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Zadeva: Program kandidata za predsednika LZSza mandatno obdobje 2020-2024

Odločitev, da ponovno kandidiram za predsednika LZS temelji na dlje časa trajajočih dogovorih in
razpravah o tem, kako usmeriti delo Lovske zveze Slovenije, da v državi vzpostavimo takšna razmerja,
s položajem in odgovornostjo, ki lovcem na področju organiziranja lovstva in upravljanja s
populacijami divjadi ter izvajanja javnih nalog dejansko pripadajo. Poleg odgovornosti pa so
pomembne tudi pravice lovcev in v ta namen se je že spremenil ZDLov, ki sedaj omogoča financiranje
nalog v javnem interesu. Naše volontersko delo ima svojo vrednost zato ga moramo ustrezno
ovrednotiti in pridobiti del sredstva za naše za javnost pomembno delo tudi iz proračuna.
Zavod za gozdove Slovenije z ukinjanjem samostojnega oddelka za lovstvo kaže negativen odnos do
problemov na področju lovstva in želi upravljanje s prostoživečimi populacijam živali podrediti
drugim interesom. Vsekakor si zasluži mo strokovno delo na tem področju in država bi ga morala
zagotoviti! Predvsem pa ukinitev oddelka za lovstvo na Zavodu za gozdove Slovenije zmanjšuje
preglednost načrtovanja in tudi ugled, ki ga ima slovensko upravljanje z divjadjo v evropskem
prostoru. Zato bi bilo najbolje, da država ustanovi samostojen Zavod za lovstvo, kot v primeru
ribičev.
V iztekajočem mandatu smo imeli burne razprave o odvzemu jelenjadi s skupinami in posamezniki, ki
ne razumejo pomena trajnostnega upravljanja z divjadjo in nedeljivosti divjadi z njihovim naravnim
življenjskim prostorom. Zatem smo dočakali odločitev Upravnega sodišča, ki je nespametno posegla
na področje upravljanja z medvedom in naredila »medvedjo uslugo« tako medvedu kot tudi volku in
risu. Smo pa s sodelovanjem v projektu »Life Lynx« kljub temu v Slovenijo uspeli ponovno doseliti
risa, saj se zavedamo, da s tem bistveno prispevamo k ohranitvi biodiverzitete dinarskega območja.
Tako smo še enkrat dokazali, da znamo lovci misliti širše, da trajnostno upravljamo s prostoživečimi
živalskimi vrstami in smo sposobni ohranjati ogrožene živalske vrste za naše zanamce. To smo
dokazali že leta 1973 s prvo doselitvijo risa v Kočevske gozdove.
Ob pogosti kritiki, da lovci medvede streljamo le zaradi denarja, smo slovenski javnosti pokazali in
dokazali, da nas potrebujejo, če želimo v Sloveniji trajnostno upravljati z medvedom, volkom in
šakalom. Ključne zgodbe so bili opravljeni monitoringi v letošnjem letu pa se nismo spuščali v javne
polimike in proteste. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je odgovorno, da vzpostavi stanje, ki bo
vzdržalo presojo sodišča! Seveda pa bom kot predsednik LZS postavil dodatne zahteve. Pri odlovu
medveda moramo od Ministrstva za okolje in prostor zahtevati vsaj delno povračilo stroškov, ki zdaj v
celoti padejo na lovsko družino. Naj se sliši še tako nesmiselno, pri odstrelu medveda izvajamo javno
nalogo v korist države, zato nam pripada povračilo stroškov. Pri upravljanju s šakalom prihaja do
sprememb in bo po zagotovilih ministrstva v kratkem uvrščen med lovne vrste. Pri slednjem moramo
zahtevati prehodno obdobje, v katerem bo ministrstvo še vedno plačevalo odškodnine kmetom, saj
se je populacija šakala v Sloveniji bistveno povečala zaradi neukrepanja MOP. Podpiram stališče
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, da mora škodo, nastalo zaradi zveri, povrniti tisti, ki jo je
povzročil, ne pa, da jo plačujemo vsi državljani iz državnega proračuna. Obstoječi Zakon o divjadi in
lovstvu koncesionarjem ne nalaga plačila škode na drobnici, a to je zapletena pravna plat zgodbe, ki
jo bomo prihranili, v primeru, da prehodno obdobje ne bo uspešno.
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V prvem mandatu smo se v sodelovanju z DRSI lotili izredno uspešnega projekta »Modri odsevnik«, s
katerim učinkovito zmanjšujemo število povozov divjadi na kritičnih odsekih državnih cest. Projekt se
v letošnjem letu širi, v njem sodeluje več kot 170 lovskih družin. Potrebna pa je še nadaljnja
posodobitev in nadgradnja aplikacije 'povoz divjadi' v informacijskem sistemu Lisjak.
V novem mandatu bom nadaljeval z delom na področju sprememb Zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov RS. Neprimerno je, da nam država zdaj ponuja brezplačen najem zemlje, ki so jo
lovske družine pošteno plačale in jo potrebujejo za izvajanje svojih osnovnih dejavnosti. Po pogovorih
s predstavniki poslanskih skupin v Državnem zboru lahko rečem, da sem naletel na razumevanje za
rešitev tega problema. Žal pa ni pripravljenosti na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, pošteni
reŠitvi tega problema se izmikajo tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer nam
ponujajo brezplačen najem.
Zavzemal se bom tudi za spremembe Zakona o divjadi in lovstvu lovskega zakona v lanskem letu ni
šlo vse gladko, a nam je uspelo odpraviti nepravično kaznovanje lovcev z opomini. Vendar nam je v
letu 2018 po desetih letih uspelo prepričati zakonodajalca, da sprejme Spremembe zakona o divjadi
in lovstvu, ki odpravlja nesorazmerno prepoved podaljšanja veljavnosti lovske izkaznice za tri leta tudi
lovcu, ki mu je lovski inšpektor izrekel opomin. Seveda ni vse končano zato se bom še naprej aktivno
zavzemala, da se tudi druge kazni zmanjšajo in jih bomo skušali uveljaviti ob naslednji spremembi
Zakona o divjadi in lovu.
Moj program za prihodnja štiri leta sestavljajo predlogi in stališča, povezana z delovanjem Lovske
zveze Slovenije na naslednjih področjih:

1. Organiziranost Lovske zveze Slovenije: zlasti v odnosu izvedbe nalog in podpore Strokovne službe
LZSčlanicam Lovske zveze Slovenije ter odnosu Strokovne službe LZSdo strokovnih služb območnih
lovskih zvez ter ureditev pogodbenih odnosov usposobljenih članic za učinkovitejše izvajanje nalog.
Naloge Strokovne službe LZSglede delovanja komisij, Upravnega odbora LZS in drugih organov LZS.
Vgraditi moramo več varoval, da preprečimo zlorabe pri porabi finančnih sredstev, kot se je zgodilo
pri javnem razpisu izvedbo za mladinskih taborov. Potrebno bo okrepiti nadzor pri porabi vseh
sredstev ter spremeniti pravilnik, ki ureja področje sofinanciranja območnih zvez in posameznih
lovskih družin. Sofinanciranje bomo ohranili, saj so vidni pozitivni rezultati na področju dela z mladimi
in pri delu vseh ostalih komisij. LZS preko usposobljenih članic zagotavlja nujne storitve tudi po
posameznih območnih zvezah. Potreben pa je razmislek o racionalizaciji delovanja naše organizacije.

2. Načrtovanje upravljanja s populacijami divjadi ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predlogi za
spremembe (če bo možnost tudi z ustanovitvijo Zavoda za lovstvo), vzpostavitev sistema reševanja
problematike odškodninskih zahtevkov zaradi škode po divjadi in na divjadi ter zagotoviti prehodna
obdobja pri poplačilu škod po šakalu, ko bo ta postaliovna vrsta. Ohraniti je potrebno ključno vlogo,
ki jo ima pri tem Komisija za upravljanje z divjadjo LZS.Ob tem pa poskrbeti za ustrezne smernice 10-
letnih lovsko upravljavskih načrtov (odprava nepotrebnih vezav odstrela srn ter drugih omejitev, ki
prinašajo več škode kot koristi).

3. Posodobitev izobraževalnega sistema v Lovski zvezi Slovenije. Nadgradnja izobraževanja z
enotnimi metodami preizkusa znanja, s prehodom na e-učilnico in e-teste. Dopolnitev in nadgradnja
sistema izobraževanja s programi za starešine in gospodarje. Uresničiti načrtovano sofinanciranje
stroškov izobraževanja s strani države, kar omogočajo dosežene spremembe ZDLov v letu 2018 (za
lovske pripravnike, čuvaje ter za druga za državo pomembna izobraževanja in izvajanje javnih nalog).
proračunski znesek je trenutno skromen a pričakujemo, da se bo ta delež povečal. Pomembno je, da
je bil spremenjen zakon, ki določa, da se del naših nalog lahko financira iz državnega proračuna, aje
potrebno sprejeti še pravilnik oz. izvedbene akte. Sedaj pa moramo nadgraditi in ustrezno ovrednoti
naloge.



4. lovski informacijski sistem: vsebina lovskega informacijskega sistema lisjak in določitev
neodvisnosti sistema ter obveznosti uporabnikov sistema, ki niso člani lZS (sofinanciranje stroškov
delovanja). Nadgraditev lisjaka z aplikacijo za mobilne telefone. Moj cilj je, da lahko neposredno
komuniciramo z vsakim lovcem, ki ima ustrezen mobilni telefon in interes. Urediti grafično
elektronsko karto lovišča z mejami in objekti ter iskanjem poti. Izmenjava lokacije lovcev preko
grafične aplikacije. Članom lZS moramo nuditi več in narediti storitve lovske zveze bolj dostopne
vsem lovcem. Sem sodi tudi uvedba eiektronskega arhiviranja dokumentov.

5. Razvoj dejavnosti komisij: dvig ravni sofinanciranja za posebne projekte komisij s pomočjo
donacij, ki morajo biti porabljene za delo komisije, ki so ji donirana sredstva namenjena. Izpeljati
lovski dan v okviru državnega prvenstva v lovskem strelstvu in poleg Komisije za lovsko strelstvo in
vključiti še druge komisije. Ohraniti pomembnost lovske kulture in nadgraditi aktivnosti z ureditvijo
prostorske in predstavitvene ter informativne dejavnosti lovskega muzeja v sklopu gradnje novega
Nacionalnega lovskega centra. Komisije lZS sicer dobro delujejo, premislek je potreben le na
področju kinologije, ki je v veliki meri odvisen od konsolidacije Kinološke zveze Slovenije. Do takrat
moramo aktivno podpirati dejavnosti na področju lovske kinologije. Okrepiti moramo sodelovanje
komisij z območnimi zvezami in posameznimi LO. Posebej pozorni moramo biti pri iskanju lovcev, ki
bodo želeli s svojim volonterskim delom in lastnim znanjem prispevati pri delu komisij v korist vseh
lovcev.

6. Mednarodni odnosi: LZS ostaja aktivna članica Mednarodnega sveta za lov in ohranitev divjadi
(CIC) in Združenja evropskih lovskih zvez (FACE). V okviru razpoložljivih sredstev mora lZS narediti
čim več in ohraniti vlogo vodilnega partnerja v srednjeevropskem regianu.

7. Odnosi z javnostmi - Uredništvo: nadaljevati z aktivnostmi dviga prepoznavnosti in pomena ter
vloge lovstva v Sloveniji. Na LZSnadgraditi sistem odzivanja in nudenja pomoči članicam ob kriznih in
v javnosti odmevnih dogodkih. V okviru programa za usposabljanje starešin je potrebno večji
poudarek nameniti odnosom z javnostmi. Nadaljevali bomo sodelovanje z nevladnimi organizacijami
in z delom v okviru Sveta za trajnostni razvoj. Povečali bomo prepoznavnost delovanja LZS, ki kot
naravovarstvena organizacija deluje v javnem interesu v okviru Zakona o divjadi in lovu in Zakona o
ohranjanju narave.

8. Pravna pomoč: po vzpostavitvi delovnega mesta pravnice v letu 2019 v Strokovni službi LZS
moramo poskrbeti za učinkovito, a racionalno pomoč našim članicam na pravnem področju. Ob tem
pa nadgraditi delo Komisije organizacijska in pravna vprašanja LZS.

9. Gradnja Nacionalnega lovskega centra v Lukovici: pridobivanje sredstev oziroma priprava
dokumentacije za gradnjo, s konkretnimi cenitvami ter zagotovitvijo transparentne in nadzorovane
porabe sredstev. Gradnja nove stavbe je eden od najpomembnejših in najzahtevnejših projektov v
novem mandatnem obdobju.

Še naprej se bom zavzemal, da bo LZSkrovna lovska organizacija, ki v svojem temeljnem poslanstvu
- varstvu narave in okolja ter trajnostnem upravljanju z divjadjo povezuje več kot 20.000 slovenskih
lovcev. V zadnjem obdobju sprejemamo tudi druga društva, če je njihovo delovanje v skladu s cilji
krovne organizacije. Tudi njih moramo prepoznati kot člane (jih voditi v sistemu lisjak kot društva) in
jim omogočiti delovanje v njihovem interesu. LZS bo tudi v prihodnje zastopala in uveljavljala cilje
najširšega kroga svojih članov.

Narave brez spoštovanja ne bomo ohranili za prihodnje rodove. Naše poslanstvo je, da jo ohranimo
za naše zanamce. Lovci smo v prvi vrsti naravovarstveniki in trdni zagovorniki sonaravnega
kmetovanja in trajnostne rabe gozdov. Trajnostno gospodarjenje z gozdovi ter sonaravno kmetovanje
sta temeljna pogoja za zdravje krajine ter trajni obstoj divjadi. Prepričan sem, da si lovci želimo



ohraniti vse vrste živali, zato si moramo prizadevati za ohranitev sonaravnega okolja in izboljšanje
njihovega in našega življenjskega prostora. Lovci spoštujemo načelo trajnostne rabe narave, kar
pomeni, da lahko iz narave jemljemo le toliko, da ne ogrozimo obstoja nobene vrste. Naše poslanstvo
je trajnostno upravljanje z divjadjo v pomenu razumne rabe le.te kot obnovljivega naravnega vira.
Zavzemal se bom, da bo lov še naprej sestavni del tega poslanstva in je tudi lov sestavni del varstva
narave.
Da bi ohranili prostoživeče živali, moramo ohraniti in varovati njen življenjski prostor. Večina tega
prostora je v lasti drugih, zato je nujno ozaveščanje lastnikov in ukrepanje, kadar pride do
nerazumnih posegov. Izboljšati moramo sodelovanje z vsemi lastniki in uporabniki prostora, zato
bomo nadaljevali s programi intenzivnega sodelovanja. LZSže sodeluje s krovnimi naravovarstvenimi
organizacijami (od ribiške, planinske do turistične zveze ...), sodelovanje pa širimo na državne organe
(na primer s Slovensko vojsko), ki ga moramo razširiti še na druge državne organe.
Lovci se zavzemamo za naravo in življenje v njej, zato smo bili velikokrat pobudniki ali redni
udeleženci čistilnih akcij, sodelujemo pa tudi povsod in vsakokrat, ko lahko s svojimi izkušnjami
pomagamo ohranjati naravo. Na vsakem koraku se trudimo ozaveščati uporabnike prostora o
pomenu varstva narave, ob vsaki priložnosti opozarjamo na škodljiv odnos posameznikov do narave
in divjadi ter želimo čut odgovornosti do narave privzgojiti tudi mladim.

Prostoživeče živali so sestavni in neločljivi del narave, zato je varstvo divjadi v največji meri odvisno
od razmer v njej. Lov mora biti podrejen razmeram, ekonomski učinki ne smejo stopiti v ospredje
oziroma morajo biti podrejeni naravovarstvenim načelom. Dejstvo je, da divjadi ne ogroža lov, pač pa
jo ogrožajo in uničujejo spremembe krajine in pohlep po dobičku. Lovci smo odgovorni, da so je
število divjadi v ravnovesju z bivalnimi in prehranskimi možnostmi, vendar se pogosto skrivamo za
pojasnili, da lovimo le bolno divjad. Vsekakor je naša prioriteta odstrel bolne divjadi zaradi
preprečitve širjenja bolezni. Ni pa razloga, da ne bi tudi javno povedali, da uplenimo tudi zdravo
divjad, in da te prihodke v celoti namenimo za ohranitev naravnega okolja (tudi za nelovne vrste).
Jasno pa moramo pojasniti razloge oziroma namen trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Odstrel
določenega števila lisic prepreči širjenje bolezni, kot sta steklina in garje, po drugi strani pa
zmanjševanje njihovega staleža obvaruje določene živali in ptice. Takšen je zakon narave in lov ima v
tem svojo vlogo in pomen, zato ga ne smemo prikrivati, ampak jasno navesti razloge, zakaj to
počnemo. Pri izvajanju lova seveda moramo spoštovati lovski etični kodeks.

Bistveni poudarki mojega programa so sledeči:

1. Lovska zveza Slovenije mora združevati vse slovenske lovce pri trajnostnem upravljanju z
divjadjo oziroma pri varstvu okolja in narave.

Z. LZSmora ostati na spremembah učeča se organizacija, ki se zna prilagajati spremembam in
zahtevam časa in okolja. Kot organizacija rastemo, se spreminjamo in stremimo k izboljšavam
na vseh področjih. Zato bomo posodabljali tudi vizijo slovenske lovske organizacije, ki mora
biti odraz volje in želja večine slovenskih lovcev. Kar pomeni, da bomo pri spremembah
upoštevali tudi interese naših članov.

3. LZSkot krovna slovenska lovska organizacija mora v prvi vrsti skrbeti za umeščanje lovstva v
širšo družbo, oblikovati skupne lovske interese in jih tudi uveljavljati, povezovati in obveščati
člane, zagotavljati pomoč in podporo pri varovanju narave in upravljanju z lovišči in divjadjo,
opravljati zakonsko predpisane naloge in v vseh pogledih delovati učinkovito, pregledno in
uspešno. Opravljamo tudi pomembno kulturno in izobraževalno poslanstvo, skrbimo za
lovsko kinologijo, sodelujemo pri številnih znanstvenih raziskavah ter izdajamo strokovne
publikacije in glasilo Lovec. Potrebno je širiti občutek pripadnosti naši lovski organizaciji in
uveljavljati načela solidarnosti in pomoči članom. Nadaljevati je potrebno z delom »Zelenega
sklada« in zagotoviti, da se pomoč dodeljuje v skladu s pravili. Nuditi moramo podporo
ostalim dobrodelnim organizacijam na področju lovstva.



4. Divjad mora ostati javno dobro oziroma last države in lovske aktivnosti morajo ostati splošno
dostopne vsem zainteresiranim, ker gre za odgovorno nalogo, jo lahko izvajajo le primerno
usposobljene osebe in naša organizacija mora poskrbeti, da bodo usposabljanja kvalitetna.

5. Najpomembnejše naloge LZSso tiste, ki jih opravlja v javnem interesu in jih zakon natančno
določa. Poglavitne naloge so izobraževanje in organiziranje izpitov za lovce in lovske čuvaje,
naravovarstveno ozaveščanje članov in komuniciranje z lastniki zemljišč ter širšo javnostjo,
razvoj lovske kinologije, izdajanje strokovne literature s področja lovstva in divjadi ter
opravljanje drugih nalog javnega interesa s področja varstva narave in divjadi ter lovstva, ki
jih določa zakon. Prav tako moramo uveljaviti našo vlogo pri pripravljanju strokovnih podlag
za določitev biohabitatov in biokoridorjev, ki so poglavitnega pomena za ohranitev ogroženih
vrst velike divjadi. Nujno je vzpostaviti prehode divjadi na primorski avtocesti. Z drugimi
organi moramo učinkoviteje sodelovati pri ustvarjanju kriterijev za izvajanje oziroma
evidentiranje odstrela in izgube divjadi ter skrbi za primernost metod in meril za ugotavljanje
višine škode po divjadi.

6. Objekt LZSna Župančičevi ulici 9, v Ljubljani je lepa in spomeniško zaščitena stavba, vendar je
potrebna obnove; v skladu s projektom gradnje Nacionalnega lovskega centra v Lukovici je
potrebno poskrbeti za ocenitev in prodajo stavbe ter tako omogočiti gradnjo NLC.

7. Pri delovanju Strokovne službe LZSse bom zavzemal, da bodo na razpisana delovna mesta
prihajali najboljši kandidati s strokovnimi referencami in za pravočasno zagotovitev prenosa
dela in znanj. Zaradi dviga stroškov računovodstva je potrebno proučiti možnost uvedbe
delovnega mesta računovodkinje, če bo analiza pokazala, da je to racionalno.

8. Eden mojih ciljev je, da bomo enakovreden in spoštovan partner na področju lovsko-
upravljavskega načrtovanja v odnosu do resornega ministrstva oziroma nosilcev načrtovanja.
Dejstvo je, da lovske družine plačujejo škode po divjadi in imajo glede na njihovo
odgovornost premajhno vlogo pri določanju odvzema divjadi.

9. Lovski informacijski sistem LISJAKmora dobiti vlogo, ki si jo zaradi svoje kakovosti in dobrih
rešitev tudi zasluži. Pri financiranju tega projekta (ali brezplačni pomoči v obliki svojega
znanja) morajo sodelovati vsi njegovi uporabniki.

10. Na področju izobraževanja bo potrebno dopolnjevati, nadgraditi in širiti programe
verificiranega izobraževanja lovcev v okviru LZS. Nadgraditi moramo sistem praktičnega
izobraževanja lovskih pripravnikov tako v lovišču kot na področju varnega ravnanja z orožjem.
Nadaljevati in širiti je potrebno programe za mlade ter aktivnosti za podmladek, ob tem
moramo zagotoviti uspešno izvajanje programov lovskih pripravnikov.

11. Mednarodno sodelovanje moramo razvijati v enakem obsegu in ohraniti doseženi nivo. LZSje
bila leta 1991 sprejeta v Mednarodni svet za lovstvo in ohranitev divjadi (CIC) in dve leti
pozneje v Skupnost evropskih lovskih zvez (FACE). Smo spoštovani in prepoznavni v
mednarodni javnosti, zato je potrebno s tem delom nadaljevati. Ključna sta prenos znanj na
področju Afriške prašičje kuge in pridobitev informacij. Nadaljevati moramo z delom v FACE
in ohraniti vodilno vlogo v srednjeevropskem prostoru. Aktivnosti v Bruslju pri pripravi
Direktiv morajo potekati preko FACEin vanje moramo vključiti naše evropske poslance.

12. Nadaljevati moramo z aktivnostmi na področju odnosov z javnostmi. V širši javnosti moramo
ostati prepoznavni kot naravovarstvena organizacija in znati predstaviti svoje delo, da bomo
zaradi svoje dejavnosti v očeh javnosti bolj spoštovani. V širši javnosti moramo ustvariti
prepoznavnost, da LZS ima uradno podeljen status organizacije, ki deluje v javnem interesu
na področju lovstva in ohranjanja narave in . Pri tem moramo spodbuditi uporabo sodobnih
medijev, ki jih uporablja mlajša generacija lovcev. Nadaljevati je potrebno z izobraževanjem
starešin in drugih lovcev za nastopanje v javnosti.

13. Revija Lovec uspešno deluje in si zasluži pohvale. Prav tako že ima nekaj sprememb vendar je
potrebno še naprej iskati priložnosti, da bo Lovec postala še bolj prepoznaven in ga bomo z
veseljem brali. Zlatorogova in strokovna knjižnica pa se mora približati končnemu bralcu ne
glede na to, da o izboru knjig sicer odloča Uredniški odbor vendar moramo v tem delu
narediti spremembe v skladu z željami članstva.



14. Pri predlogih sprememb (od Uredbe o določitvi divjadi in drugih predpisov) moramo biti
prepoznani kot organizacija, ki vse svoje odločitve sprejema na strokovnih in znanstvenih
izhodiščih oz. kot organizacija, ki si nenehno prizadeva postati še preglednejša, učinkovitejša
in uspešnejša v svojem delovanju.

1S. Ohranitev biotske raznovrstnosti: lovska puška v Sloveniji ni iztrebila nobene zavarovane
vrste prostoživečih živali. Na začetku 19. stoletja se je s privolitvijo takratnih oblasti drastično
poseglo v populacijo divjadi. Iz naših območij sta skorajda izginila jelenjad, zveri in divji
prašiči. Slovenija zdaj spada med biotsko najbolj pestre države na svetu. Lovci smo v ta
namen opravili veliko prostovoljnega dela. Podpora ponovni naselitvi risa ima seveda tudi
nasprotnike (8S % lovcev projekt LIFE Lynx podpira), vendar se moramo zavedati, da lovci
delujemo v skladu z našim poslanstvom. Ohranimo za naše zanamce to, kar smo dobili od
naših prednikov! Sem sodi tudi ris, še naprej pa se bomo zavzemali, da država ustrezno uredi
odstrel zveri, ki mora temeljiti na znanstvenih metodah. V Sloveniji je namreč po zadnjih
podatkih (pomlad 2019) že okoli 970 medvedov, 86-91 volkov in 7S0-1000 šakalov. Zaradi
neupravljanja z zvermi pa se zaskrbljujoče znižuje toleranca lokalnega prebivalstva do zveri.
Prišli smo do dna (ne)upravljanja in zavzemal se bom, da se tudi z zvermi ponovno vzpostavi
trajnostno upravljanje med katere sodi tudi lov!

16. Delo na evropskih in drugih projektih: potrebno je nadgraditi projektno delo. V ta namen je
bila v okviru projekta LIFELynx na LZSza določen čas zaposlena dodatna sodelavka. Ključno je
pridobivanje sredstev za gradnjo Nacionalnega lovskega centra.

17. Racionaina poraba sredstev: Osebno se bom zavzemal in tudi prevzel vso odgovornost, da
bodo vsa sredstva (pridobljena s članarino ali iz proračuna, donacijami, ..) racionalno porabila.
V ta namen bo vsako leto narejen natančen načrt dela in delnih občnih zborih predstavljeno
opravljeno delo. Skratka za kaj smo porabili denar in kaj smo z njim naredili! Med programi
bomo izbirali in podpirali tiste z najvišjo dodano vrednostjo. Ob tem ne mislim obljubljati, da
se bo članarina znižala bom pa pridobili dodatna sredstva.

18. Ničelna toleranca do storilcev kaznivih dejan v lovskih vrstah. Spoštovanje etičnega kodeksa
in veljavnih predpisov od lastnikov orožja in lovcev terja spoštovanje moralnih in drugih
vrednost in le na tak način bomo lahko zmanjšali možnost zlorabe pri porabi našega lovskega
denarja oziroma pri izvajanju naših aktivnosti.

19. Prepoznavnost lovskih organizacij: Moje delo predsednika Lovske zveze Slovenije bo temeljilo
na aktivnostih, vezanih na organiziranost slovenskega lovstva v odnosih med lovsko družino,
območno lovsko zvezo in LZS. Pri vseh nalogah se bom dejavno zavzemal za uveljavljanje
ciljev in programskih usmeritev Občnega zbora LZS. Zame osebno je temeljna članica LZS
lovska družina. Zato nameravam s pomočjo svojega dela zagotavljati pogoje, da bodo lovske
družine uspešno uveljavljale svoje interese.

20. Zagotoviti materialne in finančne pogoje za učinkovito soočenje lovce, lovskih čuvajev in
koncesionarjev v primeru pojava afriške prašičje kuge.

Opravljeno delo dokazuje, da to znamo in zmoremo. Vendar se da narediti še več. Trudil sem bom,
da bomo lovci med seboj čim bolj povezani, ker ne potrebujemo lastnih razprtij. Tako v svetu kot pri
nas se pojavljajo ekstremni nasprotniki lovcev nekateri bi prepovedali lov. Predlagal bom prenovo
sistema disciplinskih postopkov in dodati metode mediacije na območnih zvezah. Pogosto gre za
ljudi, ki so izgubili pristen stik z naravo. Vendar moramo biti tudi lovci pripravljeni sprejeti kritike in
strpno odpravljati slabosti v svojih vrstah. Z dobro predstavitvijo argumentov o našem delu in vlogi v
trajnostnem upravljanju z divjadjo pa še naprej uveljavljati naše interese. Že v novem mandatu se
moramo pripraviti na obdobje ponovnih podeljevanj koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
kajti če do leta 2024 postavimo trdne temelje, potem leta 2029, pri ponovnih podelitvah koncesij, ne
bi smelo biti presenečenj.



Osebno menim, da smo lovci lahko ponosni na dosedanje dosežke, a se jih premalo zavedamo. Če
lovci ne bi stoletja skrbeli za divjad, danes ustanovljene naravovarstvene organizacije ne bi imele kaj
varovati. Po drugi strani moramo lovci izvajati tudi odstrel, sicer kmetje ne bodo imeli pridelka ali
bodo ostali brez drobnice. Pretiravanja v smeri pogroma nad jelenjadjo, ki smo ga na srečo uspeli
pravočasno zaustaviti, do neodstrela medvedov in volkov, pa so žal neumnosti današnje
neodgovorne družbe oziroma ekstremnih skupin in posameznikov. Lovci moramo tudi tu ravnati
razumno - upravljanje z divjadjo na podlagi znanstvenih metod je edina sprejemljiva rešitev. Lovci
poznamo svojo vlogo v tem sistemu, vendar mora spoznanje o vlogi in pomenu lovstva dozoreti tudi v
širši skupnosti. Na naše delo moramo biti ponosni, ni se nam potrebno skrivati pred neupravičenimi
in pavšalnimi obtožbami. Naj za konec programa zapišem, da smo lovska organizacija z več kot 112-
letno tradicijo, ki je uspešno sledila spremembam časa in si v mednarodnem prostoru zgradila
izjemno spoštovanje. V primerjavi z našimi sosednimi državami smo uspeli uveljaviti sistem, ki v prvi
vrsti koristi divjadi in njenemu naravnemu okolju. V tem sistemu ima vsak dobro misleči lovec svoje
mesto.

Dober pogled!

mag. Lado Bradač


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

