziroma, da ne bodo poravnane v celoti. 

  

Kratkoročne  finančne naložbe  v celoti sestavljajo vezani depozit  pri banki. Stanje finančnih 

sredstev – depozit pri banki na dan 31.12.2016 znaša 840.000 EUR. Stanje je usklajeno.  

 

 

Kratkoročne poslovne terjatve 

 

Kratkoročne poslovne terjatve se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na 

podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov. Kratkoročne poslovne terjatve 

se ne prevrednotujejo. 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 

2016 beležimo za  2.519,40  evrov odhodkov iz naslova prevrednotenja, od tega večji del gre 

na oslabitev in odpise terjatev iz preteklih obdobij.         

 

Pregled kratkoročnih terjatev po stanju na dan 31.12.2016 
                                                                                                            

                                                                                                                   Zneski v EUR s centi 

 

Besedilo 2016 2015 Indeks 2016/2015 

Kupci v državi 11.440,50 41.234,24 28 

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev -4.748,69 -4.748,69 100 

Kratkoročne terjatve do kupcev v EU - 659,00 - 

Kupci v državi - najemnina 19.244,65 4.705,33 409 

Ostale kratkoročne terjatve 1.348,39 3.922,18 34 

Terjatve za članarine 1.025.680,00 1.056.895,00 97 

Kratkoročne terjatve za obresti 0,46 0,23 200 

Kratkoročno dani predujmi 1.846,00 - - 

Kratkoročne terjatve iz danih varščin  34.190,00 - - 

Terjatve za DDV 1.641,88 1.870,25 88 

Terjatev za davek od odhodka - 92,08 - 

Ostale kratkoročne terjatve drugo  - 13.256,24 - 

S k u p a j : 1.090.643,19 1.116.885,86 98 
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Pregled kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti – stanje na dan 31.12.2016                                                                                                             
 

 

                                                                                                                  Zneski v EUR s centi     

 

 
 

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 menjalnem tečaju 

na dan prejema.  

 

Denarna sredstva predstavljajo sredstva na transakcijskem računu pri NLB v Ljubljani, ter 

stanje gotovine v blagajni. Stanje teh sredstev je usklajeno z izpiskom bančnega računa in 

saldom blagajne, ki je bil popisan po stanju na dan 31.12.2016. 

 

 

Pregled denarnih sredstev – stanje na dan 31.12.2016 

 

                                                                                                                   Zneski v EUR s centi  

 

Besedilo 2016 2015 

Indeks 

2016/2015 

Blagajna - gotovina -  178,89  - 

Denarna sredstva na transakcijskem računu 242.684,04    159.730,67    152 

    

S k u p a j : 242.684,04   159.909,56   152 

 

 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  

 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se vrednotijo v skladu s SRS 12. Kratkoročne aktivne 

časovne razmejitve prikazujejo kratkoročno odložene stroške in je izkazan v bilanci v znesku  

35.782,35 EUR. 

 

 

 Znesek                                             Z    a    p    a    d    l     o 

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

814,30                 263,52               73,06               -                       477,72                

5.487,17               3.000,58            859,81             661,73                 965,05                

19.244,65             301,44               -                   1.500,00              17.443,21            

-                       -                     -                   -                       -                      

1.025.680,00        1.025.625,00      55,00                                      -     -                      

620,54                 -                     -                   -                       620,54                

230,20 -                -                     -                   -                       230,20 -               

1.051.616,46      1.029.190,54   987,87            2.161,73            19.276,32         
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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 1.957.324,80 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, osebnih dohodkov za december 2016 ter drugih 

prejemkov iz delovnega razmerja za zaposlene, dajatve od osebnih dohodkov, 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 2016.  

 

 

 

Pregled kratkoročnih obveznosti po stanju na dan 31.12.2016                                                                   

                                       

                                                                                                                    Zneski v EUR s centi 
 

Besedilo 2016 2015 
Indeks 

2016/2015 

Obveznosti do dobaviteljev doma 106.835,29 55.830,73 191                 

Obveznosti za blago in storitve                 -                      -      -                             

Obveznost do članov - potni stroški 538,25 1.597,49 34                            

Obveznost za nagrade 4.000,00 3.000,00 133                             

Obveznost za dajatve od nagrad 1.333,33 999,99 133                              

Druge kratkoročne obveznosti                 -                      -       -  

Obveznost za čiste plače in nadomestila plač 11.329,69 11.488,75 99                  

Obveznost za prispevke - plače 6.972,99 7.011,17 99                          

Davek od osebnih prejemkov 2.809,68 2.870,29 98                        

Obveznosti za druge prejemke - prehrana, prevoz 1.270,42 1.092,28  116                       

Prejeti predujmi/obveznosti za predujme 426,10 347,74 123                        

Obveznost za DDV 18.757,00 22.176,69 85                          

Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb 237,24 - - 

Obveznosti za odtegljajev pri plači                 -                      -       -  

Obveznosti za neto avtorske pogodbe 7.832,97 7.193,99 109   

Obveznosti za dajatve po avt. pogodbah 4.012,56 3.683,04 109 

S k u p a j : 166.356,09 117.319,16   142                      
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Pregled kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti – stanje na dan 

31.12.2016 

 
Besedilo   Znesek v EUR s centi  Opomba 

Obveznost do dobaviteljev  106.835,29 še ni zapadlo  

Skupaj:  106.835,29  

 

 

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 31.12.2016 

                                                                                      

                                                                                                                 Zneski v EUR s centi  

 

Besedilo 2016 2015 

Indeks 

2016/2015 

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 14.566,38     13.904,79    105 

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina 1.096.071,03    1.103.205,73    99 

    

S k u p a j : 1.110.637,41    1.117.110,52    99 

 

3.4   Izkaz poslovnega izida za leto 2016  

 

 

Prihodki od dejavnosti zajemajo zneske članarin, donacija iz dela dohodnine, donacije pravnih 

in fizičnih oseb ter prihodke od prodaje storitve in blaga (knjige, obrazci, tiskovine in 

podobno).  

 

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.  

 

Obseg pridobitne dejavnosti je posebej izkazan v izkazu poslovnega izida za leto 2016 in je 

izračunan glede na delež pridobitne dejavnosti ( 10%). 

 

Odhodke, odvisno od tega kje nastanejo, vodimo po stroškovnih mestih.  

 

 

Lovska zveza Slovenije izkazuje v letu 2016 presežek prihodkov nad odhodki  v bruto 

znesku 8.939,19 EUR, davek od dohodka 758,91 EUR, ter čisti presežek prihodkov nad 

odhodki  8.180,28 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz pridobitne dejavnosti  znaša 

911,96 EUR. 
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Prihodki iz pridobitne dejavnosti, doseženi v letu 2016 

 

                                   Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2016 2015 
Indeks 

2016/2015 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in 

proizvodov 

104.590,84 121.853,37 86 

Ostali prihodki od dejavnosti 21.046,85 16.817,28 125 

Finančni prihodki - 622,32                      

- 

Drugi prihodki 1.518,54 26,38 5.756 

       

Skupaj : 127.156,23 139.319,35 91 

 

                                                                                                                     Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2016 2015 

Presežek prihodkov nad odhodki 8.180,28 - 

Presežek odhodkov nad prihodki  - 29.741,90 

Skupaj: 8.180,28 29.741,90 

 

 

Podatki iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb 

za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016 
 

Zaporedna. št.             Besedilo                                                                                           
Zneski v EUR 

s centi 

    

1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih:                  1.246.436,42 

2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje                                                                                                           
       

1.119.280,19 

   -   Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti                      1.119.280,19 

4. DAVCNO PRIZNANI PRIHODKI ( 1-2 )                                                  127.156,23 

5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih                    1.237.497,23 

6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje  1.114.805,20 

   -   Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti                                 1.111.252,96 

   -   Nepriznani odhodki  v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance         3.552,24 

8. DAVCNO PRIZNANI ODHODKI ( 5-6 )                                                             122.692,03 

9. RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki ( 4 - 8 )                            4.464,20 

13. DAVCNA OSNOVA                                                                         4.464,20 

16. OSNOVA ZA DAVEK                                                                    4.464,20 

17. DAVEK  17%                                                                                              758,91   

22. Vplačane akontacije                                                                               568,47 

23. Obveznost za doplačilo                                      190,44 

25. OSNOVA ZA DOLOCITEV AKONTACIJE DAVKA                   4.464,20 

26. Akontacija 19,00%                                                                      848,20   

27. Mesečni obrok akontacije                                                                    70,68    
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3.5  Podatki iz izkaza poslovnega izida LZS za leto 2016  

 
Presežek prihodkov   

 

Na podlagi davčnega obračuna in dejanskih prihodkov ter odhodkov smo ugotovili presežek 

prihodkov, kot je opisano v prejšnji točki.  

 

Lovska zveza je zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, zato je sestavni del poročila 

tudi revizijsko poročilo. 

 

Ljubljana, 7.3.2017 

 

 

Pojasnila pripravila:                              Predsednik LZS 

 

Irena Karlin                                          mag. Lado Bradač 
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IV POROČILO NADZORNEGA ODBORA LZS 
 
 

Nadzorni odbor je skladno z določili Pravil LZS in skladno s sprejetim programom spremljal 

dogajanja v LZS v letu 2016 na področju organizacijskega in gospodarsko materialnega poslovanja. V 

letu 2016 se je sestal na štirih 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 v računovodskem servisu 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 Nadzorni odbor ni sprejel predlogov ali pripomb članov LZS ali drugih 

organizacij, ki bi zahtevali poseben nadzor.   

Po prejemu in seznanitvi s poročilom revizorske družbe »ABC revizija« za leto 2016 Nadzorni odbor 

ugotavlja, da so ugotovitve revizorja skladne z zaključki Nadzornega odbora, to pa so, da  

računovodski izkazi in letno poročilo prikazujejo pošteno stanje LZS. 

Po pregledu predloga letnega poročila in predloga zaključnega računa LZS za leto 2016 Nadzorni 

odbor ugotavlja, da sta oba akta sestavljena pregledno ter celovito prikazujeta  poslovni izid LZS v 

letu 2016. Na letno poročilo Nadzorni odbor nima pripomb. 

Ob upoštevanju navedenih ugotovitev, Nadzorni odbor predlaga Občnemu zboru LZS, da : 

 da pospeši aktivnosti pri izgradnji novega poslovnega objekta LZS.  

 sprejme Letno poročilo in zaključni račun za leto 2016. 

 

 

                                                                                               Branko ZLOBKO 

                                                                                            PREDSEDNIK NO LZS 

 
Ljubljana, dne 16.03.2017       
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V POROČILO RAZSODIŠČA 
 

I  Seje Razsodišča LZS 

 

Razsodišču LZS v letu 2016 ni bila predložena nobena zadeva v pristojno odločanje. Iz 

navedenega razloga se razsodišče v letu 2016 ni sestajalo. Finančni stroški razsodišča niso 

nastali. 

 

II  Člani Razsodišča LZS 

 

V letu 2016 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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VI POROČILO ODBORA ETIČNEGA KODEKSA 
 

 

I.  Seje Odbora etičnega kodeksa 

 

Odbor je imel v letu 2016 tri seje, od teh dve redni in eno korespondenčno sejo. 

 

II. Člani Odbora etičnega kodeksa in udeležba na sejah  

 

Odbor sestavljajo člani, izvoljeni na  Občnem zboru Lovske zveze Slovenije dne 15.12.2015: 

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 3 

Miran Krštinc 3/3 

Borut Bitenc 3/3 

Štefan Gačnik 3/3 

Andrej Ivančič 3/3 

Dušan Leskovec 3/3 

Miha Molan 3/3 

Andrej Sila 3/3 

Andrej Smodič 3/3 

Mihael Ferjančič 3/3 

 

III . Področje dela Odbora etičnega kodeksa 

 

Naloge Odbora etičnega kodeksa (OEK) so: skrb za uveljavljanje Etičnega kodeksa 

slovenskih lovcev (EK) v praksi, razlaganje njegovih določb, razsojanje in ocenjevanje 

posameznih dejanj in njihove skladnosti s 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 EK, 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 2016  

 

Odbor je na sejah obravnaval posamezne pobude in predloge za oceno etičnosti spornih 

ravnanj in o njih odločil. 

 

Na prvi, konstitutivni seji, dne 21.1.2016, se je odbor konstituiral, izvolil predsednika (Miran 

Krštinc) in podpredsednika (Borut Bitenc) ter se z vodstvom LZS dogovoril o načinu 

zagotavljanja pogojev za delo (podpora Strokovne službe LZS, generalni sekretar LZS, 

poslovna sekretarka LZS). 

 

Na drugi seji, dne 31.3.2016, je odbor obravnaval pobudo, ki se nanaša na LD Šmarje pri 

Jelšah in sprejel sklep, da ravnanje, s katerim lovska družina opusti izvedbo lovskega pogreba 

za svojega člana, kljub želji pokojnika in/ali v nasprotju z voljo njegovih svojcev, predstavlja 

neetično ravnanje in kršitev določil EK slovenskih lovcev ter da širjenje govoric in 

neresničnih trditev v javnosti o delu lovske družine, ki ne temeljijo na preverjenih in 
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utemeljenih dejstvih, predstavlja neetično ravnanje, s katerim se zmanjšuje ugled lovske 

organizacije in lovstva nasploh in je v nasprotju z določili Etičnega kodeksa slovenskih 

lovcev. 

 

V zvezi z anonimno pobudo, ki se je nanašala na LD Braslovče je Odbor sprejel sklep, da se 

OEK do anonimnih pobud ne opredeljuje. 

 

Na drugi seji je Odbor sprejel tudi Načrt dela za leto 2016. 

 

Na tretji, dopisni seji od 27.6.2016 do 29.6. 2016 je Odbor OEK ocenil, da kršitve, navedene 

v predlogu za uvedbo postopka, ki ga je član LD Moravče zaradi domnevne kršitve Etičnega 

kodeksa slovenskih lovcev v zadevi domnevnih kršitev drugega člana LD Moravče, 

predstavljajo kršitev veljavnih predpisov Republike Slovenije in disciplinske kršitve Pravil, 

splošnih aktov in sklepov LD Moravče. Na podlagi ugotovitve, da je UO LD Moravče dne 

26.4.2016 sprejela sklep z zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zoper člana te LD, 

domnevnega kršitelja, in da je disciplinski postopek pred Disciplinsko komisijo LD Moravče 

v teku in še ni zaključen, je OEK ugotovil, da so domnevne kršitve, navedene v predlogu 

zaradi kršitve Etičnega kodeksa v pristojni obravnavi pred Disciplinsko komisijo LD Moravče 

in bo OEK o njih odločil po zaključku disciplinskega postopka v lovski družini. 

 

Upoštevajoč načelo javnosti LZS zapisnike in odločitve Odbora etičnega kodeksa objavlja na 

spletni strani LZS v delu »za člane/Dokumenti/Odbor etičnega kodeksa«.  

 

V .  Povzetek 

 

Pobude in predloge, prispele v letu 2016, je Odbor etičnega kodeksa slovenskih lovcev 

obravnaval v skladu s svojimi pristojnostmi sproti in nerešenih primerov pobud oz. predlogov 

ni. 

 

V zvezi z aktivnostmi Komisije za organizacijska in pravna vprašanja pri pripravi Pravilnika 

o uporabi avtomatskih snemalnih kamer v lovišču sta ostala odprta obravnava in sprejem 

stališča glede vprašanja, ali je videonadzor v lovišču, ki je vzpostavljen z namenom uplenitve 

divjadi, skladen z načeli lovske etike oz. ali je z vidika EK sploh dopustno posegati z 

videonadzorom v življenjski prostor ter s tem v življenjski ritem divjadi. 
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VII  POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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