
  

      
      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Lado Bradač, 

predsednik Lovske zveze Slovenije 

Ljubljana, maj 2021 

 

Letno poročilo Lovske zveze Slovenije 2020 
 



2 

 

KAZALO 

UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE....................................................................... 3 

SPLOŠNI PODATKI O LOVSKI ZVEZI SLOVENIJE ................................................................................................ 5 

O Lovski zvezi Slovenije..................................................................................................................................... 5 

Lovska zveza Slovenije v številkah za leto 2020 ................................................................................................ 6 

I. STROKOVNA SLUŽBA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE ......................................................................................... 7 

II. ORGANI IN DELOVNA TELESA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE .................................................................... 12 

1 Komisija Mladi in lovstvo .............................................................................................................................. 14 

2 Komisija za finančno in gospodarsko področje .............................................................................................. 16 

3 Komisija za izobraževanje .............................................................................................................................. 17 

4 Komisija za lovski informacijski sistem ......................................................................................................... 21 

5 Komisija za lovsko kinologijo ........................................................................................................................ 23 

6 Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi ......................................................................................... 29 

7 Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje ................................................................................................ 33 

8 Komisija za mednarodne odnose .................................................................................................................... 35 

9 Komisija za organizacijska in pravna vprašanja ............................................................................................. 36 

10 Komisija za lovska priznanja in odlikovanja ................................................................................................ 38 

11 Komisija za upravljanje z divjadjo ............................................................................................................... 41 

12 Strokovno-znanstveni svet LZS.................................................................................................................... 44 

13 Uredniški odbor glasila Lovec, Zlatorogove in Strokovne knjižnice ter spletne strani LZS ........................ 49 

14 Komisija za lovskočuvajsko službo LZS ...................................................................................................... 52 

15 Zeleni sklad LZS .......................................................................................................................................... 54 

16 Pregled porabe sredstev komisij in delovnih teles LZS v letu 2020 ............................................................. 55 

III. RAČUNOVODSKO POROČILO ............................................................................................................................ 56 

1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 ................................................................................................................ 56 

2. Izkaz poslovnega izida za obdobje 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ..................................................................... 57 

3. Pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 2020 ......................................................................... 58 

3.1 Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov ...................................................................................................... 59 

3.2 Računovodske usmeritve in razkritja postavk ...................................................................................................... 59 

3.3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 ....................................................................................................................... 60 

3.4 Izkaz poslovnega izida za leto 2020 ...................................................................................................................... 68 

4. Podatki iz izkaza poslovnega izida LZS za leto 2020 ................................................................................... 71 

IV. POROČILO O OPRAVLJANJU NALOG, SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA RS ................................... 72 

V. POROČILO RAZSODIŠČA ....................................................................................................................................... 74 

VI. POROČILO ODBORA ETIČNEGA KODEKSA ................................................................................................... 75 

VII. POROČILO NADZORNEGA ODBORA ............................................................................................................... 77 

VIII. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA ...................................................................................................... 79 



3 

UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Leto 2020 nam bo ostalo zapisano v spominu kot leto, ki je kot ključno 
vrednoto v ospredje postavilo zdravje. V času epidemije covid-19 so se 
spreminjale prioritete in naše vrednote. To, kar je bilo včasih samoumevno, 
je zdaj izziv ali ni izvedljivo. Veliko se je spremenilo. A lovci smo 
iznajdljivi in prilagodljivi. 

Kljub epidemiji smo delovali učinkovito. Lovska zveza Slovenije je 
zagotovila razkužila in zaščitne maske za vse lovske družine, poskrbela je za 
obveščanje in odgovarjala članom na vprašanja, povezana z epidemijo, 
podaljšali smo tudi rok za pristrel.  

Predsednik LZS, mag. Lado Bradač 

Izpeljali smo številna usposabljanja in izobraževanja, tudi obnovitveno usposabljanje za lovske 
čuvaje. Lovski pripravniki generacije 2020 so kljub epidemiji uspešno zaključili lovski izpit. Seje 
komisij in upravnega odbora ter občni zbor smo izvedli preko spleta. 

Januarja in februarja je potekala prva vseslovenska lovska krvodajalska akcija, ki smo jo organizirali 
Lovska zveza Slovenije, Lovsko dobrodelno združenje Diana in Rdeči križ Slovenije. Upam, da jo 
bomo nadaljevali. 

Ustavno sodišče je aprila razveljavilo zakon o interventnem odvzemu velikih zveri. Ministrstvu za 
okolje in prostor smo predlagali spremembo statusa zavarovanih vrst, saj bi s spremembo 
učinkoviteje upravljali s sicer preštevilčno populacijo medveda v Sloveniji. A smo tu še vedno 
neuspešni, ni interesa, in bojim se, da vsem ustreza možnost zapleta pri odstrelu in tragikomična 
odločitev sodišč, ki nima nobene povezave s trajnostnim upravljanjem. Prepovedi torej kar povprek, 
brez razmisleka o posledicah, so nas pripeljale do stanja, ko samooklicani, verjetno dobronamerni 
zaščitniki, delajo medvedjo uslugo medvedu. Vse skupaj je pripeljalo do protestov in drastičnega 
padca volje do sobivanja z zvermi med prebivalci s podeželja. Konflikt pa se bo žal še stopnjeval in 
mu ni videti konca, saj le redki iščemo konsenz in argumente. Dandanes, v današnji kulturni krajini, 
tudi na zavarovanih območjih ni več mogoče upravljati populacij živali in potreben je tudi lov. 

Vendar spremembe so mogoče. Sprejeta je bila novela Zakona o divjadi in lovstvu - šakal je tako s 1. 
majem postal lovna vrsta tudi v Sloveniji. Uspelo nam je doseči, da bo v prehodnem obdobju petih 
let (do aprila 2025) za škodo, ki jo bo povzročal, odškodninsko odgovarjala država, in ne upravljavci 
lovišč. Prav je, da imamo upravljavci lovišč čas uravnati populacijo. Če pa sem iskren, sem 
pričakoval večjo škodo po šakalu, a je na srečo ni tako veliko.  

Posodobili smo tudi način priznavanja lovskih izpitov, ki za nikogar ni več avtomatičen, ampak se 
opravi pregled dosedanje dosežene izobrazbe in komisija določi, kaj mora kandidat še opraviti. Na 
tak način bomo lovci imeli enoten pristop brez izjem, na drugi strani pa je omogočeno priznavanje 
lovskih znanj tudi državljanom Evropske unije, ki želijo opraviti slovenski lovski izpit.  

Maj 2020 si bom sam zapomnil tudi zaradi prav posebnega darila - v Loškem potoku sem skupaj s 
starešino LD Loški Potok Stankom Anzeljcem na prostost izpustil risa Borisa, ki so ga v okviru 
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projekta LIFE Lynx k nam pripeljali iz Romunije. Sem zagovornik tega, da moramo ohraniti vse, kar 
smo prejeli od naših prednikov, in imamo v naših gozdovih in na poljih, za naše zanamce. Zato 
upam, da bo projekt ponovne naselitve risa uspešen! 

Veliko je bilo polemik, ali skupni lovi bodo ali ne. Javna služba je vse od lova do pobiranja 
povožene divjadi, lovskočuvajske službe in ocenjevanja škode. Lovci smo kljub epidemiji opravili 
naše naloge, ki sodijo v javno službo, v skladu s smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
Tudi odhod v lovišče preko občinskih meja ali v nočnem času nam je bil vseskozi dovoljen. 

Zaradi izrednih razmer in ukrepov za preprečevanje širjenja covid-19 so imeli upravljavci lovišč 
težave pri izvajanju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Z interventnim zakonom je bilo 
omogočeno, da lovske družine lahko prodajo več divjačine končnim odjemnikom. Sprejet je bil šesti 
protikoronski paket (PKP) 6), ki je lovskim družinam omogočil znižanje plačila koncesnine v višini 
50 odstotkov, ter sedmi protikoronski paket (PKP7), ki je dovolil znižanje do 30 % od načrtovanega 
odvzema posamezne parkljaste divjadi v letnem načrtu posameznega lovskoupravljavskega območja. 

V letu 2020 se je začel postopek obnove 10-letnih dolgoročnih načrtov lovskoupravljavskih območij. 
Sprememba zakonodaje nam je prinesla dvoletne načrte lovskoupravljavskih območij. V praksi 
bomo še imeli letne načrte, vendar bo možnost uravnavanja na dve leti; upam, da bo zato manj kazni 
in lažje načrtovanje, saj se dejansko številke v veliki meri ne spreminjajo.  

Konec leta pa je v veljavo stopil Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih 
prašičih, ki od nas terja še aktivnejše delo. Načrte smo pripravili, zdaj bo na vrsti intenzivnejši 
odstrel; a vse to sodi k preventivnim ukrepom, pripraviti se moramo tudi na dejanski pojav afriške 
prašičje kuge v Sloveniji. Pomembno je, da smo začeli že danes in bomo pripravljeni, ko in če se bo 
afriška prašičja kuga pojavila v Sloveniji. 

Spremembe so se zgodile tudi v Strokovni službi LZS - dolgoletnega direktorja Srečka Žerjava je z 
1. decembrom 2020 zamenjal mag. Božo Zakrajšek. Nismo pozabili na Nacionalni lovski center v 
Lukovici – izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v sodelovanju z občino in 
izvajalci aktivno poteka. Potekale so priprave za prenovo spletne strani. Izobraževanja na daljavo 
smo zgledno pripravili in prenekatero bomo lahko ohranili tudi v bodoče. V pripravi je nadgraditev 
lovskega informacijskega sistema Lisjak - lovce bomo kmalu učinkovito obveščali preko e-pošte in 
SMS; dostopnost do informacij in izobraževanj bo tako večja. Pred nami je veliko izzivov in dela 
nam ne bo zmanjkalo. 

mag. Lado Bradač, 

predsednik Lovske zveze Slovenije 
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SPLOŠNI PODATKI O LOVSKI ZVEZI SLOVENIJE 

O Lovski zvezi Slovenije 

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

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

Poslanstvo 

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

Vizija 

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

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

Slovenska lovska organizacija mora ob realizaciji teh cilje znova postati enakovreden in spoštovan 
partner na področju lovsko upravljavskega načrtovanja. V širši javnosti bomo bolj prepoznavni kot 
odgovorna naravovarstvena organizacija in zaradi svoje dejavnosti v očeh javnosti še bolj 
prepoznana. Poznali nas bodo kot organizacijo, ki vse svoje odločitve sprejema na strokovnih in 
znanstvenih izhodiščih ter organizacijo, ki si nenehno prizadeva postati bolj transparentna in 
učinkovita v svojem delovanju. 
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Lovska zveza Slovenije v številkah za leto 2020 

Članstvo 

skupaj članov na dan 31. 12. 2020 20.141 

- žensk 548 

-  pripravnikov 583 

povprečna starost 56,63 let 

število članov v 2 LD 331 

število članov v 3 LD 5 
 

Organizacija 
število OLZ/ZLD 20 

število volilnih okolišev 20 

število LD in ostalih članic 448                    
− od tega upravljavk lovišč 411 
− skupna površina lovišč (v ha) 1.767.681 

− lovna površina (v ha) 1.650.728 
 

Izobraževanja 
število izvedenih izobraževanj 85 

število prijavljenih na izobraževanja 2.767 
 

Odvzem divjadi  
  
srnjad 36.130 

− odstrel 29.634 

− izgube 6.496 

  
navadni jelen 4.784 

− odstrel 4.384 

− izgube 400 

  
muflon 450 

− odstrel 413 

− izgube 37 

  
gams  1.957 

− odstrel 1.837 

− izgube 120 

  
divji prašič 10.022 

− odstrel 9.893 

− izgube 129 

  
lisica 13.292 

poljski zajec 1.291 

siva vrana 10.182 

skupno odvzem divjadi 102.142 
 

Opravljene brezplačne ure 
v lovišču 579.501 
drugo 39.748 
skupno 619.249 

 

Lovska kultura 
lovski pevski zbori 17 

lovski rogisti 29 
 

Lovska kinologija 
število lovskih psov 4.090 

število iskanj ranjene divjadi 2.820 
 

Škode od divjadi 
prijavljenih škod 2.088 

poravnava škod skupaj 
(izplačilo, material in 
vrednost delovnih ur) 328.595,43 €  
- izplačane v € 183. 397,62 € 

- vrednost materiala 56.000,81 € 

poravnava - sanacija škod 
(ure) 8.919,70 

poravnava - sanacija škod 
(vrednost v €) 89.197,00 € 

 

Število škod po vrstah divjadi 

 

Število 
škodnih 

primerov 

vrednost 
povrnjene 
škode v € -
izplačilo, 
material in 
vrednost del. ur 

divji prašič 1.696 263.949,46 € 
navadni jelen 210 46.048,70 € 
srnjad 66 9.202,17 € 

jazbec 21 1.381,49 € 
poljski zajec 8 860,00 € 
siva vrana 29 2.625,33 € 

lisica 15 499,60 € 
ostalo 28 3.188,73 € 

skupno 2.073 327.755,48 € 
 

Vir: Lovski informacijski sistem Lisjak 
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I. STROKOVNA SLUŽBA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Preteklo leto se je pričelo z nastopom novega mandata predsednika LZS in konstituiranjem 
upravnega odbora in ostalih organov ter delovnih komisij in teles. Kmalu zatem so nastopili 
omejitveni ukrepi zaradi epidemije covid-19 in le nekaj komisij je uspelo izvesti prvi delovni 
sestanek »v živo«. Tudi Upravni odbor LZS se je lani sestal le dvakrat v poletnem času, vse ostale 
seje so bile izpeljane »na daljavo«. Takoj po razglasitvi epidemije, ko zaščitnih sredstev še ni bilo v 
prodaji, smo priskrbeli določeno število le-teh in jih preko območnih zvez razdelili med vse lovske 
družine. 

Omejitveni ukrepi niso vplivali na delo z državnimi organi. V preteklem letu je bilo največ časa 
namenjenega delu z našim resornim ministrstvom, to je Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, s predstavniki ministrstva smo imeli dvanajst sestankov. Že sredi januarja je bil prvi 
sestanek v širši zasedbi na temo priprave zakona o afriški prašičji kugi, sledilo jih je še nekaj in ob 
sprejetju zakona konec leta 2020 smo lahko zadovoljni z določili, ki zadevajo lovce in lovske 
družine.  

V letu 2020 bi moral biti sprejet nov desetletni lovskoupravljavski načrt (LUN), žal se to ni zgodilo. 
V februarju, ko so bila Navodila za upravljanje populacij že v pripravi, so pričeli s pripravo 
strokovnih podlag za dolgoročne LUN. V letu 2020 smo dobili sprejemljiv Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, ki združuje 
gozdarsko in lovsko načrtovanje. V našem delu je precej pozitivnih sprememb, pri vgradnji teh v 
načrte pa bomo morali biti zelo pozorni in zagovarjati divjad kot nujni sestavni del gozda. Novost je 
tudi prehod iz letnih lovskoupravljavskih načrtov na dvoletne, kar bo ob razumnem pristopu precej 
olajšalo njihovo izpolnjevanje.  

V celoti smo realizirali črpanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije, namenjenih za delo LZS v 
javnem interesu. Za to je bilo potrebno pripraviti štiri zahtevke z obsežnimi poročili in vsemi 
dokazili. Ministrstvo je v letu 2020 sklicalo štiri koordinacijske sestanke med LZS, ZGS in lovsko 
inšpekcijo. 

Na Ministrstvu za okolje in prostor smo spoznali novega ministra, ki je na bilateralnem sestanku 
obljubil spremenjen odnos do velikih zveri, ki povzročajo gospodarsko škodo. Na podlagi novega 
strokovnega gradiva, pripravljenega na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani je bil spomladi 
odobren odstrel manjšega števila medvedov, ki se je kljub drugačnemu pritožbenemu postopku 
končal tako kot toliko drugih, na sodišču s sodno ustavitvijo izvajanja. Jeseni je bilo izdano še eno 
dovoljenje, a do izvajanja ni prišlo. Tako je bila velika večina medvedov ponovno uplenjena v 
poletnem času. Zaskrbljujoče so bile informacije in posnetki vse številčnejših lovskih družin o 
naglem povečevanju populacije volkov. 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za infrastrukturo je ob pomoči aplikacije Povoz divjadi 
nadaljevala s postavitvami modrih odsevnikov, ki uspešno zmanjšujejo število povozov divjadi na 
izbranih cestnih odsekih.  

Ministrstvo za notranje zadeve je tudi po menjavi vlade nadaljevalo postopek priprave in sprejema 
novega Zakona o orožju. Tudi v spremenjeni zasedbi ni bilo naklonjenosti uporabi umetnih virov 
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svetlobe in blažilcev zvoka. Zato smo po predstavitvi argumentov za njihovo uvedbo v več 
poslanskih skupinah v januarju 2020 na strelišču ob Dolenjski cesti izvedli praktični prikaz delovanja 
blažilcev zvoka za vse zainteresirane. Odziv je bil dober, udeležilo se ga je tudi nekaj poslancev in 
predstavnikov MNZ. 

Kljub omejitvam zaradi epidemije covid-19 in odhodu delavke, zadolžene za delo na tem projektu, je 
naše delo na projektu LIFE Lynx potekalo skoraj normalno. Odpadlo je le tridnevno usposabljanje 
pripadnikov policije v Gotenici, izpeljali pa smo vsa ostala predvidena usposabljanja in se udeležili 
dveh sestankov Nadzornega odbora, kjer smo tudi od nadzornika EU dobili potrditev našega 
uspešnega dela. Sodelovali smo pri izpustu drugega risa v Loškem potoku. 

V okviru dela v Združenju zvez za lov in varstvo divjadi v EU (FACE) je bila v predvideni obliki 
izvedena le januarska seja upravnega odbora, odpovedan je bil aprilski letni sestanek članic, vse 
ostale seje izvršnega in nadzornega odbora in letna skupščina pa so potekali »na daljavo«. Največ 
energije je bilo namenjene predvidenim novim omejitvam pri lovu nekaterih migratornih vrst ptic, 
izgubi biotske pestrosti zaradi implementacije skupne evropske kmetijske politike in prepovedi 
uporabe svinca. Prepoved uporabe in posedovanje svinca v izstrelkih na in v bližini mokrišč je bila 
izpeljana tudi v parlamentu in objavljena v Uradnem listu EU. Ker je bil postopek izpeljan ob 
izrecnem nasprotovanju šestih držav članic, obstaja določena možnost, da se razveljavi še pred 
uveljavitvijo v letu 2023. Skupna kmetijska politika za naslednje obdobje še vedno ni sprejeta, sedaj 
predvideni ukrepi pa kljub velikim naporom zainteresiranih za zaustavitev trenda zmanjševanja 
biotske pestrosti v kmetijski krajini (in s tem izginjanja male divjadi) ne obetajo prav veliko. Tudi 
večanje populacij velikih zveri v vse več državah članicah, predvsem pa volka, povzroča vse več 
problemov tako v kmetijstvu kot upravljanju z divjadjo. Tudi tu Evropska komisija ne prisluhne 
podatkom in ne namerava spremeniti njihovega statusa. 

Mednarodni svet za lovstvo in ohranjanje divjadi (CIC) je v februarju v Bolgariji izvedel sestanek 
Foruma CIC za Centralno in Vzhodno Evropo, ki se ga ni udeležil nihče iz Slovenije. Redna letna 
skupščina, načrtovana v aprilu, je bila odpovedana, zato ni bilo volitev za novega predsednika. Na 
predlog članov je bila odpovedana tudi letna skupščina CIC Trophy Evaluation Board (TEB), 
najvišjega strokovnega organa CIC, pristojnega za določanje pravil ocenjevanje lovskih trofej. 
Italijanski biometrični inštitut je v sodelovanju z našim predstavnikom izdelal nov priročnik za 
ocenjevanje netipičnih trofej in ga poslal v potrditev članom. Glede na pozitivne odzive lahko 
pričakujemo, da bo uradno objavljen v kratkem. 

V začetku februarja smo pričeli z izdelavo letnega Poročila o delu in poslovanju LZS za preteklo 
leto, ga dokončali konec februarja in v njem podrobno predstavili celotno delovanje LZS v preteklem 
letu, zato je sama priprava in izvedba zahtevala kar veliko dela. 

V letu 2020 je Lovska zveza Slovenije izdala deset enojnih in eno dvojno številko glasila Lovec v 
nakladi 22.000 izvodov, ki so izhajale redno in so jih naročniki tudi redno prejemali. Tako je v vsaki 
številki z različnimi prispevki v reviji sodelovalo od 50 do 60 dopisnikov, naravoslovnih fotografov 
in ilustratorjev in smo zato tekom leta podpisali 129 novih avtorskih pogodb. Posebej pa velja 
izpostaviti januarsko številko Lovca, ki je bila posvečena 110-letnici našega lovskega glasila. Vsi 
prispevki so bili obarvani v duhu tega jubileja, priprave na številko so potekale že pol leta prej in z 
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njimi smo uspeli izdati številko, ki je bila nekoliko posebna in bo ostala kot posvetilo pomembne 
zgodovinske prelomnice.  

V uredništvu je delo zaposlenih v prvem in drugem valu epidemije covid-19 potekalo od doma, 
zaradi česar je bilo treba prilagoditi nekatere zahteve delovnega procesa in je tako  sodelovanje z 
rednimi zunanjimi sodelavci, kot tudi s tiskarno in Pošto Slovenije potekalo nemoteno. Revijo so 
redno prejemali tudi individualni naročniki, kakor tudi vse osnovne šole, knjižnice in drugi. Z 
zanimanjem so jo sprejeli tudi v številne strokovne knjižnice različnih ustanov. Vsaka številka Lovca 
je bila približno okrog 5. v mesecu uvrščena na spletne strani LZS (Glasilo Lovec na spletu).  

Prav tako smo tudi za leto 2021 pripravili razpis za tisk Lovca in na osnovi ponudb primernih 
tiskarskih hiš izbrali najustreznejšo tiskarno. Tudi v lanskem letu smo izvedli javni natečaj za 
literarna besedila z lovsko tematiko, z enakimi pogoji in nagradami kot doslej. Za literarna besedila 
je prišlo 9 proznih in 17 pesniških besedil. V letu 2020 smo nadaljevali z digitalizacijo prvih letnikov 
Lovca in z njo seveda želimo bogato dediščino, ki jo Lovec predstavlja za lovce, ohraniti pred zobom 
časa za prihodnje rodove. Do sedaj so digitalizirani letniki Lovca od leta 1910 do leta 1930.  

Konec decembra je bila dokončana 43. knjiga Zlatorogove knjižnice za leto 2020 z naslovom 
Bolezni prostoživečih živali in varna priprava mesa divjadi. Napisali so jo dr. Diana Žele Vengušt, 
dr. Gorazd Vengušt, mag. Darko Veternik in mag. Štefan Vesel. Knjiga s svojo vsebino lovski 
javnosti na več kot 400 straneh ponuja veliko uporabnega in poučnega branja za vsakega 
slovenskega lovca in tudi druge zainteresirane bralce in upamo, da bo knjiga zanimiva in poučna za 
slehernega lovca. V letu 2020 so se pričele tudi aktivnosti na področju izdelave nove spletne strani, 
podpisana je bila pogodba z izvajalcem, podjetjem LOGOS.SI. Končna oblika nove spletne strani naj 
bi bila dokončana v začetku leta 2021. Prišlo je tudi do spremembe kadrovske zasedbe v uredništvu, 
saj se je po 32 letih službovanja v uredništvu upokojila tajnica Eva Strajnar, zaposlili smo novega 
tajnika Andreja Miklavčiča. Uvajanje je potekalo brez zapletov, zagotovili smo nemoteno delovanje 
uredništva.  

V letu 2020 smo podali 47 odgovorov na novinarska vprašanja, izjav za medije ter več pojasnil 
zainteresiranim javnostim in posameznikom in jih obveščali o aktualnih temah. Prav tako smo redno 
skrbeli za objavljanje obvestil, novic in na spletni strani LZS- v letu 2020 smo objavili 119 novic in 
50 obvestil ter jih delili tudi preko Facebook strani. Preko aplikacije Messenger naše Facebook strani 
smo prejeli vprašanja, obvestila in komentarje več kot 90 uporabnikov. Zaradi epidemije covid-19 so 
v lanskem letu odpadla številna srečanja in prav tako vse načrtovane razstave v Zlatorogovi galeriji, 
junijski občni zbor v Celju, Slovenski lovski dan, redna letna novinarska konferenca ter tradicionalno 
skupno prednovoletno srečanje Lovske zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije s funkcionarji, 
predstavniki nevladnih organizacij, ministrstev in organov v njihovi sestavi ter drugimi gosti. 
Poskrbeli smo za peto izdajo posodobljene in razširjene knjižice Stopinje in sledovi živali v naravi, 
ki je v sodelovanju s Komisijo za izobraževanje izšla v nakladi 30.000 izvodov. Izdali smo tudi 7. 
številko Zlatorogovega zbornika, periodične znanstveno-strokovne revije, ki jo izdajata Strokovno-
znanstveni svet in Lovska zveza Slovenije. 
 
Poskrbeli smo za izbor fotografij in novembra izdali enajsti veliki stenski koledar LZS v nakladi 
22.000 izvodov, ki ga je prejel vsak slovenski lovec. Izdali smo tudi igro Spomin v nakladi 10.000 
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izvodov. Na podlagi Pravilnika o financiranju določenih skupnih nalog usposobljenih članic LZS 
smo lani objavili 28 razpisov. Vsebino za razpise so posredovale vse komisije, katerim so bila ta 
sredstva namenjena, nekatere pa žal, še vedno zelo pozno. Usposobljene članice so do konca leta 
uspešno izvedle skupaj 48 nalog, kar je precej manj kot leto prej. Zaradi epidemije covid-19 je bilo 
odpovedana večina prireditev in tudi prepoved združevanja je močno vplivala na neizvedbo.  

Pri tem je sodelovalo 18 usposobljenih članic, ki so izvedle zelo različno število nalog. Dve članici 
nista izvedli nobene naloge. Ena članica je izvedla 7 nalog, dve članici sta izvedli 6 nalog, 3 članice 
po 4 naloge, 1 članica 3 naloge, 3 po 2 nalogi in preostalih 8 po 1 nalogo. Povprečno je vsaka izvedla 
2,67 naloge. Prvi del izplačil donacije je bil izveden v skladu s pravilnikom do 5. februarja, drugi pa 
preko leta in zadnji tako kot vsako leto zaradi poznih oddaj poročil o izvedbi, šele zadnje dni leta. 
Sodelovanje z usposobljenimi članicami in izvajanje skupnih in drugih nalog je potekalo dobro in 
tekoče. S strokovnimi tajniki območnih lovskih zvez smo v decembru izvedli delovno srečanje preko 
video povezave, udeležili so se ga tudi predsednik mag. Bradač in podpredsednika dr. Krope in mag. 
Klemenc. Namen sestanka je bil predvsem izmenjava informaciji med delavci strokovne službe in 
tajniki za čim kvalitetnejše sprotno opravljanja skupnih nalog, tokrat se ga nista udeležila dva 
tajnika.  

V letu 2020 je bilo v okviru LZS izvedenih 85 različnih izobraževanj in usposabljanj, na katera je 
bilo prijavljenih 2.144 kandidatov, uspešno pa jih je zaključilo 2.110. Na tečaj za lovske čuvaje se je 
prijavilo skupaj 107 tečajnikov. Zaradi omejitev gibanja in druženja zaključni izpiti še niso bili 
izvedeni, čeprav so bila predavanja izvedena v celoti. Pri takih izobraževanjih je naloga strokovne 
službe organizacija tečaja, priprava urnika, koordinacija s predavatelji, priprava gradiv za objavo na 
spletnih straneh, priprava pogodb o avtorskem delu, koordinacija poteka tečaja, organizacija izpitov 
in popravnih izpitov, organizacija zaključne ekskurzije, koordinacija izdaje, priprava in tisk spričeval 
in vnos podatkov o opravljenih izpitih v informacijski sistem Lisjak.  

V zvezi z izgradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici je Upravni odbor LZS v mesecu juliju 
2020 izbral izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z 
izbranim izvajalcem, družbo Savaprojekt d.d. Krško, je bila sklenjena pogodba, ki vsebuje 
projektiranje celovitega objekta, vključno z muzejem in razstavnim prostorom, ki bosta zgrajena v 2. 
fazi. Po proučitvi veljavne prostorske dokumentacije in idejne zasnove Nacionalnega lovskega 
centra, ki je bila izdelana maja 2017, so bila ugotovljena manjša neskladja, ki bodo rešena v začetku 
leta 2021, tako da bo PZI dokumentacija predvidoma lahko izdelana do 31. 7. 2021. 

V letu 2020 smo na naslov Lovske zveze prejeli 674 zadev v obliki fizične pošte in 10.588 
elektronskih sporočil. Odposlanih je bilo 341 dopisov, vseh lani poslanih pisem in paketov pa je bilo 
preko 3.000. Prejeli smo 535 računov, izdali 651 predračunov in 1.469 računov ter imeli 76 
blagajniških prejemkov. Izdanih je bilo 585 potnih nalogov. Prejeli smo preko 3.500 telefonskih 
klicev, glavnina tem je bila povezana z delovanjem LD v času epidemije covid-19 ter izvajanjem 
lovov in sestankov ter izobraževanj; ostala vprašanja so se nanašala na velike zveri, divje živali v 
urbanem okolju, škode od divjadi in lovske izkaznice. Nalepke za podaljšanje lovskih izkaznic smo 
vsem lovskim družinam upravljavkam poslali že v prvih dneh decembra. V letu 2020 smo izdelali 
1.232 lovskih izkaznic ter 73 čuvajskih izkaznic in le eno izkaznico strelskega sodnika. Ob prejetih 
vlog je bilo potrebno v 237 primerih od prosilcev zahtevati dopolnitve, nekaj dopolnitev pa še vedno 
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nismo prejeli. Čas od prejema popolne vloge pa do izdaje izkaznice je bil v lanskem letu v povprečju 
krajši od deset dni. 

Aktivno smo sodelovali tudi pri pripravi pravnih predpisov s področja lovstva. Pripravljali smo 
pravna mnenja, odgovore in pojasnila v zvezi z vprašanji, ki so jih na Strokovno službo LZS 
naslovile lovske družine, lovci, druge organizacije in posamezniki. Glavne teme so bile odškodninski 
zahtevki za povračilo škode po divjadi, znižanje koncesijske dajatve, članstvo v LZS, status 
stranskega udeleženca v postopkih izdaje dovoljenja za selektivni in omejeni odvzem živali iz narave 
ter v zadevah pridobivanja in sprememb okoljevarstvenih dovoljenj. Za izvajanje nalog v javnem 
interesu smo v preteklem letu v skladu s pogodbo, sklenjeno z MKGP, iz državnega poračuna 
sofinancirali izobraževanja v zvezi s pridobitvijo lovskega izpita in lovsko-čuvajskega izpita ter za 
vodenje in vzdrževanje podatkov v Lovskem informacijskem sistemu. Iz navedenih sredstev smo 
sofinancirali tudi prispevke s področja naravovarstva, monitoringa, upravljanja, biologije in ekologije 
prosto živečih živalskih vrst, ki so bili objavljeni v reviji Lovec. 

Vloženih je bilo 1.614 predlogov in na podlagi sklepov komisije za lovska odlikovanja in priznanja 
izdanih 1.519 lovskih odlikovanj in priznanj. Prav tako je bilo v začetku prejšnjega leta izdanih 861 

jubilejnih znakov za leta članstva. 

V okviru strokovne službe smo izdelali tudi številna poročila, analize in evidence, ki se nanašajo na 
izvajanje dejavnosti službe in organov zveze, sodelovali smo pri izvedbi več kot 140 sestankov 
organov, komisij in delovnih teles zveze ter zanje izdelali gradiva in zapisnike ter realizirali sprejete 
sklepe.  
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II. ORGANI IN DELOVNA TELESA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Občni zbor (zbor vseh članic LZS), ki je najvišji organ LZS, v letu 2020 zaradi epidemije covid-19 
ni bil sklican. 

Za uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč Občnega 
zbora ter za uresničevanje nalog LZS skrbi Upravni odbor, ki je odgovoren Občnemu zboru. 
Upravni odbor sestavlja 34 članov, v letu 2020 se je sestal na šestih sejah, in sicer konstitutivni seji 
27. 1. 2020, dveh rednih sejah (2. 6. in 28. 7. 2020), dopisni seji (16. – 22. 9. 2020) ter dveh 
videokonferenčnih in dopisnih sejah (3. 11. 2020 in 22. 12. 2020). Udeležba članov na sejah UO je 
razvidna iz spodnje tabele. 

  priimek in ime prisoten 
1 mag. Bradač Lado 5/6 

2 Albreht Alojz 6/6 

3 Batagelj Silvo 6/6 

4 Belhar Peter 4/6 

5 Breitenberger Bojan 6/6 

6 Butara Franc 5/6 

7 Gros Darja 6/6 

8 Gselman Marjan 6/6 

9 Jarc Franc 6/6 

10 mag. Klemenc Aleš  6/6 

11 dr. Kos Ivan 6/6 

12 Kovačič Rajko 5/6 

13 Krivec Franc 6/6 

14 dr. Krope Felix Srečko 6/6 

15 Krštinc Miran 3/6 

16 Kuhar Gorazd 6/6 

17 Malešič Ivan 6/6 

18 Mastnak Zdravko 6/6 

19 Novak Branko 6/6 

20 Pačnik Jožef 5/6 

21 Pečarič Janez 6/6 

22 Prodan Vedran 4/6 

23 Rebec Danimir 5/6 

24 Rituper Ludvik 6/6 

25 Saftič Danjel 4/6 

26 Šuler Goran 6/6 

27 Šumak Janez 6/6 

28 Trotovšek Tomaž 5/6 

29 Velkovrh Milan 6/6 

30 Vidmar Angel 6/6 

31 Vončina Samo 6/6 

32 Zakšek Slavko 5/6 

33 Žiberna Branko 6/6 

34 Žižek Ivan 6/6 

*nezmožnost udeležbe na sejah so člani sporočali ažurno, odsotnosti so bile upravičene 
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Upravni odbor LZS je organ, ki sprejema načelne politične odločitve, teža dela pa je na komisijah in 
delovnih telesih. V letu 2020 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 glasila Lovec, Zlatorogove in Strokovne knjižnice ter spletne strani LZS; 
- Komisija za lovsko-čuvajsko službo; 
- Zeleni sklad LZS. 

Da bi komisije delovale še bolj usklajeno in učinkovito, so se tudi v letu 2020 sestali predsedniki 
komisij in delovnih teles. Koordinacija je namenjena predvsem usklajevanju nalog in finančnih 
načrtov. Udeležba na koordinaciji predsednikov komisij, ki je potekala 17. 11. 2020 v obliki 
videokonference, je razvidna iz spodnje tabele. 

ime in priimek 

prisotn
ost (1 
seja) 

mag. Lado Bradač (predsednik LZS) da 

mag. Aleš Klemenc (podpredsednik LZS) da 

dr. Srečko Felix Krope (podpredsednik LZS in predsednik Komisije za lovskočuvajsko službo) da 

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

mag. Jani Šalamon (predsednik Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi) da 

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

Janez Logar (predsednik Komisije za mednarodne odnose) da 

Matija Janc (predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje) da 

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

Ivan Žižek (predsednik Komisije za izobraževanje) da 

Milan Velkovrh (predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja) da 

Radoš Burnik (predsednik Komisije za lovsko kinologijo) da 

Vedran Prodan (podpredsednik Komisije za lovski informacijski sistem) da 

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

Jože Seršen (predsednik Komisije Mladi in lovstvo) da 

Delo organov LZS nadzira Nadzorni odbor, ki o svojem delu in ugotovitvah poroča Občnemu 
zboru, o svojih ugotovitvah pa sproti obvešča tudi Upravni odbor. O ravnanju članice LZS, ki ni v 
skladu s cilji in nalogami LZS, in o ravnanju, ki pomeni hujšo kršitev članskih obveznosti, odloča 
Razsodišče, pristojno pa je tudi za reševanje sporov med članicami, kadar se s tem strinjajo vsi 
udeleženci v sporu.  
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Vrhovno častno razsodišče za lovstvo, ki skrbi za uveljavljanje pravil Etičnega kodeksa slovenskih 
lovcev v praksi je Odbor etičnega kodeksa. Podrobnejša poročila delovnih teles ter Odbora etičnega 
kodeksa, Razsodišča LZS in Nadzornega odbora LZS so predstavljena v nadaljevanju. 

1 Komisija Mladi in lovstvo 

I. Seje komisije 

V letu 2020 je imela komisija Mladi in lovstvo eno ustanovno sejo (5. 2. 2020), eno izredno sejo (30. 
6. 2020), eno dopisno- izredno sejo (26. – 30. 10. 2020), eno videokonferenčno sejo (25. 11. 2020) in 
eno dopisno sejo (16. – 18. 12. 2020).  

 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
1. 2. 3. 4. 5. skupaj 

Branko Žnidarič      0 
Gregor Češarek X X    2 
Vesna Šolinc X X X X X 5 

Borut Mithans X  X X X 4 

Rok Klemenčič X X X   3 

Jožef Seršen X X X X X 5 

Alojz Albreht X X X X X 5 

* 1. seja: predsednik Branko Žnidarič, podpredsednik Gregor Češarek; 2. seja: predsednik Gregor Češarek, 
podpredsednica Vesna Šolinc; 3., 4., 5. seja: predsednik Jožef Seršen, podpredsednik Alojz Albreht 

III. Področje dela komisije 

Komisija Mladi in lovstvo, katere osnovno poslanstvo je predstavljanje lovstva med mladimi ter 
osveščanje širše javnosti o vlogi in pomenu lova in lovcev v današnjem času, ima široko in 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 skušamo mladino dodatno zainteresirati za opazovanje in varovanje narave ter 
sodelovanje v lovskih organizacijah; 

- lovcem na terenu nudimo pomoč pri predstavitvah pomena lovstva pri mladini na različnih 
zahtevnostnih stopnjah. Zainteresirane lovce usposabljamo, jim pripravljamo in zagotavljamo 
učna in promocijska gradiva ter drug didaktičen material. Z organizacijo in izvedbo lovskih 
krožkov oziroma interesne dejavnosti na temo lovstva poskušamo doseči seznanjanje dijakov 
z lovskimi vsebinami, zlasti tistih na srednjih biotehniških šolah; 

- v sodelovanju z drugimi sorodnimi nevladnimi organizacijami se trudimo promovirati lovstvo 
tudi med podmladkom tabornikov, ribičev, planincev … 

- usposobljene članice skušamo zainteresirati za vzpostavljanje naravoslovnih učilnic ali 
kotičkov v osnovnih šolah, centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, turističnih kmetijah …; 
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hkrati se trudimo vzpostaviti kataster naravoslovno-lovskih učnih poti v Sloveniji ter pri 
usposobljenih članicah spodbuditi interes za čim večjo izkoriščenost le-teh za približevanje 
naravnega okolja; 

- v sodelovanju z ostalimi komisijami LZS se trudimo 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 stremimo k seznanjanju naše širše lovske javnosti 
o aktivnostih komisije, prednost imajo objave prispevkov o neposrednem delu z mladimi na 
terenu. Hkrati se trudimo, da bi čim več vsebin, zanimivih za mlade, našlo svoje mesto v 
posebnem zavihku na spletni strani LZS. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

Redno delo: 
Komisija se je v letu 2020 že od začetka soočala s težavami. Na ustanovitveni seji je bil za 
predsednika v njegovi odsotnosti izbran Branko Žnidarič, za podpredsednika pa Gregor Češarek. 
Delovanje komisije je tehnično podpiral mag. Štefan Vesel. Branko Žnidarič je po 1. seji komisije 
odstopil kot predsednik in član komisije. Na 2. izredni seji se je komisija seznanila z odstopom 
predsednika ter za novega predsednika izbrala Gregorja Češarka, za podpredsednico pa Vesno 
Šolinc. Po 2. seji je Gregor Češarek odstopil kot predsednik in član komisije. Na 3. seji se je komisija 
seznanila z odstopom predsednika in razrešila vodstvo komisije. Za novega predsednika je bil izbran 
Jožef Seršen, za podpredsednika pa Alojz Albreht. Zaradi odhoda mag. Vesela je tehnično podporo 
komisiji prevzel Gregor Bolčina. Na 4. videokonferenčni seji je komisija ponovno potrdila G. 
Češarka kot člana komisije in to posredovala UO LZS v potrditev. 

Komisija je v so-izdajateljstvu s Komisijo za izobraževanje izdala igro Spomin v nakladi 10.000 
izvodov. Igro s podobami prostoživečih živali je ilustriral Igor Pičulin. Na kartah so poleg 
realističnih podob napisana tudi imena živalskih vrst, uporabniki bodo tako poleg treniranja spomina 
spoznavali tudi živali. Del iger Spomin bo namenjen prodaji za simbolično ceno, del pa promociji 
slovenskega lovstva. 

Prenos nalog na usposobljene članice:  
Zaradi težav komisije in zaradi omejitev gibanja zaradi epidemije covid-19 je komisija razpise za 
prenos nalog na usposobljene članice le-te posredovala šele 10. 9. 2020.  

- Mentor delavnic za mladino 
Predvidena sredstva: 2000 € (5 izobraževanj po 400 €), pogoji: 10 do 30 udeležencev. V letu 2020 ni 
bilo izvedeno nobeno tovrstno izobraževanje. 

- Usposabljanje članov IO/UO o možnostih dela z mladimi 
Predvidena sredstva: 1.000 € (5 izobraževanj po 200 €); pogoji: najmanj 75 % članov UO ZLD/LZ. 
V letu 2020 ni bilo izvedeno nobeno tovrstno izobraževanje. 

- Lovske delavnice 
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Predvidena sredstva: 5.000 € (10 izobraževanj po 500 €); pogoji: najmanj 20 udeležencev. V letu 
2020 je lovsko delavnico izvedla LZ Maribor. 

- Lovski tabori 
Predvidena sredstva: 4.000 €; pogoji: najmanj 15 udeležencev. V letu 2020 je lovski tabor izvedla 
ZLD Novo mesto. 

VI. Povzetek 

Komisija se je v letu 2020 soočala z vrsto težav, ki so jim botrovali tudi ukrepi omejitve gibanja 
zaradi epidemije covid-19. Kljub temu je komisija uspešno zaključila leto. Zaradi težav pri rednem 
delovanju ji je dobršen del sredstev ostal, tako da je ob finančni soudeležbi Komisije za 
izobraževanje uspela izpeljati finančno zajeten projekt igre Spomin. 

2 Komisija za finančno in gospodarsko področje 

I. Seje komisije 

V letu 2020 so se člani Komisije za gospodarsko in finančno poslovanje sestali na 2 rednih sejah in 1 
dopisni seji. 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
mag. Sebastijan Gorenc (predsednik) 3/3 
Anton Bensa (podpredsednik) 3/3 
Peter Sitar 3/3 
Tomaž Kraškovic 0/3 
Slavko Zakšek 3/3 

 
III. Področje dela komisije 

Komisija KGFP je zasedala v sestavi, ki jo je potrdil UO LZS. Delo komisije v letu 2020 je bilo 
usmerjeno predvsem v pregled porabe sredstev LZS glede na sprejeti finančni načrt za tekoče leto. 
Komisija je v letu 2020 spremljala porabo sredstev in realizirane prihodke na mesečnem nivoju. V 
zadnjem kvartalu leta 2020 je komisija izvajala aktivnosti, vezane na pripravo in uskladitev 
finančnega načrta za leto 2021. Zaradi omejitev zaradi epidemije covid-19, je finančni načrt LZS za 
leto 2021 pripravljen v okvirih iz preteklega leta in upošteva vsebinske predloge posameznih komisij 
in organov LZS ter pričakovana finančna sredstva v prihodnjem letu. Predlagani finančni načrt LZS 
za leto 2021 je potrdil UO LZS na 5. seji. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

a) Spremljanje tekočega poslovanja LZS 
Komisija je v letu 2020 tekoče spremljala porabo sredstev in realizirane prihodke na mesečnem 
nivoju posameznih komisij Lovske zveze in skupnih služb LZS, ter jih primerjala s sprejetim planom 
LZS za leto 2020. 

b) Priprava finančnega načrta za leto 2021 
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Večina komisij je vsebinsko široko in optimistično načrtovala posamezne naloge. Pri vsebinskem 
načrtu so bile določene prioritete programov posameznih komisij, ki preferirajo programe, ki jih 
lovci najbolj potrebujejo. Finančni načrt temelji na predpostavki, da  članarina LZS za leto 2021 
ostaja na ravni preteklih let (55 EUR) in na dejstvu, da se ne pričakuje pomembne porast članstva, 
zato je bila komisija mnenja, da predvideni prihodki LZS za leto 2021 ne bodo pomembno odstopali 
od prihodkov za leto 2020, kar predstavlja finančni okvir za delovanje za prihodnje leto. Stališče 
KGFP pri pripravi finančnega načrta je bilo, da bodo negotove zdravstvene in ekonomske razmere 
zaradi izbruha epidemije virusa COVID-19, neugodno vplivale na sposobnost komisij, uredniškega 
odbora lovec in strokovnih služb, da bi izvedle več programov oziroma dejavnosti, kot jih je 
izvedeno v letu 2020, zato ni videla potrebe, da bi finančna sredstev, ki se namenijo za delo komisij, 
uredniškega odbora za področje založništva in strokovnih služb v prihodnjem letu, odstopale od 
odobrenih sredstev za leto 2020. V primeru, da posamezna delovna telesa LZS vsebinsko vseeno 
razširjajo svoje programe dela, jih bilo stališče komisije, da jih je potrebno realizirati v okviru 
finančnih sredstev preteklega leta (2020). Ker se ne spreminjajo parametri za izračun odobrenih 
sredstev, ki se namenijo za dotacije ZDL po pravilniku, je komisija predlagala, da ta ostanejo na 
istem nivoju kot preteklo leto. Tekoči stroški za prihodnje leto se planirajo, na nivoju leta 2020 

Predlog finančnega načrta za leto 2021, tako na prihodkovni, kot na odhodkovni strani odraža 
predstavljene predpostavke in je uravnotežen, kar pomeni, da predlagana poraba za delovanje 
komisij in organov ter skupnih služb LZS ne presega pričakovanih prihodkov LZS v letu 2021. Tako 
načrtovani finančni okvir, daje zdrav temelj in dobro popotnico za delovanje Lovske zveze Slovenije 
tudi v prihodnjem letu. Predlog finančnega načrta za leto 2021 je posredovan v potrditev upravnemu 
odboru LZS, ki je predlagani finančni načrt v celoti potrdil. 

VI. Povzetek 

Komisija za gospodarsko in finančno področje je v letu 2020 opravila vse svoje tekoče naloge. 
Komisija posebej poudarja pomen gospodarnega ravnanja z omejenimi finančnimi sredstvi tudi v 
prihodnjem letu, predvsem pa porabo finančnih sredstev za programe, ki jih lovci najbolj 
potrebujemo. 

3 Komisija za izobraževanje 

I. Seje komisije 

V letu 2020 so se člani Komisije za izobraževanje sestali na sejah: 
1. ustanovna/redna seja komisije 13. 2. 2020 
2. videokonferenčna seja komisije 22. 4. 2020 
3. redna seja komisije 14. 5. 2020 
4. redna seja komisije 5. 6. 2020 
5. dopisna seja komisije 22.–24. 6. 2020 
6. dopisna seja komisije 24.–29. 6. 2020 
7. redna seja komisije 3. 9. 2020 
8. dopisna seja komisije 30. 10.–1. 11. 2020 
9. dopisna seja komisije 12.–15. 11. 2020 
10. dopisna seja komisije 25. 11.–2. 12. 2020 
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11. dopisna seja komisije 16.–18. 12. 2020 

II .Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Redna Dopisna Video Skupaj 
Ivan Žižek 4 6 1  11 
Mag. Branko Lotrič 3 6 1 10 
Igor Simšič 3 6 1 10 
Marko Burgar 4 6 1 11 
Franc Trebušak 2 2 0 4 

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), za ažuriranja tozadevnih pravilnikov oz. 
navodil, v sklopu prenosa nalog na usposobljene članice sondira potrebe po izobraževanjih in 
pripravi razpise za izobraževanja v okviru prenosa nalog na usposobljene članice, poskrbi za 
pripravo učnih gradiv za te razpise in skrbi za pripravo učnega gradiva. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

Komisija za izobraževanje je v letu 2020 odločala na enajstih sejah. Že na 1. ustanovitveni seji je 
komisija nadaljevala z rednim delom. Leto 2020 je bilo drugačno zaradi ukrepov, povezanih z 
epidemijo covid-19. Komisija se je zato sestala le na 4 rednih sejah ter izvedla 6 dopisnih sej. V letu 
2020 je komisija uspešno zaključila nekajletna prizadevanja za spremembe navodil in posodobitev 
kataloga znanj. 
Na podlagi sprejetega programa dela smo na sejah sproti obravnavali vso problematiko, ki se 
pojavlja ob izobraževanju članstva. Komisija za izobraževanje je v letu 2020 razpisala sofinanciranja 
z naslova prenosa nalog na usposobljene članice v višini 25.305 €. 

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

Izvajalec 

Etični 
kodeks in 
lovska 
etika 

Interni 
akti 

Afriška 
prašičja 
kuga Mentorji 

Usposoblj
ena oseba-
začetni/na
daljevalni 

Priprava 
divjačine 

Lovske 
šege in 
običaji 

Vodenje 
disciplin. 
postopkov 

 2.955 € 2.000 € 2.500 € 3.500 € 6.500 € 3.000 € 2.500 € 2.350 € 
BELA 
KRAJINA         
BRKINSKO – 
KRAŠKA       833,33  

GORENJSKA         

GORICA     590,9    

IDRIJA         

KOČEVJE     590,9    

KOROŠKA         

LJUBLJANA 985,00        
GORNJE 
POSOČJE         

KOPER 985,00 1.000,00  875,00 590,9    

MARIBOR   833,33  1.772,7    
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NOTRANJSKA   833,33      

NOVO MESTO    875,00     

POSAVJE         
POSTOJNSKO-
BISTRIŠKA 985,00 1.000,00 833,33 875,00   833,33 2.350,00 

PREKMURJE     1.772,7    

PRLEKIJA         

PTUJ-ORMOŽ         
SAVINJSKO-
KOZJANSKA    875,00 590,9  833,33  

ZASAVJE     590,9    

št. po ZLD/LZ 3 2 3 4 7 0 3 1 

 
Teoretično izobraževanje lovskih pripravnikov generacije 2019/20 je bilo občutno moteno zaradi 
epidemije covid-19. Izobraževanje je začelo le 17 usposobljenih članic. ZLD Prlekije pri 
izobraževanju tradicionalno sodeluje z ZLD Prekmurje, ZLD Notranjske pa s Postojnsko-Bistriško 
ZLD. V letu 2020 zaradi premajhnega števila pripravnikov ni pristopila ZLD Kočevje. ZLD Bele 
krajine, ki je načrtovala izvedbo izobraževanje za lovski izpit, se je zaradi ovir, ki so jih predstavljali 
ukrepi proti epidemiji covid-19, odločila, da izobraževanja ne izvede. Komisija je natančno 
pregledala predlagane predavateljske aktive in ponovno ugotovila, da nekateri predavatelji predavajo 
preveliko število tem.  

izvajalec začetek izob. konec izob. prijavljenih razporejenih prisotnih opravilo 

BELA KRAJINA       

BRKINSKO-KRAŠKA 7. 2. 2020 24. 6. 2020 8 8 8 8 

GORENJSKA 10. 1. 2020 6. 6. 2020 30 27 27 27 

GORICA 18. 1. 2020 20. 9. 2020 22 22 22 20 

GORNJE POSOČJE 14. 2. 2020 1. 9. 2020 12 12 11 11 

KOPER 14. 2. 2020 29. 5. 2020 16 15 15 15 

KOROŠKA 25. 1. 2020 8. 7. 2020 26 26 25 25 

LJUBLJANA 5. 2. 2020 3. 12. 2020 34 34 34 34 

MARIBOR 1. 2. 2020 31. 12. 2020 38 38 38 36 

NOVO MESTO 31. 1. 2020 31. 5. 2020 20 20 18 18 

POSAVJE 28. 1. 2020 22. 5. 2020 20 20 20 20 

POSTOJNSKO-BISTRIŠKA 24. 1. 2020 31. 12. 2020 39 39 39 38 

PTUJ-ORMOŽ 1. 2. 2020 1. 5.2 020 20 20 20 20 

ZASAVJE 17. 1. 2020 5. 5 .2020 13 13 13 13 

SKUPAJ 298 294 290 285 
 
Komisija za priznavanje teoretičnega dela lovskega izpita (ki jo je imenoval pristojni minister), je 
skladno s 6. odstavkom 61. člena ZDlov v letu 2020 odločala petkrat in izdala 16 spričeval.  

Komisija za izobraževanje je na svoji 4. redni seji opravila zadnje usklajevanje Navodil za izvajanje 
praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc. UO LZS je na 3. redni seji 28. 
7. 2020 s sklepom 3.6.1 potrdil spremenjena Navodila. 
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- knjižica Stopinje in sledovi živali v naravi: komisija je v sodelovanju s Komisijo za lovsko 
kulturo in odnose z javnostmi ponatisnila razširjeno, V. izdajo knjižice Stopinje in sledovi živali v 
naravi v nakladi 30.000 izvodov. Komisija za izobraževanje je za ponatis knjižice, ki je brezplačno 
gradivo, prispevala 4.000 €. 

- igra Spomin: komisija je v sodelovanju s komisijo Mladi in lovstvo natisnila igro Spomin z 
lovskimi motivi v nakladi 10.000 izvodov. Komisija za izobraževanje je za tisk igre prispevala 3.000 
€. 

- priročnik Mentor in lovski pripravnik: komisija je ponatisnila priročnik za mentorje avtorice 
Sely de Brea Šubic v nakladi 1.000 izvodov. 

Usposobljene članice so v letu 2020 razpisale 85 različnih usposabljanj, izvedle so jih 81. Na 
usposabljanja se je prijavilo 2.767 članov, udeležilo se jih je 2.144 članov, uspešno jih je zaključilo 
2.110 članov.  

VI. Povzetek 

Razpisi za izobraževanje v okviru prenosa nalog na usposobljene članice: 
- afriška prašičja kuga  
- mentor  
- pravilna priprava divjačine  
- usposobljena oseba Lovska etika 
- vodenje disciplinskih postopkov v LD 
- lovske šege in običaji  
- interni akti v LD 

Tečaji za lovske pripravnike  
Izvajalo ga je 13 usposobljenih članic. Prijavilo se je 298 lovskih pripravnikov , obiskovalo ga je 290 
lovskih pripravnikov, uspešno ga je zaključilo 285 kandidatov. 

Spremembe Navodil 
Komisija je uskladila spremembe z Biotehniško fakulteto in Zavodom za gozdove Slovenije ter 
Komisijo za lovsko strelstvo in lovsko orožje. Predlagane spremembe je posredovala v pregled 
Komisiji za organizacijska in pravna vprašanja. UO LZS je potrdil spremembe na 3. redni seji 28. 7. 
2020. 

Priznavanje lovskih izpitov 
V letu 2020 je bilo pet sej Komisije za priznavanje teoretičnega dela lovskega izpita ki jo je imenoval 
pristojni minister. Skladno z 61. členom ZDLov je komisija priznala teoretični del lovskega izpita 16 
prosilcem. 

Usposabljanja po usposobljenih članicah 
V letu 2020 so usposobljene članice organizirale 85 različnih usposabljanj, udeležilo se jih je 2.144 
članov, uspešno jih je zaključilo 2.110 članov. 
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Izdajateljska dejavnost 
Komisija je bila so-izdajateljica knjižice Stopinje in sledovi živali v naravi ter igre Spomin, v letu 
2020 je ponatisnila tudi priročnik Mentor in lovski pripravnik. 

4 Komisija za lovski informacijski sistem 

I .Seje komisije 

V letu 2020 so se člani Komisije za lovski informacijski sistem sestali na dveh rednih sejah in sicer 
11. 2. 2020 in 11. 6. 2020. Na število sej so vplivali ukrepi za zajezitev epidemije covid-19. 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Vedran Prodan (predsednik) 2/2 
Primož Bone (podpredsednik) 2/2 
Zdravko Mastnak 2/2 
Uroš Vranešič 2/2 
Marko Rajkovič 1/2 

III. Področje dela komisije 

Komisija skrbi za zagotavljanje podpore elektronskemu poslovanju na področju vzdrževanja 
podatkovnih baz članstva, organizacij, letnih načrtov lovišč, lovske kulture, izobraževanja, lovske 
kinologije in dela z mladimi. Nudi tudi podporo informacijskemu sistemu za izvajanje monitoringa 
šakala ter aplikaciji, namenjeni za evidentiranje povoza divjadi. Komisija se ukvarja tudi z razvojem 
in uvajanjem novih tehnologij, ki so pomoč in podpora pri opravljanju temeljnih nalog lovcev in 
lovskih organizacij. Z izvedbo usposabljanj skrbi za usposobljenost lovcev in uporabnikov lovskega 
informacijskega sistema, hkrati nudi podporo in pomoč uporabnikom pri uporabi sistema. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

V začetku leta je bila sklicana konstitutivna seja, na kateri so člani izbrali in potrdili Vedrana 
Prodana za predsednika komisije in Primoža Boneta za podpredsednika komisije. Do odpovedi 
delovnega razmerja na LZS je pomoč pri delu komisije s strani Strokovne službe LZS zagotavljal 
mag. Štefan Vesel, ki je za delo komisije skrbel več zaporednih mandatov. Za njegovo strokovno in 
konstruktivno delo se mu zahvaljujemo. Po njegovem odhodu je za pomoč pri delu komisije 
zadolžena Barbara Ložar.  

V letu 2020 je na pobudo vodstva LZS komisija pristopila k izvedbi aplikacije SMS/e-poštni 
obveščevalnik. Slednja bo kot del LIS Lisjak omogočala pooblaščencem na ravni LZS, da članom 
članic, ki imajo v Lisjaku vpisan e-naslov ali mobilno telefonsko številko, pošiljajo elektronska in 
kratka tekstovna sporočila oz. obvestila. Tako bo vsak posamezni član članice ažurno obveščen o 
dogajanju na LZS. Po izvedeni migraciji e-naslovov LZS na novega ponudnika, bo v letu 2021 
zaživela storitev obveščevalnika z e-sporočili. Po izbiri najugodnejšega ponudnika za sistemske 
SMS, bo v nadaljevanju vključena tudi storitev SMS obveščevalnika. 

Za potrebe članov komisij za ocenjevanje škod pri upravljavkah lovišč, ki jih povzroči divjad na 
kmetijskih in gozdnih površinah, smo razvili kalkulator za oceno škode. Zamišljen je kot 
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pripomoček, s katerim bodo lahko člani komisij preverili, koliko bi znašala povzročena škoda, glede 
na cene pridelkov, ki jih letno objavlja statistični urad. Aplikacija bo dostopna na članskem delu 
spletnih strani predvidoma v prvi polovici leta 2021, po prenovi članskega dela spletne strani.  

S strani svetovalke za odnose z javnostmi LZS Urše Kmetec ter Uredniškega odbora za glasilo 
Lovec, Zlatorogove knjižnice in spletne strani LZS, smo bili povabljeni k sodelovanju pri izdelavi 
nove spletne strani LZS. Glede na to, da je spletna stran sestavljena tudi iz članskega dela, kjer se 
podatki prikazujejo iz LIS Lisjak, da se del podatkov iz Lisjaka prikazuje tudi na javni spletni strani, 
ter da je dostop do vseh aplikacij, s katerimi upravlja Komisija za lovski informacijski sistem, 
dostopen s splošne spletne strani LZS, smo z vso resnostjo pristopili k sodelovanju. Glede na to, da 
je tudi spletna stran ogledalo organizacije, v današnjem času prvi vtis, ki ga posameznik dobi o tej 
organizaciji, bomo po mnogih letih pridobili novo, sodobno oblikovano in funkcionalno spletno 
stran. Posodobljenemu konceptu bo sledil tudi članski del spletne strani. 

S Komisijo za organizacijska in pravna vprašanja ter pod vodstvom svetovalke za pravne zadeve 
mag. Nataše Oven, smo sodelovali pri pripravi Kataloga informacij javnega značaja LZS.  

V sodelovanju s Komisijo za upravljanje z divjadjo in Strokovno-znanstvenim svetom LZS smo 
začeli aktivnostmi in pripravami za sodelovanje pri projektu Step Change, ki ga vodi Univerza na 
Primorskem in je sofinanciran v okviru projekta Obzorje 2020. V okviru navedenega projekta bo 
izdelana aplikacija za monitoring prostoživečih živali ter zbiranje raznovrstnih podatkov o določenih 
živalskih vrstah ter njihova analiza. 

Tudi v 2020 so bile na podlagi pripomb in predlogov uslužbencev strokovne službe, administratorjev 
in samih uporabnikov LIS Lisjak opravljene številne posodobitve in dodane nove funkcionalnosti 
LIS Lisjak. Slednje so razvidne iz zapisnikov sej komisije, objavljenih na članskem delu spletne 
strani LZS. Za nemoteno delo in pomoč uporabnikom skrbi glavni administrator Primož Bone. 
Pomoč mu nudita pomožna administratorja Vedran Prodan in Zdravko Mastnak. 

Na podlagi razpisa za prenesene naloge sta bili izvedeni le dve usposabljanji za uporabnike LIS 
Lisjak, in sicer v ZLD Gorica in Savinsko-Kozjanski ZLD. Z gotovostjo lahko trdimo, da je izvedba 
usposabljanja, v samo dveh usposobljenih članicah, posledica ukrepov za zajezitev epidemije covid-
19. V letu 2021 bomo glede na epidemiološke ukrepe omogočili tudi izvedbo usposabljanja na 
daljavo, saj opažamo, da je zanimanje za udeležbo veliko. 

VI. Povzetek 

Aktivnosti v letu 2020: 

− izdelava aplikacije SMS/e-poštni obveščevalnik, 

− izdelava kalkulatorja škod od divjadi na kmetijskih in gozdnih površinah, 

− sodelovanje pri izdelavni nove spletne strani LZS, 

− sodelovanje pri pripravi Kataloga informacij javnega značaja, 

− dopolnitve programov zaradi sprememb predpisov, 

− dopolnitve in poenostavitve programskih rešitev na podlagi predlogov uporabnikov, 
strokovne službe, administratorja in članov komisije, 

− izvedba usposabljanj pooblaščencev LIS, 
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− priprava poročil in analiz za strokovne službe ter zunanje uporabnike, 
− stalno dosegljiva pomoč uporabnikom pri uporabi LIS in odpravi napak. 

5 Komisija za lovsko kinologijo 

I. Seje komisije 

Komisija za lovsko kinologijo se je v novi sestavi sestala na 4 rednih sejah. Od tega je ena seja 
potekala v obliki videokonference. Zaradi trenda zmanjševanja stroškov delovanja komisije, smo 
izvršili korenspondenco tudi preko elektronske pošte ter preko telefonskih razgovorov.  

II. Člani komisije in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah ( 4 seje ): 
Radoš Burnik (predsednik) 4 
Sašo Ferenčič (podpredsednik) 3 
Luka Bizjak 2 
Vilma Alina Šoba 3 
Štefan Gorenčič 3 
Rajko Kovačič 4 
Emanuel Vidmar 4 

III. Področje dela komisije 

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

2. Povečevanje ugleda slovenske lovske kinologije v lovski organizaciji: 
- izboljšati sodelovanje med LKD, lovskimi organizacijami in vodniki lovsko uporabnih psov; 
- delovanje v mešani delovni skupini LZS – KZS; 
- izobraževanje novih vodnikov lovskih psov; 
- sodelovanje s KZS in pasemskimi organizacijami (VK, pasemski klubi) pri medsebojni 

strokovni pomoči (sodelovanje z delovno skupino LZS – KZS); 
- zagotavljanje pomoči pri izpeljavi, skupnih nalog usposobljenih članic LZS, ki so razpisane s 

področja lovske kinologije; 
- organizacija seminarjev vodnikov lovskih psov (tečaj vodnikov krvosledcev, enodnevni 

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

- aktivnosti, povezane s snemanjem in pripravo filmov o lovski kinologiji. 

3. Lovski informacijski sistem Lisjak – aplikacija lovska kinologija: 

- motivacija odgovornih v LD glede ažurnega in celostnega vnašanja podatkov s področja 
kinologije v aplikacijo Lisjak; 

- izdelava analiz o iskanju obstreljene divjadi ter stanje lovskih psov v loviščih; 
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- ažuriranje podatkov o vodnikih psov krvosledcev na spletni strani LZS, ki so pod zavihkom 
za člane dostopni vsem lovcem; 

- ponuditi možnost vnosa o opravljenih preizkušnjah lovskih psov lovsko – kinološkim 
društvom; 

- ureditev nekaterih modulov s področja lovske kinologije. 
 
4. Pomoč pri izpeljavi  lovsko kinoloških prireditev državnega in mednarodnega ranga 

- sprejem kriterijev delitve sredstev LZS, ki so namenjena lovski kinologiji; 
- transparentna razdelitev finančnih sredstev organizatorjem lovsko-kinoloških prireditev. 

 
5. Sodelovanje s sosednjimi lovskimi zvezami na področju lovske kinologije 

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

kinologijo (aplikacija Lisjak).  

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

Leto je bilo tudi na področju lovske kinologije posebno leto. Zaradi epidemije covid-19 in posledično 
sprejetih ukrepih, je bil dobršen del planiranih prireditev odpovedan ali pa prestavljen na leto 2021. 
Lovska zveza Slovenije je preko komisije za lovsko kinologijo financirala oziroma sofinancirala 
državne ter mednarodne prireditve s področja lovske kinologije.  
Komisija je kot eno prvih nalog sprejela kriterije delitve sredstev, ki so namenjena področju 
kinologije. Upravičencem se sredstva dodeli po vnaprej znanih kriterijih. S takim načinom dela 
komisija doseže transparentno ter pravično delitev sredstev.  
Vzrejne komisije pri Kinološki zvezi Slovenije ter pasemski klubi so s pomočjo lovsko- kinoloških 
društev organizirali prireditve, ki jih je LZS financirala oziroma sofinancirala. Poravnavalo se je 
izključno in zgolj stroške, nastale z organizacijo oziroma udeležbo vodnikov lovcev na prireditvi.   
Komisija je pripravila ter razpisala šest razpisov s področja določenih skupnih nalog, ki jih izpeljejo 
usposobljene članice. Iz objektivnih razlogov razpisani tečaji za vodnike lovskih psov niso bili 
izvedeni, razen razpisa, povezanega z izdelavo video predstavitve lovsko-kinološkega področja. 
Izdelan je bil kratek predstavitveni film na temo osnovnega šolanja ter socializacije lovskega psa. 
Izbrana usposobljena članica ZLD Zasavje je nalogo izpeljave projekta zaupala članu LD Dobrova, 
Marijanu Likarju. K sodelovanju je pritegnil še nekaj lovcev in kinologov izbrane ZLD.  
Potrebno je bilo zagotoviti tudi sodelovanje kinologov, ki so s temo strokovno in dejavno povezani. 
Zato so bili vzpostavljeni stiki z različnimi kinološkimi sodniki, vzreditelji in vodniki psov. Za 
potrebe filma je bilo posnetih tudi nekaj igranih kadrov, da se je razbila monotonost naštevanja 
dejstev o šolanju psov. Film je bil posnet pod pogoji Creative Common licence in je kot tak dostopen 
vsem, da ga po svojih željah in potrebah širijo dalje pod pogoji, da gre za nekomercialne namene, in 
da se vsebina ne spreminja. Spodaj so navedene preizkušnje, ki jim je LZS s finančno podporo 
omogočila izvedbo. 
 



25 

     

 

Derby 

Društvo ljubiteljev ptičarjev (DLP) je 23. 5. 2020 priredilo pomladansko vzrejno preizkušnjo za 
nemške kratkodlake ptičarje – v nemškem izvirniku imenovano Derby. Prireditev je potekala v 
lovišču lovske družine Krško. Preizkušnja je namenjena mladim psom, poleženim od 1. oktobra 
predpreteklega leta. Opravljeni preizkušnji Derby (ocenjuje se samo zasnove) in Solms (ocenjuje se 
zasnove in tudi osnovno delo psa po strelu) sta namreč pogoj za udeležbo na preizkušnjah višjega 
ranga, kot sta Mednarodna preizkušnja za nemške kratkodlake ptičarje IKP ali Kleemanova 
preizkušnja.  
Derby je namenjen oceni delovnih zasnov in značaja mladega nemškega kratkodlakega ptičarja, na 
osnovi katerih lahko sklepamo tudi o vzrejni vrednosti staršev in uspešnosti paritvene kombinacije. 
Predmeti ocenjevanja so nos, iskanje, stoja in vodljivost, oceni se tudi veselje do dela in poslušnost. 
Ves čas preizkušnje se ocenjuje tudi značaj psa, ki mora biti umirjen. Samo značajsko stabilni psi so 
namreč kos vsem nalogam, ki jih zahtevamo od te pasme in zato tudi edini primerni za vzrejo.  
Privedenih je bilo 13 nemških kratkodlakih ptičarjev in 1 nemški žimavec. Vsak pes je dobil več 
priložnosti, da pokaže svoje kvalitete, ocenjeno pa je bilo samo najboljše delo, ki ga je pokazal. 
Mladi psi so namreč v delu še nezanesljivi, zato morajo dobiti več priložnosti, da lahko ocenimo 
njihove zasnove. Da je kvaliteta vzreje nemških kratkodlakih ptičarjev v Sloveniji na pravi poti in 
zavidljivem nivoju, so pokazali rezultati na koncu preizkušnje: sedem privedenih psov je opravilo 
Derby s prvim nagradnim razredom, trije psi z drugim nagradni razredom ter trije psi s tretjim 
nagradnim razredom.  
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Jesenska vzrejna preizkušnja „SOLMS“ 

Tako to vzrejno preizkušnjo imenujejo v Nemčiji, ki je matična dežela nemških kratkodlakih 
ptičarjev. Ta pasma ptičarjev je najštevilčnejša na svetu. Odlikujejo jih odlične lovske zasnove: 
kvaliteta nosu, hitro sistematično iskanje, trdna stoja na pernato in dlakasto divjad, vodljivost in 
ubogljivost. Uporabni so pri delu na pernato vodno divjad ter pri delu v gozdu, grmarjenju, šarjenju 
in krvni sledi. Trden značaj je osnovni pogoj za ptičarjevo vsestransko lovsko uporabnost in temu 
moramo pri vseh preizkušnjah posvečati posebno pozornost. Trden značaj in umirjenost psa je 
osnovni pogoj za njegovo vsestransko lovsko uporabo pri vseh vrstah lova, pred in po strelu. Takšni 
psi so praviloma težje vodljivi, vendar v rokah veščega vodnika – lovca sposobni opraviti tudi 
najzahtevnejše naloge, ki jih vodniki zahtevamo pri vsestranski lovski uporabi. Preizkušnjo je 19. 9. 
2020 organiziralo Društvo ljubiteljev ptičarjev Slovenije v lovišču Krško. Na preizkušnjo je bilo 
privedenih šest psov, vsi so preizkušnjo tudi opravili. 

 

 

41. Memorial Bogdana Sežuna (ŠPP) - CACT 

Na prireditvi je sodelovalo 11 vodnikov s svojimi štirinožnimi pomočniki. Psi so bili uspešni v 
svojem delu, saj so se štirje uvrstili v 1. nagradni razred, šest pa v II. nagradni razred. En pes je bil 
diskvalificiran, ker ni prinesel zajca po vlečki. Naziva CACT in R.CACT sta bila podeljena. 
Memorial Bogdana Sežuna je širša poljska preizkušnja državnega ranga. Na preizkušnji so zahtevane 
discipline, pri katerih mora pes pokazati značajsko vrednost, zbranost in pravilno izšolanost. 
Preizkušnja je za psa ptičarja nadaljevanje, nadgradnja vseh predhodnih preizkušenj. Ko opravi pes 
takšno preizkušnjo, se smatra, da je pripravljen za vse oblike lova. Discipline širše poljske 
preizkušnje sovlečka zajca, vaje ubogljivosti in vodno delo. 
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Samostojna državna tekma po krvni sledi 

Šestindvajseta samostojna državna tekma v delu po krvni sledi za barvarje v organizaciji Vzrejne 
komisije za barvarje, LKD Bela krajina in LD Sinji vrh je potekala 27. 6. 2020. Tekma je potekala po 
veljavnem pravilniku za samostojno tekmo v delu po umetni krvni sledi, kjer sodnik skupaj s 
pomočnikom že prejšnji dan položi sled, na kateri pusti pet lističev, pritrjenih ob sledi na tleh. 
Naslednji dan vodnik s psom samostojno (brez prisotnosti sodnika) izdeluje sled, pobere vse lističe s 
sledmi in jih, šele na koncu izroči sodniku, ki si tudi zabeleži čas prihoda. Sled morata izdelati v 
največ 90 minutah. Na tekmo se je prijavilo 14 vodnikov z bavarskimi in hanovrskimi barvarji iz 
celotne Slovenije. Preizkušnjo je uspešno opravilo pet psov s svojimi vodniki.  
 

                    
 

Vzrejni pregled koroških žigcev 

Pasma koroški žigec je nekaj posebnega, gre namreč za oživljanje pasme, ki ima malo predstavnikov, 
zato sta prisotnost in primerjava vseh koroških žigcev, vzrejenih v enem letu, še toliko pomembnejši. 
To so bili razlogi, ki so vodili Državno vzrejno komisijo za avtohtone lovske pasme, da je 15. 2. 
2020, v obori Ruperč Vrh pri Novem mestu organizirala telesno ocenjevanje, vzrejni pregled in 
preizkus značaja le za koroške žigce.  
Na preizkušnji se je ocenjevalo ustreznost standardov in ugotavljalo primernost značaja privedenih 
psov. Pri vseh psih je bilo ugotovljeno, da psi ustrezajo prvemu osnovnemu standardu koroškega 
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žigca, zato so tudi vsi prejeli I. ali II. nagradni razred iz zunanjosti, kar pomeni, da se bodo lahko 
parili, ko bodo opravili tudi preizkus naravnih zasnov. 
Vzporedno je bil organiziran tudi preizkus značaja s pomočjo kože divjega prašiča. Preizkus s kožo 
divjega prašiča lanščaka z glavo je potekal tako, da je bila ta nameščena na debelejši kol oziroma 
deblo, skrit v zaklon iz vej, iz katerega je pomočnik potiskal glavo in kožo. Takšen preizkus 
uporabljajo v nekaterih državah tudi za preizkus značaja krvosledcev. Preizkus je pokazal, da se psi 
kože niso bali ter da so bili ostri in vztrajni pri oblajevanju. Trije psi so bili do kože uplenjenega 
prašiča tako ostri, da so celo večkrat zlomili spodnjo čeljust na prašičji glavi.  

Tudi na sledi divjega prašiča so vsi psi pokazali izjemno zanimanje za delo na to divjad. Lepo in 
vztrajno so sledili prašiču, pri čemer je treba poudariti, da v nobenem primeru ni zatajila inteligenca. 
Samo trije psi so na sledi pokazali primerno mero previdnosti do divjega prašiča, vendar strahu pred 
sledenjem divjemu prašiču ni pokazal nobeden, kar je vsekakor pomembna ugotovitev. 

     
 

 

Komisija za lovsko kinologijo je s pomočjo ostalih organov ter komisij LZS pripravila kar nekaj 
strokovnih odgovorov na postavljena vprašanja tako vodnikov kot članic LZS. KLK je v imenu LZS 
v lanskem letu začela na državnih in mednarodnih preizkušnjah podeljevati rozete LZS za najbolj 
uspešne pse na preizkušnjah. Z podeljevanjem rozet je glavni namen nagrajevanje uspešnih vodnikov 
lovsko uporabnih psov ter samo vzpodbujanje lovske kinologije. Omenjeno dejanje je pri vodnikih 
naletelo na zelo pozitiven odziv, kar pa je znak, da bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnje. 
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Za konec naj omenim, praznovanje častitljivega, visokega jubileja Društva ljubiteljev ptičarjev. 23. 
februarja je omenjeno društvo obeležilo 100 let delovanja. Neizpodbitno dejstvo je, da je DLP prva 
ustanovljena kinološka organizacija na ozemlju današnje Slovenije. Vseskozi je bila pri svojem 
delovanju tesno povezana tudi z LZS.  

6 Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi 

I. Seje komisije 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi (KLKOJ) je imela v letu 2020 enajst sej. 1 
razpisana redna seja je bila odpovedana zaradi razglasitve epidemije in ukrepov vlade povezanih s 
pandemijo. Izvedenih je bilo 6 rednih sej in 5 dopisnih sej. 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 11 
mag. Jani Šalamon - predsednik 11 
Milan Tepej - podpredsednik 9 
mag. Darja Gros 11 
Rudolf Slogovič 11 
Slavko Štiberc 11 
Andrej Rugole 10 
Matjaž Žunič 11 

III. Področje dela komisije 

KLKOJ skrbi za spodbujanje kulturne dejavnosti članic LZS in posameznikov, predvsem s področij 
lovskega zborovskega petja, lovskih rogistov, leposlovja z lovsko tematiko, upodabljajočih umetnosti 
in veščin, ki tvorijo in širijo organizacijsko kulturo LZS in slovenskega lovstva. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

1. Finančno načrtovanje in spremljanje realizacije 
- KLKOJ je v letu 2020 delovala v skladu s sprejetim delovnim in finančnim načrtom v višini 

18.500 €, realizacija je znašala 17.425,26 €.  
- Finančnim načrtom za oddaje »Dober pogled« v višini 16.000 €, realizacija je znašala 

15.916,76 €. 
- Finančnim načrtom razpisa Lovska kultura za Usposobljene članice v višini 7.220 €, 

realizirana so bila vsa sredstva. 

Realizacijo načrta KLKOJ v letu 2020 in porabo sredstev je komisija tekoče spremljala na sejah 
komisije. Zaradi razglasitve epidemije covid-19 in s tem povezanimi ukrepi, je komisija na 4. redni 
seji, 6. 7. 2020, sprejela sklep, v katerem je Upravnemu odboru LZS predlagala v potrditev 
prerazporeditev sredstev znotraj že obstoječega finančnega načrta KLKOJ za leto 2020. Upravni 
odbor LZS je na 3. seji 28. 7. 2020 sprejel predlog rebalansa KLKOJ za leto 2020. 
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1.1 Stroški delovanja KLKOJ 

načrtovana sredstva porabljena sredstva neporabljena sredstva 

3.500,00 € 2.948,82 € 551,81 € 

Stroški delovanja komisije v okviru načrtovanih sredstev zajemajo nadomestila za prevoz za 
udeležbo na sejah KLKOJ, udeležba članov KLKOJ na sejah Organizacijskega odbora »47. Srečanja 
lovskih pevskih zborov in rogistov - Praznik lovske kulture« (SLPZR), udeležba predstavnikov 
komisije na jubilejnih koncertih in ostali stroški. 

1.2 Organizacija 47. SLPZR (Praznik lovske kulture) 

načrtovana sredstva porabljena sredstva neporabljena sredstva 

8.500,00 € 3.000,00 € 5.500,00 € 

KLKOJ je podelila organizacijo 47. Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov Kulturnemu društvu 
Simon Jenko Lovski pevski zbor Medvode. Zaradi razglasitve epidemije covid-19 v spomladanskem 
delu, se je KLKOJ v soglasju z organizacijskim odborom odločila prestaviti prireditev, ki naj bi 
prvotno potekala 6. 6. 2020 v Medvodah, na 17. 10. 2020. Žal je bila tudi jesenska prireditev 
preklicana. Zaradi nemotene organizacije 47. Srečanja SLPZR je organizacijski odbor srečanja v 
sodelovanju s KLKOJ pričel z načrtovanjem in operativnimi postopki izvedbe prireditve že jeseni 
2019. V letu 2020 so se priprave nadaljevale - delno je bil izveden vsebinski, logistični, promocijski 
in tehnični del prireditve. Zaradi nastalih stroškov je KLKOJ sprejela sklep, da organizacijskemu 
odboru za nastale stroške delno izplača načrtovana sredstva. Ostala sredstva je KLKOJ na podlagi 
sprejetega rebalansa oziroma načrta dela KLKOJ v letu 2020, prenesla na razpise z Javnega poziva 
Lovska kultura 2020. Zaradi razglasitve epidemije covid-19 ni bil izveden posvet predstavnikov 
lovskih kulturnih skupin. 

1.3 Finančna pomoč lovskim glasbenim skupinam in umetnikom za kulturne projekte na 
osnovi javnega razpisa in finančna pomoč za odmevne nastope lovskih kulturnih skupin 

načrtovana sredstva sredstva z rebalansa porabljena sredstva neporabljena sredstva 

5.000,00 € 5.500,00 € 10.247,70 € 252,30 € 

KLKOJ je na podlagi načrtovanih in prerazporejenih sredstev (rebalans) razpisala tri javne pozive 
»Lovska kultura 2020«. Do sredstev so bili upravičeni en posameznik, osem kulturnih skupin in dve 
usposobljeni članici.  

Komisija za izobraževanje in KLKOJ sta v letu 2020 omogočili peti razširjeni ponatis knjižice 
»Stopinje in sledovi v naravi« v nakladi 30.000 izvodov. Gre za dober in uspešen primer sodelovanja 
dveh komisij. 

1.4 Dejavnost oponašalcev jelenjega rukanja in ostale avtohtone divjadi 

načrtovana sredstva porabljena sredstva neporabljena sredstva 

1.500,00 € 1.228,54 € 271,46 € 
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Ekipa oponašalcev jelenjega rukanja LZS se je 15. 2. 2020 udeležila Mednarodnega odprtega 
državnega prvenstva Madžarske v Budimpešti, ki je potekalo v sklopu sejma »Hungexpo«. Vodja 
ekipe je bil mednarodni sodnik Ernest Kerčmar, ki je na tekmovanju sodeloval v vlogi sodnika. 
Uvrstitve tekmovalcev: Urban Košir 5. mesto, Marko Mavri 6. mesto in Janez Podkrižnik 7. mesto. 

V sklopu vsakoletnega lovskega sejma v Salzburgu v Avstriji je potekalo Mednarodno in odprto 
državno prvenstvo Avstrije v oponašanju jelenjega rukanja. Uvrstitev tekmovalcev: Simon Ferlinc 5. 
mesto, Janez Podkrižnik 6. mesto in Tadej Klemenšek 7. mesto. 

V organizaciji LZS, KLKOJ in LD Tabor Dornberk – Branik, je bilo razpisano 13. Državno in 6. 
mednarodno prvenstvo Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja. Ker se vabljene ekipe iz Avstrije, 
Madžarske in Vojvodine zaradi epidemije covid.19 tekmovanja niso udeležile, je bilo 29. 8. 2020 
izpeljano le državno prvenstvo. Državni prvak je postal Tadej Klemenšek (LD Solčava), drugo mesto 
je zasedel Janez Podkrižnik (LD Ljubno ob Savinji), tretje mesto je pripadlo Simonu Ferlincu (LD 
Puščava). Za izvedbo državnega prvenstva je Zavarovalnica Triglav prispevala sponzorska sredstva v 
višini 819,67 €. 
Komisija pripravlja Pravilnik oponašalcev jelenjega rukanja in ostale avtohtone divjadi, ki delujejo v 
okviru LZS, in ga bo poslala v sprejetje UO LZS. Akt bo omogočal transparentnost, poenotenje in 
enakopravnost vseh, ki delujejo na tem področju. Komisija za izvedbo tekmovanj sprejema enotne 
kriterije oziroma merila, ki so usklajena z evropskimi pravili tekmovanj v oponašanju jelenjega 
rukanja. 

2. Razpis za usposobljene članice – Lovska kultura 

načrtovana sredstva porabljena sredstva neporabljena sredstva 

7.220,00 € 7.220,00 € 0,00 € 

KLKOJ pripravlja programe za razpise s področja lovske kulture za usposobljene članice. V ta 
namen so predvidena posebna sredstva po Pravilniku o financiranju določenih skupnih nalog LZS. 
Projekti oziroma delavnice so bile razpisane na podlagi predhodno opravljene ankete, v kateri so 
članice izkazale interes glede na vsebino projektov. V prvem razpisu je bilo razpisanih osem 
projektov, ker pa se je na razpis za izvedbo likovne kolonije prijavila le ena usposobljena članica, 
smo izvedli dodatni (drugi) razpis, na katerem smo preostanek sredstev iz prvega razpisa razdelili na 
dva projekta - delavnici. Na razpise se je odzvalo 7 usposobljenih članic. Vse članice, ki so se 
prijavile na razpis, so bile izbrane za organizacijo vsaj enega projekta. 

Razpisani projekti: 

1. Nadaljevalni tečaj igranja na lovski rog 1 x 
2. Fotografska delavnica 1 x 
3. Osnovno usposabljanje za oponašanje jelenjega rukanja 1 x 
4. Nadaljevalno usposabljanje v oponašanju jelenjega rukanja 2 x 
5. Likovna kolonija 1 x 
6. Odnosi z javnostmi in sodobni pristopi javnega komuniciranja 3x 
7. Delavnica za ustvarjalce izdelkov z lovskim motivom  1x 
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3. TV Oddaje Dober Pogled 

načrtovana sredstva porabljena sredstva neporabljena sredstva 

16.000,00 € 15.916,76 € 83,24 € 

Za izvajanje programa TV oddaj Dober pogled so na razpolago posebna namenska sredstva v višini 
16.000 €. Z izvajalcem, podjetjem Video Pro, d.o.o. je po pogodbi dogovorjeno predvajanje osmih 
oddaj. Glede na to, da pri končnem obračunu bruto/neto prihaja do ostanka sredstev, je z izvajalcem s 
preostanka sredstev dogovorjen popust za 9. oddajo. Tako izvajalec zagotavlja predvajanje 9 oddaj v 
skupni načrtovani vrednosti 16.000 €. 

4. Druge naloge komisije 

Na sejah smo prvostopenjsko obravnavali in potrjevali predloge za podelitev odlikovanj in jih 
predlagali v sprejetje Komisiji za priznanja in odlikovanja. Udeleževali so se prireditev ob jubilejih 
in koncertih skupin. Predsednik KLKOJ je pripravil tekst za uvodnik v reviji Lovec. 

KLKOJ je pričela z aktivnostmi za dopolnitev in posodobitev komunikacijskega načrta LZS. V ta 
namen se je KLKOJ odločila, da k sodelovanju povabi zunanje strokovne sodelavce. S svetovalko za 
odnose z javnostmi LZS so bili izpeljani postopki za nabor in pridobivanje strokovnih sodelavcev s 
področju novinarstva - potrjeni so bili dr. Marjan Toš, Jane Weber in Gregor Budal. V glasilu Lovec 
in na spletni strani LZS bo komisija v letu 2021 objavila poziv, da za sodelovanje v posvetovalnem 
telesu išče prostovoljce iz lovskih vrst, ki so strokovnjaki s področja odnosov z javnostmi. Za 
izvajanje komunikacijskega načrta bodo izdelana tudi priporočila za izvajanje načrta. 

Že spomladi je KLKOJ načrtovala posvetovalni sestanek z vsemi deležniki v lovski kulturi na nivoju 
LZS, pridruženih članic (območnih zvez), z vsemi vodji in umetniškimi vodji skupin in  drugimi 
posamezniki, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko lovsko kulturo. Takšen posvetovalni sestanek je nujen, da 
ugotovimo, kako naprej, kako pridobiti mlade v vrste kulturnih skupin in kako vzgajati mlade, da 
bodo nekoč prevzeli odgovornost pri vodenju teh skupin in ohranjanju ljubiteljske lovske kulture. Žal 
nam je to preprečila epidemija covid-19.  
 

VI. Povzetek 

Delo KLKOJ v letu 2020 ocenjujemo zelo uspešno, saj se je proaktivno odzvala na razmere in 
izvedla načrtovane ter dodatne naloge in projekte, ki so bili izvedljivi glede na situacijo. Pri 
koriščenju sredstev osnovnega programa KLKOJ smo sledili porabi na podlagi načrta KLKOJ v letu 
2020.  

Sredstva, ki jih kulturne skupine prejmejo od LZS so dobrodošla in pomembna pomoč pri izvedbi 
lovskih kulturnih projektov, vendar predstavljajo le manjši delež potrebnih sredstev za izvedbo 
projektov. Za izvedbo projektov in redno delovanje skupin večji del predstavljajo sredstva, kot so 
donatorski prispevki, sofinanciranje s strani lokalnih skupnosti, sredstva iz lastnih virov, članarin in 
vstopnin. Skupine lovskih pevskih zborov in lovskih rogistov, skupno, zgolj za delovanje, porabijo 
180.000 € letno. Zavedati se moramo, da je do teh sredstev vse težje priti, kar predstavlja vse večjo 
grožnjo ukinjanja lovskih kulturnih skupin -v zadnjih dveh letih je z delovanjem prenehalo pet 
skupin. Lovska ljubiteljska kultura se je znašla na pomembni prelomnici, zato pozivamo, da skupaj 
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prevzamemo odgovornost za prihodnost lovske kulture. Lovska kultura niso samo lovski pevski 
zbori, rogisti, poeti, literati, likovniki …, ampak zajema vse, kar lovci smo, počnemo, so naši odnosi 
znotraj naše organizacije, naše delo in naše obnašanje v družbenem okolju.  

Uvrstitev lovske kulture v Unescov register nesnovne kulturne dediščine zgovorno kaže na njeno 
pomembno vlogo in posebno mesto, ki ga ima v Sloveniji, na kar smo lahko ponosni. Ali se 
zavedamo pomena lovske kulture za obstoj takšnega lovstva, kot ga poznamo dandanes, in lovstva na 
Slovenskem tudi v prihodnje? Ali bodo naši prihodnji rodovi še poslušali lovske rogove in ubrano 
petje naše lovske, slovenske pesmi? Še posebno naj velja poziv s prošnjo vsem tistim območnim 
lovskim zvezam, ki finančno ne podpirajo lovskih ljubiteljskih kulturnih skupin, da jim priskočijo na 
pomoč s finančnimi sredstvi za redno delovanje in tako podprejo in ohranijo njihovo delovanje. 
Glede na trenutno stanje ima lahko finančna nepodpora nepopravljive dolgoročne posledice za 
delovanje in obstoj lovskih kulturnih skupin in posledično lovske tradicije.  

Večina članov lovskih ljubiteljskih kulturnih skupin ni lovcev. KLKOJ zato išče rešitev, da bi 
članom skupin, ki niso lovci, podelili ali priznali status lovca-kulturnika, kar pomeni, da jim ne bi 
bilo treba opravljati lovskega izpita in ne bi uporabljali orožja. Gre za pobudo, ki ni le dobrodošla, 
ampak hvale vredna in nam je lahko v ponos, saj ti ambasadorji lovske kulture in lovstva (z veliko 
začetnico) že sedaj nastopajo v svečanih lovskih krojih in na najboljši način izkazujejo svojo 
pripadnost naši organizaciji ter promovirajo lovstvo na prijazen in vsem sprejemljiv način. Vsi, ki 
aktivno delujejo kot zunanji člani, si zaslužijo še posebno priznanje, predvsem pa zahvalo, da so se 
pripravljeni predstavljati v javnosti kot lovci, da so se pripravljeni poistovetiti z našim poslanstvom 
in so pripravljeni to poslanstvo tudi promovirati. Pevci, rogisti in drugi kulturniki delajo s srcem, 
predanostjo in ljubeznijo do vsega, kar predstavlja lovstvo. 

7 Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje 

I. Seje komisije 

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje se je v letu 2020 sestala na eni redni seji, štirih dopisnih 
sejah in eni video seji.  

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Matija Janc (predsednik) 6 
Tomaž Trotovšek (podpredsednik) 6 
Bojan Urbančič 5 
Dušan Urankar 4 
Anton Weiss 6 
Bojan Gorenc 6 
Gorazd Černuta 4 

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 z strelsko 
dejavnostjo v času epidemije covid-19. Zlasti je bila pereča problematika v zvezi s pristrelitvami 
lovskega orožja. Komisija vodi evidenco o izdanih znakih mojster strelec v aplikaciji Lisjak. 
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Sodeluje na strokovnih posvetovanjih in drugih oblikah strokovnega sodelovanja med LZS in 
državnimi organi ter nudi ustrezno strokovno pomoč s področja lovskega strelstva članicam LZS. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

Komisija je realizirala državno prvenstvo v lovski kombinaciji, na premično tarčo in tekmovanje 
veteranov in superveteranov. Komisija je za usposobljene članice LZS pripravila tudi en razpis za 
izvedbo nalog, in sicer izbirna tekmovanja za udeležbo na strelskih tekmovanjih za državna 
prvenstva.  

 

1. Državna prvenstva LZS v lovskem strelstvu 
Tudi v tem letu so bila pod okriljem komisije izvedena naslednja strelska prvenstva LZS: državno 
prvenstvo v lovski kombinaciji in državno prvenstvo veteranov in super veteranov. Državna 
prvenstva za veterane in super veterane so se izvedla na strelišču Gaj – Pragersko, prav tako Državno 
prvenstvo v veliki kombinaciji in Dnevi lovskega strelstva. Tudi v letu 2020 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 in mednarodnih 
tekmovanjih 
Zaradi epidemije covid-19 je bilo odpovedano evropsko prvenstvo in vsa mednarodna srečanja. 

3. Izvedba razpisov za usposobljene članice 
Komisija je razpisala tri projekte za izvedbo skupnih nalog za usposobljene članice, in sicer šolo 
compaka, šolo streljanja na večje razdalje, izbirna strelska tekmovanja in udeležbo na strelskih 
tekmovanjih na državnem prvenstvu. Šola compaka in šola streljanja na večje razdalje sta bili 
odpovedani zaradi epidemije covid-19. Izbirna tekmovanja in udeležbo na tekmovanju za državno 
prvenstvo v lovskem strelstvu pa je izpeljalo 13 območnih zvez. 

4. 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.  

5. Aplikacija Lisjak 
Komisija je v aplikacijo Lisjak vnesla evidenco o izdanih znakih mojster strelec in državne prvake. 

VI. Povzetek 

Komisija zaradi epidemije covid-19 ni realizirala vseh načrtovanih nalog, je pa v danih razmerah 
izpeljala državno prvenstvo, na katerem se je prvič v veliki lovski kombinaciji tekmovalo na 800 
točk. 
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8 Komisija za mednarodne odnose 

I Seje komisije 

Komisija je v letu 2020 zasedala na treh sejah, in sicer: 6.2. 2020 (ustanovna seja), 15.7. 2020 in 
21.12. 2020 (preko aplikacije MS Teams). 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej: 3): 
Janez Logar (predsednik)  3 x prisoten 
Andrej Šturman (podpredsednik) 3 x prisoten 
Silvo Batagelj 3 x prisoten 
Srečko Žerjav 3 x prisoten 
Damir Koblar 2 x prisoten in 1 x opravičeno odsoten  
Jože Matekovič 1 x prisoten in 2x opravičeno odsoten 

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 2020 

Komisija za mednarodne odnose je bila konstituirana na ustanovni seji 6. 2. 2020. Za predsednika 
komisije izvoljen Janez Logar, za podpredsednika Andrej Šturman. 

Leto 2020 si bomo zapomnili po epidemiji covid-19, ki je vplivala na življenje in delo po vsem svetu 
in tudi na lovstvo, tako v Evropi kot v Sloveniji, kar se je žal poznalo tudi v delu komisije. Veliko 
aktivnosti je bilo odpovedanih, nekatere pa so se nadaljevale preko video povezav. 

1. Sodelovanje z Združenjem zvez za lov in varstvo divjadi v EU (FACE) 

Januarska seja upravnega odbora je bila edina izpeljana v živo, odpovedan je bil aprilski 'Members 
Meeting' v Varšavi, vsi ostali sestanki delovnih teles, skupščina in seje izvršnega in upravnega 
odbora pa so potekali na daljavo. Prepoved uporabe svinčenih nabojev za lov v mokriščih je bil 
objavljena v Uradnem listu Evropske unije, izvajanje se bo začelo leta 2023 kar bo pomembno 
vplivalo na lovce. Pripravlja se tudi predlog prepovedi lova v vseh zaščitenih območjih, kot so tudi 
naravni in krajinski parki in naj bi obsegalo 10 % površine držav EU.  

2. Sodelovanje z Mednarodnim svetom za lovstvo in ohranjanje divjadi (CIC) 

Sestanek CIC Foruma za centralno in vzhodno Evropo je bil izpeljan v februarju v Bolgariji brez 
predstavnikov LZS. Redna letna generalna skupščina CIC in letna seja »Trophy Evaluation Board« 
sta bili odpovedani, vsi ostali sestanki so bili izpeljani na daljavo. Izdelan je bil nov priročnik za 
ocenjevanje netipičnih trofej, pri pripravi katerega je sodeloval tudi naš predstavnik.  

3. Sodelovanje v Delovni skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora DSLZJAP 
(AGJSO) 
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LZS bi morala biti organizatorica rednega letnega, to je 68. zasedanja DSLZJAP - AGSJO, ki naj bi 
potekalo v oktobru 2020 na Bledu. A je bil najprej zaradi epidemije covid-19 odpovedan sestanek 
Izvršnega komiteja, 21. aprila pa je bilo odpovedano 68. zasedanje ter prestavljeno na leto 2021. 
Organizator ostaja LZS, zasedanje na j bi potekalo na Bledu v letu 2021. Komisija bo poskrbela za 
organizacijo 68. zasedanja AGJSO. Proračunska sredstva komisije so za leto 2020 znašala 18.500 €, 
torej so bila nekoliko višja zaradi načrtovane organizacije 68. zasedanja AGJSO. V letu 2020 je bilo 
tako porabljenih le okoli 12 % planiranih sredstev. V letu 2021 bo Komisija za mednarodne odnose 
razpolagala z enakimi sredstvi, to je 18.500 €, zaradi organizacije 68. zasedanja AGJSO. 

VI. Povzetek 

Epidemija covid-19 ni vplivala le na mednarodne lovske organizacije in dogodke, ampak tudi na delo 
Komisije za mednarodne odnose in porabo predvidenih sredstev. Način komunikacije se spreminja, 
kljub temu so bili nekateri dogodki onemogočeni in prestavljeni. Lovska zveza Slovenije ostaja 
aktivna v pomembnejših mednarodnih lovskih organizacijah FACE in CIC, sodeluje v delovni 
skupnosti alpskega prostora (AGJSO) in v letu 2021 tudi organizira 68. zasedanje AGJSO. 

9 Komisija za organizacijska in pravna vprašanja 

I. Seje komisije 

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja (KOPV) je imela v letu 2020 pet rednih sej.  

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 5 
Goran Šuler 4 
mag. Nataša Oven 5 
Barbara Ogorevc 5 
Matjaž Mravljak  4 
Božidar Štemberger 3 
Andrej Krašek 3 
Milan Kranjc 5 

 
III. Področje dela komisije 

Področje dela KOPV v internih aktih LZS ni nikjer določeno, zato pri presoji svojih pristojnosti 
izhaja iz svojega naziva ter statusa (komisija je delovno telo Upravnega odbora LZS). Pristojna je 
torej za strokovno obravnavo pravnih in organizacijskih vprašanj, s katerimi se srečujejo organi in 
funkcionarji LZS. V praksi KOPV skuša reagirati na vsa pomembnejša pravna vprašanja, ki se 
pojavljajo na področju divjadi in lovstva oziroma na področju ohranjanja narave, član komisije, ki je 
hkrati tudi član Upravnega odbora LZS, pa na sejah Upravnega odbora prenaša oziroma zagovarja 
stališča, ki jih je sprejela KOPV.  

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

Aktivnosti KOPV je mogoče razdeliti v več vsebinskih sklopov, in sicer: 

1. Sodelovanje v postopkih priprave predpisov 
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V letu 2020 so tekli postopki sprejemanja Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri 
divjih prašičih in Zakona o orožju ter postopki sprejemanja sprememb in dopolnitev Zakona o 
divjadi in lovstvu ter sprememb in dopolnitev Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in 
upravljanje z divjadjo. KOPV se je s predlogi navedenih aktov sicer seznanila, ni pa se bolj tvorno 
vključila v same postopke oblikovanja pripomb, saj zaradi kratkih rokov to niti ni bilo mogoče. Pri 
oblikovanju pripomb sta tako v skladi z vsakokratnimi zahtevami predsednika LZS in direktorja 
strokovne službe sodelovala le predsednik KOPV ter njegova namestnica, ki je v strokovni službi 
hkrati odgovorna za pravno področje.  

2. Na področju priprave internih aktov je KOPV 

- izdelala ter določila prečiščeno besedilo številka 4 Pravil LZS;  
- na podlagi predlogov Komisije za priznanja in odlikovanja pripravila besedilo sprememb in 
dopolnitev Pravilnika o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj ter jubilejnih znakov za leta 
članstva, po sprejemu tega akta na Upravnem odboru pa pripravila in določila prečiščeno besedilo 
številka 2 tega akta;  
- v sodelovanju s Komisijo za izobraževanje obravnavala zadnjo verzijo Navodil za izvajanje 
praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc ter besedilo pripravila za 
obravnavo in sprejem na Upravnem odboru; zaradi neusklajenosti tega akta s Pravilnikom o lovskem 
strelstvu je KOPV pripravila tudi predlog dopolnitve sedmega odstavka 16. člena navedenega 
navodila; 
- pripravila osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o lovskem strelstvu; 
- s predsednikom Nadzornega odbira dokončno uskladila predlog Poslovnika o delu Nadzornega 
odbora LZS, s čimer je gradivo postalo primerno za obravnavo na Upravnem odboru ter Občnem 
zboru; 
- s predsednikom Odbora etičnega kodeksa dokončno uskladila predlog Pravilnika o postopku pred 
Odborom etičnega kodeksa slovenskih lovcev, s čimer je gradivo postalo primerno za obravnavo na 
Upravnem odboru ter Občnem zboru; 
- pripravila spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovnih razmerjih in plačah delavcev Strokovne 
službe LZS, po njihovem sprejetju pa pripravila ter določila prečiščeno besedilo številka 1 tega akta; 
- obravnavala predlog Poslovnika o delu Upravnega odbora LZS ter 
- v sodelovanju s predsednikom Komisije za lovski informacijski sistem izdelala Katalog informacij 
javnega značaja LZS.  

3. Na področju sodnih sporov je KOPV 

- pokrila stroške predloga za dopustitev revizije pred Vrhovnim sodiščem RS ter stroške ustavne 
pritožbe pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi LD Grosuplje, kateri je država 
olastninila kmetijska zemljišča, ki jih je lovska družina pridobila v last od fizične osebe na odplačen 
način; 
- pokrila stroške predloga za dopustitev revizije pred Vrhovnim sodiščem v zadevi LD Trstelj, kateri 
je država olastninila stavbna zemljišča, na katerih je imela lovska družina vknjiženo lastninsko 
pravico;  
- po proučitvi pravnomočne sodbe zavrnila predlog LD Vrhe za nadaljnje financiranje sodnega spora 
med lovsko družino ter zavrnjenim kandidatom za sprejem v članstvo, kot prijavljenim nosilcem 
osnovne kmetijske dejavnosti ter 
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- pripravila pritožbo zoper odločbo, ki jo je v zvezi z izrednim odstrelom rjavih medvedov izdala 
Agencija Republike Slovenije za okolje.  

Kritje stroškov v zgoraj navedenih primerih pomeni, da je KOPV opravila predhodno oceno 
primernosti sprožitve sodnega spora, dala ustrezna navodila pooblaščenemu odvetniku, pregledala 
osnutek vloge, zahtevala morebitne popravke ter dala soglasje h končni verziji posamezne vloge.  

4. Ostale naloge KOPV 

KOPV se je tekom leta tekoče odzivala oz. odgovarjala na vprašanja, s katerimi so se nanjo ali na 
LZS obrnile članice. V ta sklop zadev sodijo pojasnila glede izvajanja trajnostnega gospodarjenja z 
divjadjo in vprašanja, povezana z delovanjem organov lovske družine v času pandemije ter s tem 
povezano vprašanje izobraževanja na daljavo. Nadalje je KOPV zavzela jasna stališča do vprašanja 
dvojnega članstva v lovski družini, do vprašanja zavrnitve izročitve hologramske nalepke, do 
vprašanja rokovanja z lovskim orožjem ter do vprašanja dostopa do podatkov o odvzemu na 
platformi Facebook. Za potrebe strokovne službe LZS je pripravila vzorca dveh avtorskih pogodb, za 
potrebe Upravnega odbora pa stališče do pritožbe Lovske zveze Koper. Z ustreznimi pojasnili je 
KOPV v več primerih zavrnila presojo spornih razmerij oziroma sporov med lovsko družino in 
posameznimi člani. 

VI. Povzetek 

Iz poročila o delu je razvidno, da je bilo težišče dela KOPV v letu 2020 priprava oz. sodelovanje pri 
pripravi internih aktov LZS. Z opravljenim delom na tem področju smo tako lahko zadovoljni, kar ne 
velja za ostala področja dela komisije. Ta se praktično ni vključevala v postopke priprave predpisov, 
pa tudi na področju sodnih sporov je KOPV le nadaljevala postopke, ki so se začeli že v prejšnjih 
letih.  

Na področju spremljanja sprememb in dopolnitev predpisov je tako treba prilagoditi način dela 
komisije, saj je jasno, da se postopki sprejemanja predpisov ne bodo spremenili. Največ možnosti za 
uspešnejše delo komisije je področje sodnih sporov, pri čemer se je treba dogovoriti za ažurno 
vsebinsko sodelovanje med KOPV ter drugimi delovnimi telesi Upravnega odbora in Strokovno 
službo. To pomeni, da se je namesto dosedanjega ad hoc sodelovanja, treba dogovoriti za določen 
protokol, po katerem bo vsak od deležnikov zavzel stališča do tistih vprašanj, ki sodijo v njegovo 
delovno področje oziroma opravil tisti del nalog, za katere je pristojen in odgovoren. 

10 Komisija za lovska priznanja in odlikovanja 

I. Seje komisije 

V letu 2020 je imela komisija za lovska priznanja in odlikovanja 4 redne, 1 dopisno sejo in 2 
videokonferenčni seji: 1. ustanovna/redna 4. 2. 2020, 2. redna 2. 2. 2020, 3. redna 10. 6. 2020, 4. 
dopisna 9. 8. 2020, 5. redna 6. 10. 2020, 6. videokonferenčna 17. 11. 2020 in 8. videokonferenčna 
15. 12. 2020. 
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II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Milan Velkovrh (predsednik) 8 
Stanko Štimac (podpredsednik) 8 
Franc Krivec 8 

III. Področje dela komisije 

Komisija je v letu 2020 prvenstveno obravnavala predloge za podelitev lovskih priznanj in 
odlikovanj.  

 št. predlogov pozitivno rešenih zavrnjenih 
Znak za zasluge 315 310 5 
Zlati znak za zasluge 225 223 2 
Red III. stopnje 97 62 35 
Red II. stopnje 54 18 36 
Red I. stopnje 23 6 17 
Jubilejni znak za 40 let 521 521 0 
Jubilejni znak za 50 let 260 260 0 
Jubilejni znak za 60 let 64 64 0 
Jubilejni znak za 70 let 16 16 0 
Listina LZS 31 31 0 
Spominska listina LZS 2 2 0 
Plaketa za lovsko kulturo III. 2 2 0 
Plaketa za lovsko kulturo II. 0 0 0 
Plaketa za lovsko kulturo I. 3 3 0 
Skupaj 1614 1519 95 

Preglednica v letu 2020 odobrenih podelitev redov za lovske zasluge I. in II. stopnje 

Red I. stopnje Red II. stopnje 
Redno 17. člen Redno 17. člen 

3 3 6 12 

Še vedno velik je velik delež redov za lovske zasluge I. in II. stopnje podeljen na osnovi 17. člena 
(odstopanja od kriterijev), čeprav je dolgoletnemu članstvu že dano priznanje v obliki jubilejnega 
znaka.  

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

Redno delo 
Komisija je v letu 2020 brez omembe vrednih težav delovala skladno s Pravili LZS in Pravilnikom o 
podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj. Kljub temu, da leto 2020 z vidika praznovanj okroglih 
obletnic ustanovitev lovskih družin ni bilo jubilejno in so normalno delovanje (občni zbori, prireditve 
…) okrnili ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije covid-19, je komisija obravnavala le 10 % 
predlogov manj (1.614), kot leto poprej (1.800). Komisija je za podeljevanje redov za lovske zasluge 
(I., II. in III. stopnje) nabavila lične škatle z logotipom LZS in napisom Lovska zveza Slovenije.  

Sprememba pravilnika  
Komisija pri svojem rednem delu opažala nekaj manjših pomanjkljivosti oz. nedorečenosti v besedilu 
pravilnika in njegovih navodil. Komisija je enotnega mnenja, da ne gre za vsebinske spremembe teh 
aktov, ampak le za dopolnitve, ki bi ji olajšale transparentno delo. Komisija je tako na 3. redni seji 
oblikovala predlog sprememb pravilnika, ki jih je UO LZS sprejel na 3. redni seji 28. 7. 2020.  

23. členu (nošenje lovskih odlikovanj) se doda nov odstavek: 
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(5) Miniature plaket za lovsko kulturo se nosijo na desni strani suknjiča lovskega kroja, sicer 

tako, da je spodnji rob odlikovanja ali priponke približno centimeter nad gornjim žepnim 

robom. 

V Navodilih (priloga 1) pa se doda podčrtano besedilo: 
Red za lovske zasluge III. stopnje je v načelu najvišja stopnja odlikovanja za delo in delovanje 
izključno na nivoju lovske družine. 
Za podelitev reda za lovske zasluge III. stopnje, se upoštevajo najmanj naslednje zadolžitve in 
aktivnosti: 

- starešina, ki zaključuje en štiriletni ali dva dvoletna mandata,  
- gospodar lovišča, tajnik, blagajnik ali računovodja, predsednik nadzornega odbora, predsednik 

disciplinskega razsodišča, ob zaključku ali zaključevanju najmanj dveh štiriletnih mandatov ali 

štirih dvoletnih mandatov, (ob zaključevanju mandatov se v vseh členih smatra zadnje tri 

mesece mandata), 

- predsednik komisije ali cenilec škode po in na divjadi, aktivni preglednik divjačine- 
usposobljena oseba (usposobljena oseba za osnovni pregled trupa uplenjene divjadi), 
pooblaščen aktiven lovski čuvaj, gospodar lovskega doma ob zaključki ali zaključevanju 
najmanj dveh štiriletnih mandatov ali štirih dvoletnih mandatov, 

- dolgoletni mentor lovskim pripravnikom (deset in več let zavzetega dela s pripravniki), 
- član komisije ali podkomisije pri območni zvezi lovskih družin ali območnem združenju 

upravljavcev lovišč, ob zaključku ali zaključevanju en štiriletni ali dva dvoletna mandata. 

Red za lovske zasluge II. stopnje je v načelu najvišja stopnja odlikovanja za delo in delovanje na 
območnem nivoju to je na področni zvezi lovskih družin ali območni lovski zvezi  ali v izvršnem 
odboru OZUL-a (do leta 2005 tudi LGO). 
Za podelitev Reda za lovske zasluge II. stopnje, se ob zaključki ali zaključevanju upoštevajo najmanj 
naslednje zadolžitve ali aktivnosti: 

- predsednik ali podpredsednik zveze lovskih družin oziroma predsednik upravnega odbora 
ZLD/LZ, predsednik ali podpredsednik izvršnega odbora območnega združenja upravljavcev 
lovišč; 

- predsednik nadzornega odbora ali disciplinskega razsodišča ZLD/LZ, 
- član upravnega odbora zveze lovskih družin,  
- predsednik delovnega telesa, 
- predsednik in namestnik predsednika pooblaščene komisije za preglede odstrela in izgub in 

ocenjevanje lovskih trofej, 
- član delovnega telesa LZS. 

Red za lovske zasluge II. stopnje se lahko za vestno vodenje lovske družine v času najmanj dveh 
zaporednih ali treh štiriletnih mandatov podeli tudi starešini lovske družine. 

Red za lovske zasluge I. stopnje je najvišje odlikovanje LZS in se podeljuje za delo in delovanje v 
LZS in mednarodni lovskih organizaciji oziroma mednarodnih lovskih združenjih. Za podelitev Reda 
za lovske zasluge I. stopnje, se ob zaključku ali zaključevanju mandata upoštevajo naslednje 
zadolžitve ali aktivnosti: … 
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VI. Povzetek 

Komisija je v letu 2020 sprotno in tekoče reševala prejete predloge za podelitev lovskih priznanj in 
odlikovanj. Izpeljala je tudi spremembo Pravilnika. Vsi člani komisije se sej vzorno udeležujejo. 

11 Komisija za upravljanje z divjadjo 

I. Seje komisije 

Delovanje komisije je v letu 2020 zaznamovala situacija v zvezi z epidemijo covid-19. Izvedene so 
bile samo tri redne seje, operativno pa smo zato intenzivneje delovali preko sodobnih 
komunikacijskih kanalov. Tako smo izvedli še eno dopisno sejo ter 'on line' srečanje, sejo preko 
sistema MS Teams. 
Člani komisije smo med seboj ter tudi z vodstvom LZS aktivno komunicirali z uporabo elektronske 
pošte, telefonskih in neposrednih pogovorov.  

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 rednih, 1 
korespondenčni): 

Anton Marinčič 3/1 
Zdravko Miklašič 3/1 

Dragan Zemljič 2/1 
Ida Jelenko 2/1 
Hubert Potočnik 3/1 

Boštjan Pokorny 3/1 
Ivan Kos 3/1 

 
III. Področje dela komisije 

Komisija deluje na področju upravljanja z divjadjo in drugimi živalskimi vrstami z različnimi 
oblikami dela. Ključno delo komisije je sodelovanje pri pripravi strokovnih stališč LZS do aktualnih 
vprašanj, povezanih z upravljanjem populacij prostoživečih živali in njihovega prostora. Komisija 
aktivno sodeluje pri izvedbi razpisov za usposobljene članice ter ostalih strokovnih nalog s področja 
upravljanja z divjadjo ter tudi spremlja njihovo izvajanje. Vodstvu LZS in upravnemu odboru 
predlaga posamezne aktivnosti povezane s problematiko upravljanja s prostoživečimi živalskimi 
vrstami, njihovim okoljem in delovanjem članic. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

Strokovno delovanje članov KUD 
Komisija in njeni člani so v letu 2020 sodelovali pri različnih aktivnostih tako na nivoju LZS kakor 
tudi na lokalnem nivoju. V pretečenem letu je bila še naprej zelo izpostavljena problematika 
upravljanja z velikimi zvermi, aktivnosti pa so bile tudi pri upravljanju oziroma stanju male divjadi, 
problematika zdravstvenega stanja divjadi, vključno s pripravo interventnega zakona o APK, 
priprava dolgoročnih dokumentov upravljanja z divjadjo in lovišči ter priprava in izvajanje letnih 
lovskoupravljavskih načrtov. 
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Ena izmed osrednjih tem je bila še vedno problematika upravljanja z velikimi zvermi, predvsem z 
medvedom in volkom. Obe vrsti sta na prilogi 4 direktive o habitatih, ki predvideva številne omejitve 
pri odvzemu osebkov iz narave. Država na različne načine poskuša rešiti problem odvzema osebkov, 
a konsistentne rešitve še ni. Tako je komisija ob obravnavi interventnega zakona o odvzemu rjavega 
medveda, odloku o odvzemu rjavega medveda in posameznih izrednih odločb sodelovala pri pripravi 
mnenj LZS. Na svoji seji je sprejela tudi nekatera ključna izhodišča, predvsem pa sklep, da 
podpiramo prizadevanja za ustreznejši status obeh vrst, ki bi omogočal zakonito in trajnostno 
celovito upravljanje, vključno z utemeljeno višino odvzema osebkov iz narave.  
Iz poskusov utemeljitve odvzema osebkov zaradi ogrožanja človeka, smo še posebej opozorili na 
neuravnovešenost predlaganega odvzema po posameznih LD. Jasno je, da se isti osebki pojavljajo v 
več loviščih in zato nimamo razumne razlage za velike razlike v dovoljenih odvzemih med 
različnimi upravljavkami (celo sosednjimi, ki si delijo iste gozdne krpe). Komisija je tudi jasno 
zavzela stališče, da mora biti upravljanje (vključno z odvzemom) v naprej znano, in da ne podpira 
stihijskega lova mimo nekaterih osnovnih lovsko-etičnih izhodišč (npr. čas in način lova, odstrel 
doječih medvedov). Vsekakor je stanje populacij medveda (pa tudi volka) v Sloveniji ugodno, in 
kakor se je pokazalo v preteklosti, je prav aktivno upravljanje (tudi odvzem z odstrelom) pomemben 
upravljavski ukrep, ki vpliva na sprejemanje teh dveh vrst v prostoru. 

V preteklem letu so potekale intenzivne priprave na interventni zakon v povezavi z afriško prašičjo 
kugo. V posameznih pogovorih je sodelovala tudi LZS. Komisija je pregledovala razpoložljiva 
gradiva ter na osnovi znanja, izkušenj iz tujine ter upoštevanju domačih razmer predlagala določene 
spremembe in konkretne pripombe za uspešnejše preventivno delovanje ob izpostavljanju pomena 
trajnostnega upravljanja z divjim prašičem ter smiselnosti (in izvedljivosti) nekaterih predlaganih 
ukrepih. 

V okviru komisije smo v sodelovanju z LD Tomišelj in Križevci ob podpori sodelavcev Biotehniške 
fakultete nadaljevali z odlavljanjem ter opremljanjem zajcev (in lisic) z GPS ovratnicami ter 
spremljali njihovo aktivnost, rabo prostora ter nekaterih drugih pomembnih bioloških parametrov. Pri 
spremljanju ugotavljamo, da je konkretnega znanja o teh temah pri mali divjadi v našem prostoru 
razmeroma malo in tako nimamo dobrih podatkov, s katerimi bi učinkovitejše utemeljevali mali 
divjadi bolj naklonjeno rabo prostora. 

V letu 2020 so se začele bolj intenzivne aktivnosti v zvezi s pripravo dolgoročnejših upravljavskih 
načrtov ter izhodišč za njihovo pripravo. Spreminjal se je tudi pravilnik o načrtih za gospodarjenje z 
gozdovi in upravljanje z divjadjo. Člani komisije so omenjena gradiva pregledali in na osnovi 
skupnega pregleda pripravili mnoge (več sto) pripombe. Pripombe so bile poslane pripravljavcem 
neposredno, ali pa so bile sestavni del pripomb LZS. Člani so izražali mnoge zadržke tako do 
postopka priprav dokumentov kakor tudi do nekaterih predlaganih vsebinskih rešitev. Ker bodo imeli 
ti dokumenti pomembni vpliv na različne segmente upravljanja z divjadjo in lovišči, komisija 
zagovarja širšo razpravo ter strokovno utemeljeno iskanje nekaterih ukrepov in rešitev.  

Priprava razpisov, sodelovanje pri izbiri in spremljanju izvajanja projektov 
Stalna naloga komisije je tudi sodelovanje pri izvedbi razpisa in izbor izvajalcev iz naslova 
aktivnosti usposobljenih članic. Predvidena tematika razpisa je povezana z upravljanjem z malo 
divjadjo. Pripravili smo vsebinska izhodišča ter kriterije, po katerih smo člani komisije ocenjevali 
prispele prijave. Na razpis so se prijavile tri usposobljene članice s pripravljenimi projekti oziroma 
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projektnimi aktivnostmi. Člani komisije smo s točkovalnikom ovrednotili prijave (Zveze lovskih 
družin Prlekije, Savinsko – Kozjanske lovske zveze in Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož) in 
predlagali LZS dve ustrezni prijavi za sofinanciranje.  

Sodelovanje z Veterinarsko fakulteto je tudi ena izmed stalnih aktivnostih. Tako je v okviru pogodbe 
izvajanja naloge 'Monitoring patologije divjadi' izvedla analizo patoloških znakov poginule divjadi v 
loviščih članic, ki so jih dostavili na fakulteto. Pregled rezultatov sodelavci Veterinarske fakultete 
poleg rednega letnega poročila podajo tudi v preglednem strokovnem prispevku v reviji Lovec. 

V letu 2020 je bilo izvedeno nadaljevanje spremljanja šakala v Sloveniji s pomočjo postavljenega 
modula v Lisjaku ter vpisovanja znakov opažanja s strani popisovalcev, lovcev, ki razumejo pomen 
registriranih podatkov, s katerimi lahko razpolaga LZS. Pri pregledu vpisov, komisija ugotavlja, da je 
le-teh bistveno manj in opozarja na pomen izvajanja monitoringa ne samo za upravljanje s šakalom, 
ampak tudi siceršnjega upravljanja živalskih vrst, ki so na seznamu direktive o habitatih (gams, kuna 
zlatica, pa tudi medved in volk). 

Komisija tudi spremlja opažanja glede stanja populacij srnjadi v slovenskem prostoru, na kar smo 
opozarjali tudi pristojne na MKGP in ZGS. Z razpisano temo ciljnega raziskovalnega projekta je 
predvideno tudi prepoznati vpliv plenjenja parkljarjev ter ugotovitve ustrezno vključiti v načrtovanje. 
 
Druge aktivnosti 
V okviru dela komisije so posamezni člani sodelovali tudi pri drugih aktivnostih. Poleg izvedenih 
izobraževalnih predavanj (na temo šakala, volka in drugo), smo s konzultacijami sodelovali pri 
posameznih upravljavcih lovišč. 

Obravnavali smo tudi izdajanje nekaterih odločb, povezanih z izvajanjem lova. Ugotavljamo, da so 
nekateri postopki izvajanja lova potrebni celovite obravnave in bi jih morali vključiti v obstoječo 
zakonodajo. Predvsem se odpirajo vprašanja o izvajanju lova na nelovnih površinah, uporabo 
različnih načinov lova, različnih lovnih pripomočkov (tehničnih, kemijskih) in lovnih dob. Vprašanja 
so zelo kompleksna in bi zahtevala obravnavo iz različnih vidikov, pri čemer pa člani komisije 
izpostavljamo tudi lov kot pomemben vidik slovenske lovske tradicije/etike. 

V presojo smo dobili tudi dopis Kmetov in lastnikov gozdov iz Idrijskih krnic. Skupno mnenje 
komisije je opozorilo na problem nepoznavanja obstoječe zakonodaje pri različnih družbenih 
deležnikih. Predvsem nepoznavanje zakonodaje in nekaterih strokovnih vsebin prinaša nepotrebne 
konflikte – predvsem na lokalnem nivoju, kar zmanjšuje ustrezno sodelovanje med deležniki na 
lokalnem nivoju.  

VI. Povzetek 

Komisija je v letu 2020 delovala v okviru sprejetega letnega načrta komisije za upravljanje z 
divjadjo. Komisije deluje preko izmenjav mnenj članov na skupnih sejah, pomembna pa je tudi 
izmenjava mnenj z medsebojno neformalno komunikacijo preko e-pošte, videokonferenc in osebnih 
pogovorov ter z neposredno aktivnostjo posameznih članov. Tako smo ažurno sodelovali pri 
oblikovanju stališč LZS do aktualnih problemov z upravljanju z divjadjo in nekaterih zaščitenih 
živalskih vrst. Pri tem smo pogosto izpostavljali, da je za doseganje posameznih ciljev poleg 
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strokovnosti potrebna tudi enotnost širšega članstva. Tu pridejo neposredno do izraza različne 
aktivnosti LZS, področnih lovskih zvez kakor tudi posameznih članic. 

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

V preteklem letu je bilo precej aktivnosti povezanih s sodelovanjem pri pripravi državnih 
dokumentov (zakon o afriški prašičji kugi, interventni zakon o odvzemu rjavega medveda, odlok o 
odvzemu rjavega medveda, pravilnik o načrtovanju, priprave Smernic za upravljanje z divjadjo in 
drugo). V primeru teh predpisov gre za pomembne vsebine, ki neposredno vplivajo na članstvo in je 
zato temu namenjena tudi velika pozornost. Komisija je dajala velik poudarek temu, da so predvideni 
ukrepi in ravnanja strokovno utemeljeni, predvsem pa tudi življenjski in realno izvedljivi. 

12 Strokovno-znanstveni svet LZS 

I. Seje Strokovno-znanstvenega sveta  

Strokovno-znanstveni svet (SZS) LZS je imel v letu 2020 tri redne seje (1. konstitutivno sejo, 11. 2. 
2020; 2. sejo, 7. 9. 2020; 3. sejo, 14. 12. 2020 – na daljavo, v aplikaciji Microsoft Teams), več 
dogovorov in odločitev pa so člani sprejeli tudi neposredno prek medsebojne elektronske 
komunikacije. Delo sveta je bilo vseskozi transparentno in javno. Vsi relevantni dokumenti in 
zapisniki SZS so dostopni na članskih spletnih straneh LZS. 

 

II. Člani Strokovno-znanstvenega sveta in udeležba na rednih sejah  

Ime in priimek: 
Prisotnost na sejah 

11. 2. 2020 7. 9. 2020 14. 12. 2020 

Člani sveta 
prof. dr. Boštjan Pokorny – predsednik + + + 
prof. dr. Ivan Kos – podpredsednik + + + 
prof. dr. Rajko Bernik + +  
prof. dr. Klemen Jerina +   
prof. dr. Gorazd Vengušt +  + 
prof. dr. Jernej Zupančič + + + 
doc. dr. Srečko Felix Krope + + + 
dr. Boris Kolar +  + 
dr. Hubert Potočnik + + + 
dr. Matija Stergar + + + 
Ostali prisotni 
mag. Lado Bradač (predsednik LZS) +   
mag. Aleš Klemenc (podpredsednik LZS) +   
Srečko Žerjav (direktor Strokovne službe LZS) +   
mag. Božo Zakrajšek (direktor Strokovne službe LZS)   + 
Urša Kmetec (Strokovna služba LZS) + + + 

III. Področje dela Strokovno-znanstvenega sveta 

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

IV. Podroben opis dejavnosti v letu 2020 

IV/1. Splošno  

Kljub epidemiološkim razmeram, ki so v letu 2020 zelo pomembno vplivale in oteževale delo, je 
SZS tudi v tem letu delo izvajal skladno s svojim poslanstvom, vizijo in vsebinskim področjem 
delovanja, ki si ga je zastavil že v prejšnjih mandatih. Skladno z zastavljenim programom dela je bila 
glavnina aktivnosti članov SZS usmerjena v strokovno delovanje, oblikovanje stališč in 
opredeljevanje do aktualnih vprašanj s področja upravljanja divjadi in lovstva. Zelo pomembno 
poslanstvo članov SZS je bilo informiranje in izobraževanje članstva LZS ter širše javnosti na vseh 
področjih, povezanih z upravljanjem s populacijami divjadi in lovstvom kot družbeno pomembno 
dejavnostjo, ter prenos znanstveno-raziskovalnih dosežkov članov SZS in ostalih raziskovalcev v 
vsakdanjo prakso upravljanja s populacijami divjadi. Slednje je SZS dosegel prvenstveno z izvedbo 
predavanj za člane slovenske lovske organizacije in s ponovno, zelo uspešno izvedbo razpisa za 
nagrajevanje najboljših diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja divjadi in lovstva. Kot 
izjemno pomembno novost in nadgradnjo delovanja SZS velja izpostaviti tudi (uspešno) sodelovanje 
s slovenskimi raziskovalnimi institucijami pri prijavi mednarodnih projektov (v programu Obzorje-
2020), s čimer smo uresničili dolgoletno željo LZS, da bi postala mednarodno prepoznana tudi na 
področju strokovno-znanstvene oz. projektne dejavnosti. 

IV/2. Strokovno delovanje članov SZS  

Člani SZS so se v letu 2020 sestali na treh rednih sejah, od katerih je zadnja potekala na daljavo. Na 
sejah so razpravljali o odprtih aktualnih temah, izzivih na področju lovskoupravljavskega 
načrtovanja in upravljanja populacij divjadi, potrebnih raziskavah divjadi in drugih prostoživečih 
živalskih vrst ter aktivnostih za njihovo varstvo. Izmed aktivnosti, ki so jih člani SZS izvedli 
navzven, velja izpostaviti zlasti: 
 
- Sodelovanje v več strokovnih razpravah na nivoju pristojnih državnih organov, tj. Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in drugih 
relevantnih inštitucij o pomembnih strokovnih vprašanjih, povezanih s slovenskim lovstvom ter 
upravljanjem divjadi, npr. na/prek: (i) sestankov LZS in raziskovalcev divjadi z odgovornimi 
predstavniki MKGP glede lovskoupravljavskega načrtovanja v prihodnje (28. 7. 2020, 3. 8. 2020) 
in upravljanja z divjadjo na nelovnih površinah (7. 10. 2020); (ii) delovanja v strokovni komisiji 
MKGP za presojo pomena in prihodnjega delovanja lovišč s posebnim namenom (seji: 24. 2. 
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2020, 18. 6. 2020); (iii) delovanja v strokovni skupini za velike zveri MOP (seji: 30. 1. 2020, 27. 
2. 2020) in pri pripravi Strokovnih izhodišč za upravljanje rjavega medveda (Ursus arctos) v 

Sloveniji v obdobju 2020–2023 (Jerina in sod., 2020); (iv) zastopanja LZS in drugih okoljskih 
nevladnih organizacij v Strokovnem svetu družbe Slovenski državni gozdovi, SiDG. 

- Aktivnega sodelovanja, tj. s podajanjem pripomb in strokovne argumentacije zanje, v postopkih 
sprejemanja naslednjih dokumentov: (i) Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri 

divjih prašičih (pripombe posredovane v več krogih spomladi in poleti 2020, zakon sprejet 17. 12. 
2020); (ii) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z 

gozdovi in upravljanje z divjadjo (pripombe posredovane julija/avgusta 2020, pravilnik sprejet 29. 
12. 2020); (iii) Smernice za upravljanje divjadi v Sloveniji v obdobju 2021–2030 (pripombe 
pripravljene decembra 2020, smernice so trenutno v fazi usklajevanja). Podane pripombe so 
prispevale k bistvenemu izboljšanju navedenih dokumentov, s poudarkom na precej večjem 
upoštevanju interesov slovenskega lovstva. 

- Sodelovanje v aktivnostih za zmanjšanje povoza divjadi na nacionalnem nivoju (na državnih 
cestah, avtocestah in železniških progah) ter za zmanjšanje negativnih učinkov fragmentacije 
prostora. Predsednik SZS se je udeležil več sestankov s predstavniki Družbe za avtoceste v 

Republiki Sloveniji (Ljubljana, 3. 6. 2020, 2. 9. 2020, 8. 10. 2020) in Direkcije RS za 

infrastrukturo (Maribor in na daljavo, 7. 2. 2020, 21. 4. 2020, 28. 10. 2020). Te aktivnosti so 
privedle do priprave idejnega projekta za izgradnjo ekodukta na AC Vrhnika–Postojna (med 
Uncem in Ravbarkomando), priprave strokovnih podlag za začetek reševanja problematike 
povoza divjadi na železniških progah ter do nadaljevanja opremljanja problematičnih odsekov 
državnih cest s svetlobnimi in zvočnimi odvračalnimi napravami.  

- Prenos strokovno-znanstvenih spoznanj, vključno s poudarjanjem pomena slovenskih lovcev za 
raziskave divjadi, v mednarodni prostor, in sicer z aktivno udeležbo na mednarodnih kongresih in 
posvetovanjih o lovstvu in upravljanju divjadi. Člani SZS so se v letu 2020 s prispevki udeležili 
naslednjih dogodkov, kjer so predstavljali upravljanje z divjadjo v Sloveniji, pomen naših 
podatkovnih baz in vlogo lovcev kot dragocenih sodelavcev v raziskavah divjadi (t. i. citizen 

science): (i) Biodiversità, Gestione e conservazione (Torino, Italija, 1. 2. 2020); (ii) vpeljava 
strokovno osnovanega monitoringa divjega prašiča v Bolgariji (Sofija, Bolgarija, 4. – 6. 3. 2020); 
(iii) E-NetWild Meeting (na daljavo, 2. – 3. 9. 2020). Vseh navedenih dogodkov so se člani SZS 
udeležili na račun delodajalcev, kjer so zaposleni (udeležba ni predstavljala finančnega bremena 
za LZS), so pa ne glede na to nastopali tudi kot predstavniki LZS.    

- Več članov SZS je tudi v letu 2020 sodelovalo pri izvajanju raziskovalnih projektov, namenjenih 
izboljšanju upravljanja s populacijami divjadi in reševanju konfliktnih situacij. Omeniti velja še 
zlasti naslednje projekte: (i) ciljni raziskovalni projekt (CRP) Vpliv zveri na parkljarje: določitev 

vrstno specifične stopnje plenjenja in pomena za upravljanje prostoživečih velikih sesalcev v 

Sloveniji – pridobitev in začetek projekta, ki bo bistveno prispeval k poznavanju in upoštevanju 
plenjenja prostoživečih parkljarjev (s poudarkom na srnjadi) in na upoštevanje vpliva velikih zveri 
pri načrtovanje upravljanja parkljaste divjadi; (ii) CRP Divjad v naseljih, na cestah in drugih 

nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve (več na http://divjad.np.gozdis.si/novice/); (iii) LIFE 

Lynx: Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem (več na 
https://www.lifelynx.eu/o-projektu/); (iv) COST akcija ASF-STOP (CA15116): Understanding 
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and combating African Swine Fever in Europe (projekt, ki povezuje številne strokovnjake pri 
preprečevanju vnosa in širjenja ter eradikaciji afriške prašičje kuge, s poudarkom na divjih 
prašičih). Posebej pa velja izpostaviti uspešno prijavo projekta StepChange (Science 

transformation in Europe through citizens involvement in health, conservation and energy 

research; nosilka je Univerza na Primorskem, LZS bo sodelovala kot zunanji partner, in sicer prek 
SZS in Komisije za lovski informacijski sistem); projekt bo omogočil nadgradnjo monitoringa 
divjadi v Sloveniji z razvojem spletne aplikacije za vnos terenskih opažanj in prenos zabeleženih 
posnetkov s fotopasti ter sistematično obdelavo zbranih podatkov in podatkov iz lovsko-
informacijskega sistema, in sicer tako za boljše poznavanje ekoloških značilnosti vrst kot tudi za 
še boljše, na strokovno-znanstvenih izhodiščih podkrepljeno upravljanje populacij divjadi v 
prihodnje. 

- Izvedbo več strokovnih predavanj o značilnostih in pomenu upravljanja s populacijami 
prostoživečih živali v Sloveniji, o pomenu podatkovnih baz in lovskega-informacijskega sistema 
ter o nekaterih konkretnih znanstveno-raziskovalnih ugotovitvah za člane slovenske lovske 
organizacije oz. za širšo javnost, npr. o: (i) šakalu (zaključna prireditev LGB Slovenj Gradec, 
Sela, 16. 2. 2020); (ii) upravljanju divjadi v Sloveniji (Tržič, 18. 2. 2020); (iii) upravljanju z 
divjadjo in izzivih upravljanja z velikimi zvermi v Sloveniji (za Nemško gozdarsko združenje 
(Deutscher Forstverein), Logarska dolina, 17. 9. 2020). 

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

SZS je v letu 2020 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. Izpostaviti velja naslednje celoletne aktivnosti: (i) zagotavljanje 
strokovnih oz. vsebinskih podlag za komunikacijo LZS z javnostjo oz. za lažje delovanje odgovornih 
za odnose z mediji; (ii) predstavitev pomena lovstva in nekaterih izzivov pri upravljanju s 
populacijami divjadi v več slovenskih medijih; objavljeni prispevki so pozitivno prispevali k 
popularizaciji lovstva, razumevanju poslanstva lovske organizacije in ekosistemske vloge različnih 
vrst prostoživečih živali v širši javnosti.  

IV/4. Priprava 12. Slovenskega lovskega dneva 

Člani SZS so izbrali osrednjo temo 12. Slovenskega lovskega dneva, in sicer Problematika divjadi na 

nelovnih površinah. Zaradi epidemioloških razmer in želje, da bi se dogodka udeležilo čim večje 
število slovenskih lovcev, so izvedbo prestavili v marec 2021. 

IV/5. Spodbujanje nastajanja izvirnih znanstvenih/strokovnih del s področja divjadi in lovstva ter 

njihov prenos h končnim uporabnikom 

SZS je v letu 2020 nadaljeval s spodbujanjem izdelave diplomskih, magistrskih in doktorskih del s 
področja divjadi in lovstva in tako skušal prispevati k: (i) popularizaciji strokovno-znanstvene 
dejavnosti v strokovni javnosti in med končnimi uporabniki (lovci); (ii) večjemu prenosu 
raziskovalnih dosežkov in ugotovitev s področja divjadi in lovstva h končnim uporabnikom oz. v 
neposredno prakso upravljanja s populacijami divjadi; (iii) dvigu interesa mladih intelektualcev in 
raziskovalcev za raziskave divjadi oz. raziskave na področju lovstva; (iv) še večji prepletenosti, 
boljši komunikaciji in povečanju zaupanja med raziskovalci, visokošolskimi učitelji in lovci oz. 
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visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami ter lovsko organizacijo. Na tak način je SZS želel tudi 
zagotoviti ustrezno število kakovostnih znanstvenih in/ali strokovnih prispevkov, ki so bili ali bodo 
objavljeni v Zlatorogovem zborniku, osrednji periodični znanstveno-strokovni publikaciji s področja 
divjadi in lovstva v slovenskem prostoru.   

Jeseni 2020 je SZS izvedel četrti razpis za izbor najboljših diplomskih, magistrskih in doktorskih del 
s področja divjadi in lovstva. Na razpis je prispelo osem prijav, in sicer: (i) Vpliv reliefa na 
objedenost mladja drevesnih vrst zaradi velikih rastlinojedih parkljarjev (avtor Gregor Marolt); (ii) 
Izbira dnevnih počivališč pri evrazijskem risu (Lynx lynx) v dinarskih gozdovih Slovenije (avtor Lan 
Hočevar); (iii) Pregled rodnosti populacij rjavih medvedov (Ursus arctos L.) v Evropi (avtor Luka 
Capuder); (iv) Genetska struktura evropske srne na stičišču med Dinaridi in Alpami (avtorica Urška 
Gerič); (v) Prehajanje velikih sesalcev prek obstoječih prehodov na AC Vrhnika–Postojna (avtorica 
Dhyan Anaja Banič); (vi) Lovska družina Pšata in lov na fazana skozi čas (avtor Miha Urbanija); 
(vii) Presoja monitoringa gamsa (Rupicapra rupicapra) na območju Triglavskega 
lovskoupravljavskega območja v obdobju od leta 2008 do leta 2015 (avtor Tilen Hvala); (viii) 
Preizkušanje različnih metod za izolacijo eksogene DNA iz neinvazivno odvzetih vzorcev (avtor 
Luka Duniš).  

Vse prejete naloge so bile v ocenjevalnem postopku prepoznane kot ustrezne in primerne za objavo v 
8. in 9. številki Zlatorogovega zbornika, ki bosta izšli v letu 2021. Posebej veseli velika odzivnost 
diplomantov in širok nabor tem, kar ob sodelovanju že uveljavljenih domačih in tujih raziskovalcev 
prostoživečih živali zagotavlja zanimive prispevke, posledično pa tudi svetlo prihodnost 
Zlatorogovega zbornika kot edine znanstveno-strokovne periodične publikacije s področja divjadi in 
lovstva v Sloveniji.     

IV/6. Priprava in izdaja 7. številke Zlatorogovega zbornika 

Konec leta 2020 je nastala 7. številka Zlatorogovega zbornika. Zbornik, ki je izšel v nakladi 1.000 
izvodov, obsega 87 strani; v njem so objavljeni štirje članki (en pregledni znanstveni, dva izvirna 
znanstvena in en izvirni strokovni), in sicer: (i) Divjad v naseljih: težave, izzivi in rešitve (avtorji: 
Elena Bužan, Martina Lužnik, Ajša Alagić, Katarina Flajšman, Matevž Adamič, Boštjan Pokorny; 
str. 3–51); (ii) Pregled in preizkus izbranih metod za ocenjevanje številčnosti srnjadi (Capreolus 

capreolus) (avtorja: Miha Robar, Klemen Jerina; str. 52–65); (iii) Vpliv paše divjadi v oborah na 
vrstno pestrost in sestavo polnaravnih suhih travišč navadne turške detelje in pokončnega stoklasca 
(Onobrychido viciifoliae-Brometum) (avtorice: Ema Jevšnik, Nataša Pipenbaher, Sonja Škornik; str. 
66–76); (iv) Vpliv mrhovišč na ogroženost rejnih živali zaradi velikih zver (avtorici: Nika Mohorič, 
Romana Marinšek Logar; str. 77–84). Poleg postopka izbora objavljenih del je SZS prek 
Uredniškega odbora Zlatorogovega zbornika izpeljal tudi vse spremljajoče aktivnosti, ki so potrebne 
za nastanek kakovostne periodične publikacije, tj. postopke recenziranja in urednikovanja ter 
tehnične priprave in izdaje zbornika.  

V. Povzetek 

V poročilu prikazane aktivnosti kažejo, da je bil Strokovno-znanstveni svet LZS v letu 2020 kljub 
epidemiološkim razmeram zelo aktiven (skupaj je bilo evidentirano opravljenih čez 350 ur dela) in je 
realiziral večino zastavljenih programskih ciljev, z izjemo izvedbe 12. Slovenskega lovskega dneva, 
ki je prestavljena na marec 2021. Med opravljenimi aktivnostmi velja izpostaviti: (i) strokovno 
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delovanje članov SZS z namenom prenosa strokovno-znanstvenih dosežkov v lovsko in širšo javnost 
ter omogočanja proaktivne komunikacije z ostalimi interesnimi skupinami, vključno s pripravo treh 
ključnih dokumentov (zakon, pravilnik, smernice), ki bodo bistveno vplivali na upravljanje populacij 
divjadi v prihodnje; (ii) sodelovanje pri uspešni prijavi mednarodnega projekta v programu Obzorje-
2020, ki prepoznava slovenske lovce kot pomembne znanstveno-raziskovalne sodelavce in bo 
omogočil bistven razvoj monitoringa divjadi v Sloveniji; (iii) podporo vodstvu in strokovnim 
službam LZS pri komunikaciji z javnostjo in ostalimi uporabniki prostora; (iv) pripravo 7. številke 
znanstveno-strokovne periodične publikacije Zlatorogov zbornik, katero so poleg obsežnega 
preglednega znanstvenega članka o zelo aktualni problematiki divjadi v naseljih obogatili vsebinsko 
zanimivi prispevki mlajših slovenskih raziskovalcev divjadi, ki so bili pridobljeni v sklopu tretjega 
razpisa za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva.  

Ocenjujemo, da je z izvedbo naštetih aktivnosti v letu 2020 Strokovno-znanstveni svet LZS opravičil 
svoj namen in je prispeval pomemben kamenček v mozaik še boljšega, bolj strokovno podprtega 
upravljanja s populacijami divjadi v prihodnje, pa tudi k boljšemu razumevanju pomena in 
poslanstva slovenskega lovstva ter lovske organizacije v širši javnosti. Prepričani smo, da so 
izvedene aktivnosti pripomogle k spoštovanju in ugledu LZS kot organizacije, ki svoje poslanstvo 
izvaja na temeljih strokovnih/znanstvenih dognanj/spoznanj. 

13 Uredniški odbor glasila Lovec, Zlatorogove in Strokovne knjižnice ter spletne strani LZS 

I. Seje komisije 

Uredniški odbor je imel štiri redne seje (11. 2., 30. 6., 30. 9. in 16. 12. 2020), na katerih je usklajeval 
tekočo uredniško politiko (tako glasila Lovec kakor knjižnega založniškega programa LZS ter 
spletne strani), vsebinsko problematiko, naloge in zadolžitve iz okvira delovne pristojnosti in 
sprejetega delovnega programa. Seja, ki je bila 16. 12. 2020, je zaradi razglašene epidemije covid-19 
potekala prek videokonference. 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
dr. Arpad Kӧveš (predsednik)  4/4  
Jasna Kovačič Siuka (odgovorna urednica) 4/4 
dr. Boštjan Pokorny  3/4 
Bojan Avbar  4/4 
Marko Rajkovič 3/4 
Marjan Gselman 4/4 
Jurij Lampe 3/4 

III. Področje dela komisije 

V letu 2020 je delo temeljilo, tako kot pretekla leta, na sprejetem programu, ki je bil po predhodni 
verifikaciji na Uredniškem odboru glasila Lovec, Zlatorogove in Strokovne knjižnice ter spletne 
strani LZS sprejet na UO LZS in nato potrjen na Občnem zboru LZS. Uredniški odbor je imel štiri 
redne seje, na katerih smo usklajevali tekočo uredniško politiko (tako glasila Lovec, knjižnega 
založniškega programa LZS ter spletne strani), vsebinsko problematiko, naloge in zadolžitve iz 
okvira delovne pristojnosti in sprejetega delovnega programa. Program je bil vsebinsko razdeljen na 
tri poglavitne sklope in sicer: Lovec, knjižni program in spletna stran. Ocenjujemo, da smo vse 
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programske sklope glede na dane možnosti uspešno uresničevali, tako po vsebinski, organizacijski 
kakor tudi finančni plati. Delo uredništva na vseh področjih je bilo zadovoljivo, pregledno in javno. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

1. Lovec 
V okviru sprejetega letnega programa je uredništvo v preteklem letu uresničilo zastavljeno pripravo 
in izdajo 10 enojnih in ene dvojne številke Lovca, ki so v nakladi 22.000 izvodov izhajale redno in so 
jih naročniki tudi redno prejemali. Delo zaposlenih v uredništvu je v prvem in drugem valu 
epidemije covid-19 potekalo od doma, zaradi česar je bilo treba prilagoditi nekatere zahteve 
delovnega procesa. Tiskarna in Pošta Slovenije sta delovali nemoteno, prav tako sodelovanje z 
rednimi zunanjimi sodelavci. Revijo so redno prejemali tudi individualni naročniki, vse osnovne 
šole, knjižnice in drugi. Z zanimanjem so jo sprejeli tudi v številne strokovne knjižnice različnih 
ustanov. Vsaka številka Lovca je bila približno okrog 5. v mesecu tudi uvrščena na spletno stran LZS 
(Glasilo Lovec na spletu).  
Pri oglasnem delu Lovca smo v letu 2020 izstavili za 52.586 € (z DDV) fakturiranih računov za 
objavljene komercialne oglase in plačane reklamne reportaže. Revija je tekoče poročala o 
najpomembnejših zadevah s področja zakonodaje, biologije divjadi, o zavarovanih vrstah kot npr. o 
zvereh in drugi divjadi, o APK in nekaterih ostalih boleznih divjadi, lovski kinologiji, novostih na 
balističnem in strelskem področju in dogajanjih v lovskih organizacijah, članicah LZS. Tudi v 
Lovskem oprtniku so bile objavljene mnoge poučne zadeve, dogodki in opažanja iz lovišč. 
Predstavljene so bile tudi druge poučno-strokovne in informativne teme v mednarodnem merilu 
(CIC, FACE, čezmejno sodelovanje). Omogočali smo izražanje konstruktivnih mnenj in predlogov 
na najpomembnejšo tematiko v lovstvu in na organizacijski ravni LZS, ZLD in LD. Pisali smo o 
kinoloških in strelskih prireditvah, o delu z mladimi, o lovski kulturi in z ostalih področij, ki jih 
pokriva dejavnost lovske organizacije. Poseben poudarek je bil namenjen varstvu narave, ekologije, 
biotski pestrosti in sonaravnemu upravljanju z divjadjo v loviščih. Sledili smo tudi drugim aktualnim 
dogodkom, redno povzemali glavne zapise o lovstvu  iz dnevnega tiska in s spleta, objavljene 
zanimivosti v tujem lovskem tisku itd. V vsaki številki je z različnimi prispevki v reviji sodelovalo 
od 50 do 60  dopisnikov, naravoslovnih fotografov in ilustratorjev. Pridobili smo tudi 129 novih 
avtorskih pogodb. Posebej velja izpostaviti januarsko številko Lovca, ki je bila posvečena 110-letnici 
našega lovskega glasila. Prispevki so bili obarvani v duhu tega jubileja, priprave na številko so 
potekale že pol leta prej in z njimi smo uspeli izdati številko, ki je bila nekoliko posebna in bo ostala 
kot posvetilo pomembne zgodovinske prelomnice.  
Tudi za leto 2021 smo pripravili razpis za tisk Lovca in na osnovi ponudb primernih tiskarskih hiš 
izbrali najustreznejšo tiskarno. Najugodnejše pogoje je izkazovala tiskarna Evrografis, d.o.o., ki nam 
je tiskala že do sedaj. Končne pogovore s predstavniki konkurenčnih tiskarn in Evrografis, d. o. o., 
sta na predlog ur. odbora v začetku oktobra 2020 opravila odgovorna urednica in direktor Strokovne 
službe. Pogodba s tiskarno je tokrat na podlagi sklepa Uredniškega odbora sklenjena za dve leti.  

Tudi v lanskem letu smo imeli Javni natečaj za literarna besedila z lovsko tematiko, z enakimi 
pogoji in nagradami kot doslej. Za literarna besedila je prišlo 9 proznih in 17 pesniških besedil. V 
tem letu smo podelili nagrade za prva tri mesta pri proznih in za prva tri mesta pri pesniških 
besedilih.  
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Nadaljevali smo z digitalizacijo prvih letnikov Lovca. Z digitalizacijo nadaljujemo v sodelovanju z 
Mariborsko knjižnico, ki se je ponudila kot partner v projektu. Z digitalizacijo želimo bogato 
dediščino, ki jo Lovec predstavlja za lovce, ohraniti pred zobom časa za prihodnje rodove. Do sedaj 
so digitalizirani letniki Lovca od leta 1910 do leta 1930.  
V letu 2020 so bili na Uredniškem odboru in Upravnem odboru LZS potrjeni novi ceniki avtorskih 
prispevkov, obvestil in oglasov za revijo Lovec ter pripravljene nove avtorske pogodbe za dopisnike 
revije Lovec. 

2. Knjižni program 
V začetku januarja 2021 je izšla 43. knjiga Zlatorogove knjižnice za leto 2020 Bolezni prostoživečih 
živali in varna priprava mesa divjadi. Avtorji knjige so dr. Diana Žele Vengušt, dr. Gorazd 
Vengušt, mag. Darko Veternik in mag. Štefan Vesel. Knjiga s svojo vsebino lovski javnosti na več 
kot 400 straneh ponuja veliko uporabnega in poučnega branja za vsakega slovenskega lovca in druge 
zainteresirane bralce. Avtorji, recenzenti in uredniki smo se potrudili, da bi bila strokovna tematika  
kar najbolj poljudno predstavljena. Menimo, da bo knjiga zanimiva in poučna za slehernega lovca.    

3. Spletna stran 
V letu 2020 so se pričele aktivnosti na področju izdelave nove spletne strani, kjer je bila podpisana 
pogodba z izvajalcem Logos.si d.o.o.. Končna oblika prenovljene oziroma nove spletne strani, ki bo 
zaključena v začetku leta 2021, bo med drugim vsebovala naslednje elemente: 

- nadgradnja programske opreme za urejanje spletnih strani/ wordpress platforma, 
- modularni sistem oz. možno nadgrajevanje sistema, 
- samostojno urejanje strani, 
- dodajanje oglasov, novičnik, video vsebine, spreminjanje naslovne fotografije …), 
- nov grafični dizajn, 
- nov koncept razporeditve vsebin (lažje iskanje izbranih vsebin za uporabnike), 
- vse vsebine (vključno z novicami in obvestili) se opremi s ključnimi besedami, tako da bo 

omogočeno lažje iskanje po straneh, 
- prilagoditev strani mobilnim napravam, … 

Za omenjene aktivnosti je poleg uredniškega odbora zadolžena tudi svetovalka za odnose z javnostmi 
Urša Kmetec. 

4. Kadrovske zadeve 
Septembra 2020 se je po 32 letih službovanja v uredništvu upokojila tajnica Eva Strajnar. Uvajanje 
novega tajnika Andreja Miklavčiča je potekalo brez zapletov, prav tako je od vsega začetka suvereno 
opravljal delo po zaključku uvajanja. S kakovostnim uvajanjem smo zagotovili nemoteno delovanje 
uredništva.  

V. Povzetek 

Uredniški odbor ocenjuje, da je vse tri programske sklope glede na dane možnosti in epidemiološke 
razmere uspešno uresničeval, tako po vsebinski in organizacijski kakor tudi finančni plati. 
Pravočasno so bile izdane vse številke glasila Lovec, uredništvo je poskrbelo za izid 43. knjige 
Zlatorogove knjižnice z naslovom Bolezni prostoživečih živali in varna priprava mesa divjadi.  



52 

14 Komisija za lovskočuvajsko službo LZS 

I. Seje komisije 

Komisija se je sestala na petih sejah od teh je bila ena seja dopisna, dve seji pa sta bili fizično, dve 
seji sta bili s pomočjo videokonferenc.  

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Doc. dr. Srečko Felix Krope - predsednik 5 
Miran Zupančič- podpredsednik 3 
Barbara Ložar 5 
Miran Daković 5 
Marko Jonozovič 4 
Zlatko Kenda 4 

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

III. Področje dela komisije 

Komisija opravlja naloge s področja lovskočuvajske službe, zlasti pa skrbi za izobraževanje lovskih 
čuvajev, obnovitvenih usposabljanj in tečajev za pridobitev naziva lovski čuvaj. Na tem področju 
tesno sodeluje s komisijo za lovskočuvajske izpite, ki je imenovana s strani pristojnega ministra. 
Vsakoletno pripravlja vsebine in izvaja obnovitvena usposabljanja za lovske čuvaje, ki so pogoj za 
opravljanje lovskočuvajske službe pri upravljavcih lovišč. S pristojnim ministrstvom skrbi za 
urejenost predpisov s področja lovskih čuvajev, lasti področnega pravilnika in internih navodil, ki jih 
izdaja LZS na tem področju. Skrbi za standardizacijo in tipizacijo postopkov lovskih čuvajev in 
poenotenja njihovega dela. Namen in cilj je urediti lovskočuvajsko službo v okviru podobnih 
dejavnosti lovstva, kot jo poznajo v drugih evropskih državah.  

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

1. Tečaj za pridobitev naziva »lovski čuvaj« 

Komisija je razpisala kandidaturo usposobljenim članicam za izvedbo izobraževanja za pridobitev 
naziva lovski čuvaj. Po prejemu vseh vlog je komisija izbrala dve usposobljeni članici, in sicer 
Zgornje Posočje in Celje. Izbor je bil narejen na podlagi več meril. Predavanja so bila večinoma 
opravljena v fizični obliki z upoštevanjem vseh meril in varnostnih meril za preprečevanje širjenja 
covid-19, nekatera predavanja pa so bila opravljena na daljavo. Zaradi nadaljnjih ukrepov v letu 
2020 niso bili opravljeni izpiti, opravljeni bodo v letu 2021.  
Na seji komisije je bil sprejet tudi sklep, da se pristopi k pripravi izobraževanja za pridobitev naziva 
lovski čuvaj na daljavo, kar je tudi v teku. Namen je, da se lahko izobraževanja udeležijo člani 
lovske organizacije iz vse Slovenije, ne glede na izobraževanja, ki bodo v okviru možnosti izvedena 
po usposobljenih članicah.  

2. Obnovitvena usposabljanja lovskih čuvajev 

V skladu s področnim pravilnikom, morajo lovski čuvaji, ki opravljajo naloge na podlagi pogodbe z 
upravljavcem lovišč in so imenovani s strani pristojnega ministra, ali to nameravajo, morajo imeti v 
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petih letih obnovitveno usposabljanje. Ukrepi covid-19 so imeli vpliv tudi na obnovitvena 
usposabljanja, saj ga v klasični obliki ni bilo mogoče izvesti. Izvedenih je bilo le nekaj 
usposabljanjih po usposobljenih članicah, ni pa bilo mogoče izvesti širšega usposabljanja v Celju. 
Obe komisiji sta na svoji seji določili teme obnovitvenega usposabljanja, ki se bodo vsako leto 
spremenile. Izbrane so vedno aktualne teme, ki jih lovski čuvaji potrebujejo za izvajanje svojih 
nalog.  
Ker je tudi tu nastal enak problem neposrednega usposabljanja, je bila pripravljena spletna aplikacija, 
v katero se preko prijave usposabljanja programa Lisjak prijavi kandidat za obnovitveno 
usposabljanje. Po opravljenem usposabljanju pridobi certifikat, kot potrdilo, da je opravil vse 
obveznosti po programu (Moodle). Strokovna služba LZS vodi in nudi pomoč pri obnovitvenih 
usposabljanjih. Prijava in usposabljanje poteka na podlagi mesečnega razpisanega izobraževanja v 
aplikaciji Lisjak. Tovrstna obnovitvena usposabljanja bodo na razpolago vse leto, spreminjale se 
bodo le teme - enkrat letno. Priporočljivo je vsakoletno obnovitveno usposabljanje, ne glede na to ali 
lovski čuvaj opravlja naloge na podlagi pogodbe upravljavca ali brez. Pomembno je, da je vsa 
vsebina naložena tudi v članskem delu aplikacije Lisjak in se na ta način z vsebino lahko seznanijo 
tudi ostali člani LD.  

3. Izdelava kataloga standardov pooblastil lovskega čuvaja 

Kot izdelan katalog standardov postopkov lovskega čuvaja, je zdaj narejen zgolj en standard-
ravnanje v primeru najdbe divjadi v ZTO. Naslednji standard, ki je že tema obnovitvenega 
usposabljanja, je ravnanje lovskih čuvajev v primeru suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega 
lova. Sledili bodo še drugi standardi, sprva na področju pooblastil lovskega čuvaja.  

4. Poročila lovskih čuvajev 

Na tečaju za lovske čuvaje so vsi kandidati dobili enak naslov za izdelavo seminarske naloge. Naslov 
je bil: »Kvalitativna analiza lovsko čuvajske službe v matični LD«. Namen je bil ugotoviti stanje na 
tem področju, ob tem pa tudi glede pisanja poročil o opravljenem delu lovskih čuvajev. Ugotovitve 
niso obetavne in kažejo na nujnost k doslednejšemu delu na tem področju. Področni pravilnik je 
jasen glede obveznega števila vstopov v lovišče, do podatkov, ki jih mora zajemati poročilo o 
opravljeni lovskočuvajski službi. Stanje ni zadovoljivo. Ob tem ugotovljenem stanju se kaže potreba 
po enotnem pisanju poročil v obliko računalniške evidence, o čemer pa še ni dokončne rešitve.  

5. Pooblastila lovskega čuvaja 

Področje pooblastil lovskih čuvajev je bila že večkrat predmet proučevanja različnih fakultet oziroma 
njihovih študentov. Preko glasila Lovec smo objavljali tovrstne ugotovitve in primerjave. Ne gre 
zato, da bi naš lovski čuvaj imel takšna pooblastila, kot jih poznajo nekatere države izven EU, ali 
pač. Nesporno dejstvo je, da so pooblastila »različnih nadzornikov« zelo različna. Zato smo v tem 
smislu proučevali nadzornike pri nas. Razmišljanja o pooblastilih lovskih čuvajev gredo v smislu 
pooblastil, ki jih lovski čuvaj dejansko potrebuje za opravljanje svojih nalog. Zato so pomembna tudi 
poročila lovskih čuvajev, iz katerih naj bi bila razvidna tudi tovrstna problematika.  

V. Povzetek 

Komisija je v letu 2020 naredila bistveni korak naprej zlasti na področju obnovitvenih usposabljanj, 
enako se nadaljuje v smislu tečaja za lovske čuvaje. Poskrbljeno je za usposabljanja na daljavo, kar 
pa ne sme biti edini način. Svoje ugotovitve in vsebino s področja lovskih čuvajev smo objavljali v 
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glasilu Lovec, k proučevanju dela lovskih čuvajev smo pritegnili tudi študente različnih fakultet, 
zlasti s primerjalnega vidika z ostalimi državami EU. 

15 Zeleni sklad LZS 

I. Seje komisije 

Zeleni sklad se je v letu 2020 videokonferenčno sestal na ustanovni in eni izredni seji ter obravnaval 
prošnjo enega prosilca za pomoč iz sredstev Zelenega sklada. Ker smo bili soglasni pri svojih 
odločitvah, ni bilo potrebe sklicevati rednih sej in s tem tudi nismo povzročali nepotrebnih potnih 
stroškov. 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Ivan Malešič 2/2 
Branko Žiberna 2/2 

Ludvik Rituper, 2/2 
Miran Štrukelj 2/2 
Slavko Zakšek 0/2 

 

III. Področje dela komisije 

Zeleni sklad je ustanovljen in deluje v skladu s Pravilnikom o Zelenem skladu Lovske zveze 
Slovenije. Tako obravnava prošnje in predloge za izplačila iz sklada ter jih ob izpolnjevanju pogojev 
posreduje upravnemu odboru LZS v končno obravnavo. Komisija skrbi, da so sredstva Zelenega 
sklada uporabljena racionalno in v skladu z nameni , kot jih definira omenjeni pravilnik.  

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

LZS je v letu 2020 izvedla že 6. Dobrodelni ples LZS tokrat v sodelovanju z Zvezo lovskih družin 
Posavje. Ples je potekal 7. 2. 2020 v Termah Čatež in je privabil preko 230 udeležencev. V Zeleni 
sklad se je ponovno natekel rekorden znesek v višini 12.144,00 EUR, ki ga sestavljajo donirana 
finančna sredstva ter izkupiček dražbe umetniških del slovenskih lovcev –umetnikov ter ostalih 
dražbenih predmetov. Podrobneje je prireditev opisana v reviji Lovec (marec 2020). Komisija se 
posebej zahvaljuje Zvezi lovskih družin Posavje in Slavku Zakšku za neprecenljivo pomoč pri 
izvedbi prireditve. 

Zeleni sklad se je videokonferenčno sestal na dveh sejah, na katerih je obravnaval eno prošnjo 
prosilca. Žal prošnja ni izpolnjevala pogojev za dodelitev pomoči, zato je bila zavrnjena. Komisija 
Zelenega sklada je deloval skrajno racionalno in za svoje delo ni porabila niti evra. 

Komisija se je odločila, da bo prevetrila obstoječi pravilnik, predvsem z vidika razširitve možnih 
prejemnikov pomoči in dodatnih virov financiranja sklada. 

VI. Povzetek 

Komisija Zelenega sklada je v letu 2020 obravnavala eno prošnjo prosilca. Žal prošnja ni 
izpolnjevala pogojev za dodelitev pomoči, zato je bila zavrnjena. 
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16 Pregled porabe sredstev komisij in delovnih teles LZS v letu 2020 
 

        

V EUR PLAN  Realizacija  INDEX Realizacija  Realizacija  INDEX 

 KOMISIJA       

  2020 1-12/2020 R/P 2019 1-12/2019 20/19 

1 Komisija za upravljanje z divjadjo 24.500 9.161 37 12.619 12.619 73 

2 Strokovno-znanstveni svet 13.000 2.112 16 9.377 9.377 23 

3 Komisija za mednarodne odnose 24.500 7.133 29 12.763 12.763 56 

4 
Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje 
(PRIH.8.500 eur) 23.000 30.674 133 43.468 43.468 71 

5 Komisija za finančno in gospodarsko področje 1.700 232 14 777 777 30 

6  Komisija za organizacijska in pravna vprašanja 5.000 4.612 92 4.691 4.691 98 

7 
Komisija za lovsko kulturo in odnose z 
javnostmi (PRIH.820 eur.)  34.500 34.162 99 34.492 34.492 99 

8 Komisija za izobraževanje 11.000 10.380 94 11.741 11.741 88 

9 Komisija za lovskočuvajsko službo  20.000 7.719 39 30.780 30.780 25 

10 Komisija mladi in lovstvo   10.800 10.193 94 9.323 9.323 109 

11 Komisija za priznanja in odlikovanja  7.185 7.164 100 8.549 8.549 84 

12 Komisija za lovsko kinologijo  22.500 9.165 41 11.139 11.139 82 

13 Komisija za lovski informacijski sistem  13.800 9.296 67 9.963 9.963 93 

  Skupaj 211.485 142.003 67 199.682 199.682 71 
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III. RAČUNOVODSKO POROČILO 

1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 

 

Postavka Oznaka 
za AOP 

Znesek v EUR s centi 
Tekočega 

leta  
Prejšnjega 

leta 
2 3 4 5 

SREDSTVA (002+032+053) 001 3.626.051,57 3.444.186,27 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027) 002 1.209.267,83 1.230.108,86 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 003 2.902,67 650,00 

II. Opredmetena osnovna sredstva 010 1.135.320,91 980.652,06 

III. Naložbene nepremičnine 018 70.929,91 235.556,22 

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

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

V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 0,00 13.136,24 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 2.414.866,65 2.212.066,64 

II. Zaloge 034 90.886,41 93.875,63 

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

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

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 1.013.043,09 1.023.510,48 

V. Denarna sredstva 052 1.310.937,15 1.094.680,53 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 1.917,09 2.010,77 

Zunajbilančna sredstva 054 0,00 0,00 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(056+072+075+085+095) 055 3.626.051,57 3.444.186,27 

A. SKLAD (056a+067+301) 056 2.297.713,05 2.161.986,34 

I. Društveni sklad 056a 2.297.713,05 2.161.986,34 

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

II Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 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) 085 213.509,81 142.883,60 

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 091 213.509,81 142.883,60 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 1.114.828,71 1.139.316,33 

Zunajbilančne obveznosti 096 0,00 0,00 
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2. Izkaz poslovnega izida za obdobje 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020  

Postavka Oznaka 
za AOP 

Znesek v EUR s centi 

Tekočega leta  
Prejšnjega 
leta 

2 3 4 5 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 100.769,91 132.473,20 

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE IN DR. POSL. PRIHODKI  124 8.725,36 0,00 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  125 1.186.583,34 1.137.222,32 

F.     KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121+122+123+124+125) 126 1.296.078,61 1.269.695,52 

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 1.096.142,70 1.207.677,58 

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 610.375,70 718.245,88 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 8.038,81 7.506.,37 

2. Stroški porabljenega materiala 130 35.345,20 28.200,93 

3. Stroški storitev 134 566.991,69 682.538,58 

II. Stroški dela (140 do 143) 139 286.649,80 284.872,20 

1. Stroški plač 140 221.176,21 221.083,80 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 17.163,73 19.599,60 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 16.316,52 16.278,36 

4. Drugi stroški dela 143 31.993,34 27.910,44 

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 28.782,09 25.334,90 

1. Amortizacija 145 23.763,87 25.069,62 

2. 
Prevrednotovalni  poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih  
osnovnih sredstvih 146 5.018,22 0,00 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 0,00 265,280 

IV. Drugi poslovni odhodki 148 170.335,11 179.224,60 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127) 151 199.935,91 62.017,94 

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 187,43 258,87 

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

II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 154,13 141,49 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 33,30 117,38 

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 348,59 1,69 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 348,59 1,69 

L. DRUGI PRIHODKI 178 0,00 4.486,95 

M. DRUGI ODHODKI 181 65,90 3,96 

N. PRESEŽEK PRIHODKOV  (151-152+153-166+178-181) 182 199.708,85 66.758,11 

P. DAVEK OD DOHODKOV 184 2.871,95 1.868,18 

R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184) 186 196.836,90 64.889,93 

  
POVPREČNO ŠT. ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU  188 7,93 8,63 

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 
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3. Pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 2020 

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:  
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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: 8 
 
Lovska zveza Slovenije se ukvarja s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, kot določa Zakon o 
društvih in pravila Lovske zveze. Obseg pridobitne dejavnosti v letu 2020 znaša 7,7739 %, 
nepridobitne pa 92,2261 %.  

Letno poročilo o delovanju Lovske zveze Slovenije za leto 2020 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, 
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- preračunane postavke, ki so izražene v tuji valuti so na dan bilance stanja, preračunane po 
referenčnem tečaju ECB.  

Dogodki po datumu bilance stanja 
Ocenjujemo, da se po datumu bilance stanja niso pojavili nobeni dogodki, ki bi lahko bistveno 
vplivali na računovodske izkaze za leto 2020 oz. bi bilo to potrebno posebej razkriti.  

Izpostavljenost in obvladovanje tveganj 
Valutno tveganje  
Lovska zveza Slovenije  ni izpostavljena valutnemu tveganju, ker posluje v domači valuti. 
Obrestno tveganje 
Lovska zveza Slovenije obrestnemu tveganju ni izpostavljena, ker nima prejetih posojil, dani 
depoziti pri banki pa imajo spremenljivo obrestno mero. 
Kreditno / plačilno sposobno tveganje 
Lovska zveza Slovenije ni izpostavljena kreditnem tveganju. Plačilno sposobno tveganje obvladuje s 
preverjanjem oz. stalnim spremljanjem plačil in odprtih terjatev ter z načrtovanjem in spremljanjem 
denarnih tokov.   

3.3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 

AKTIVA 

                                                                                                                                  Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2020  2019  Indeks 2020/2019  

Neopredmetena sredstva- premoženjske pravice  2.902,67 650,00 447 

Nepremičnine  - zemljišča 72.501,36  76.057,51   95 

Nepremičnine  - zgradbe po neodpisani   vrednosti 683.868,71  538.557,89  127 

Nepremičnine v pridobivanju 370.284,59 356.588,52 104 

Oprema in druga opr. OS  po neodpisani vrednosti 8.666,25  9.448,14 92 

Naložbene nepremičnine 70.929,91   235.556,22   30 

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

Dolgoročne poslovne terjatve 0,00  13.136,24   - 

Gotovina v blagajni 185,74  164,63  113 

Denarna sredstva 1.310.751,41  1.094.515,90   120 

Kratkoročne terjatve do kupcev 8.206,42  4.469,35 184 

Terjatev za članarine 999.805,00  1.006.835,00  99 

Terjatve iz naslova danih predujmov 0,00  1.000,004  - 

Kratkoročne terjatve za obresti  0,19 0,19 100 

Terjatve za vstopni DDV 228,55 5.827,76 4 

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 0,00 972,79 - 

Ostale kratkoročne terjatve - refundacije 83,58  250,04  33 

Ostale kratkoročne terjatve - zahtevki 4.162,65 4.155,35 100 

Ostale kratkoročne terjatve - krizni dodatek  556,70 0,00 - 

Aktivne časovne razmejitve 1.917,09  2.010,77  95 

Zaloge blaga 90.886,41  93.875,63  97 

S K U P A J  3.626.051,57 3.444.186,27 105 
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PASIVA 

                                                                                                                                                                                   Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2020 2019 Indeks 2020/2019 

Obveznosti do dobaviteljev 58.481,78 93.090,69 63 

Kratkoročne obveznosti za nezaračunane storitve 6.773,89 - - 

Prejeti predujmi – obveznost za predujme 25.437,60 20.133,20 126 

Obveznosti iz poslovanja za tuj račun - Zeleni sklad  68.454,41 - - 

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 12.100,40 12.548,23 96 

Obveznosti za prispevke - plače 7.213,10 7.538,69 96 

Davek od osebnih prejemkov 2.793,34 2.726,33 102 

Obveznosti za druge prejemke – prehrana, prevoz … 904,23 1.731,50 52 

Obveznost za druge prejemke – krizni dodatek 556,70 - - 

Obveznost za  DDV na koncu obdobja 8.361,00 - - 

Obveznost za davek od dohodka 1.470,83 - - 

Obveznost za dajatve  od avtorskih pogodb 6.791,32 1.474,91 460 

Obveznost za dajatve po podjemnih pogodbah  252,32 - - 

Obveznost za  neto avtorske pogodbe 13.177,72 2.926,91 450 

Obveznost za neto podjemne pogodbe  297,66 - - 

Kratkoročne obveznosti do članov 443,51 617,68 72 

Obveznosti do zaposlenih- km, parkirnina  - 95,46 - 

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 16.063,93 21.713,51 74 

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina 1.098.764,78 1.117.602,82 98 

   - 

USTANOVITVENA VLOGA 1.311.233,28 1.311.233,28 100 

Nerazporejeni presežek prihodkov 789.642,87 785.863,13 100 

Presežek prihodkov tekočega obdobja 196.836,90 64.889,93 303 

Presežek odhodkov tekočega obdobja  - - - 

    

S K U P A J 3.626.051,57 3.444.186,27 105 

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva  

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki jih ima Lovska zveza Slovenije za 
opravljanje svoje dejavnosti ali opravljanje storitev, se bodo uporabljala v več kot enem obračunskem 
obdobju.  

Osnovna sredstva se vrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani za nevračljive dajatve. 
Nabavna vrednost osnovnih sredstev se zmanjšuje posredno z letnimi popravki te vrednosti, 
ugotovljenimi na podlagi amortizacijskih stopenj, ki jih društvo vnaprej izračuna na podlagi ocenjene 
dobe koristnosti.  

Pri tem društvo uporablja naslednje amortizacijske stopnje: 
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Opis od do   

programska oprema 20 % 

gradbeni objekti  1,3 5 % 

naložbene nepremičnine 1,3 % 

nepremičnine - deli zgradb 6 % 

Računalniška oprema  50 % 

druga oprema 10 33,3 % 

drobni inventar 100 % 

Opredmetena osnovna sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo, zaradi slabitve pa se lahko 
prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo tržno vrednost. Za znesek 
prevrednotenja zaradi oslabitve se izkažejo prevrednotovalni poslovni odhodki. V bilanci stanja so 
osnovna sredstva izkazana zbirno, po posameznih vrstah, s knjigovodsko vrednostjo. Nabavna 
vrednost in amortizacijski popravki vrednosti se v poslovnih knjigah izkazujejo posamično. 
Amortizacija se obravnava posamično, po sprejetih amortizacijskih stopnjah. Osnovna sredstva so 
bila popisana po stanju na dan 31. 12. 2020. 

Na predlog popisne komisije je bil opravljen odpis neuporabnih, uničenih in iztrošenih osnovnih 
sredstev ter odpis zemljišča zaradi izgube lastninske pravice na podlagi sodne odločbe in sklepa o 
vknjižbi lastninske pravice. Odpis opreme je bil knjižen po nabavni vrednosti 1.294,53 EUR, 
popravku vrednosti 1.208,70 EUR ter neodpisani vrednosti 85,83 EUR. Lovska zveza Slovenije je 
izgubila lastninsko pravico nad nepremičninami v nekdanjem lovišču Žitna gora, zato je odpisala 
nepremičnine, ki zajemajo zemljišča (pašniki in travniki), kakor tudi Silos in Klet zemljanka Žitna 
gora. Odpis nepremičnin je bil knjižen v skupni nabavni vrednosti 8.669,86 EUR, popravku 
vrednosti 3.737,47 EUR ter neodpisani vrednosti 4.932,39 EUR.  

IZKAZ GIBANJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

              Pregled po stanju na dan 31. 12. 2020 

Nabavna vrednost Zneski v EUR s centi 

Stanje 01.01.2020 26.735,24 

Pridobitve 2.830,00 

Odtujitve -      

Drugo (prenosi, odpisi) -     

Stanje 31.12.2020 29.565,24 

    

Popravek vrednosti   

Stanje 01.01.2020 -26.085,24 

Amortizacija -577,33 

Odtujitve   

Drugo (prenosi, odpisi)   

Stanje 31.12.2020 -26.662,57 

    

Neodpisana vrednost   

Stanje 01.01.2020 650 

Stanje 31.12.2020 2.902,67 
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Opredmetena osnovna sredstva – pregled po stanju na dan 31. 12. 2020 

Besedilo Nabavna vrednost 
popravek vrednosti/ 

prenosi 
Knjigovodska vrednost 

Zemljišča 72.501,36   -        72.501,36   

Zgradbe 1.119.166,39   435.297,68   683.868,71   

Nepremičnine v pridobivanju 370.284,59  -        370.284,59   

Oprema 95.808,24 87.287,13   8.521,11 

Drobni inventar 2.952,34   2.807,20   145,14 

      -     

S k u p a j 1.660.712,92  525.392,01  1.135.320,91 

 

IZKAZ GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2020 

                                                                                                                                                         Zneski v EUR s centi 

Nabavna vrednost Zemljišče  Objekti  Nepremičnine  Oprema  Drobni inventar  Skupaj  

nepremičnine v pridobivanju 

Stanje 01.01.2020 76.057,51 861.930,50 356.588,52 92.931,68 2.572,21 1.390.080,42 

Pridobitve - - 13.696,07 4.171,09 380,13 18.247,29 

Odtujitve - - - -   

Drugo - odpisi -3.556,15 -5.113,71 - -1.294,53  -9.964,39 

Drugo – prenosi - 262.349,60 - - - 262.349,60 

Stanje 31.12.2020 72.501,36 1.119.166,39 370.284,59 95.808,24 2.952,34 1.660.712,92 

Popravek vrednosti 

Stanje 01.01.2020 - -323.372,61 - -83.483,54 -2.572,21 -409.428,36 

Amortizacija - -13.013,94 - -5.012,29 -234,99 -18.261,22 

Odtujitve - - - - - - 

Drugo – odpisi - 3.737,47 - 1.208,70 - 4.946,17 

Drugo – prenosi - -102.648,60 - - - -102.648,60 

Stanje 31.12.2020 - -435.297,68 - -87.287,13 -2.807,20 -525.392,01 

Neodpisana vrednost 

Stanje 01.01.2020 76.057,51 538.557,89 356.588,52 9.448,14 - 980.652,06 

Stanje 31.12.2020 72.501,36 683.868,71 370.284,59 8.521,11 145,14 1.135.320,91 
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Izkaz gibanja naložbenih nepremičnin v letu 2020 

                                                  Zneski v EUR s centi 

Nabavna vrednost Naložbene nepremičnine 

Stanje 01.01.2020 378.870,00   

Pridobitve  -  

Odtujitve -   

Drugo ( prenosi  ) -262.349,60 

Stanje 31.12.2020 116.520,40   

Popravek vrednosti 

Stanje 01.01.2020 -143.313,78   

Amortizacija -4.925,31   

Odtujitve -   

Drugo (prenosi) 102.648,60 

Stanje 31.12.2020 -45.590,49   

Neodpisana vrednost 

Stanje 01.01.2020  235.556,22   

Stanje 31.12.2020 70.929,91   

 
V letu 2020 so bili doseženi prihodki iz naložbenih nepremičnin v višini 4.390,71 EUR. Direktnih 
odhodkov v zvezi z vzdrževanjem naložbenih nepremičnin v letu 2020 ni bilo, redne stroške pa so 
pokrivali najemniki.  
 
Naložbe v delnice in deleže 

                                                                                                                 Zneski v EUR s centi 
Besedilo 2020 2019 Indeks 2020/2019 

Naložbe v delnice in deleže družb – Rogaška 114,34     114,34    100 

    

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

 
Dolgoročne poslovne terjatve 

Za dolgoročne poslovne terjatve na dan 31. 12. 2020, v višini 13.136,24 EUR, je bila opravljena 
oslabitev v celotni višini. Gre za terjatev do fizične osebe, v zvezi s katero poteka sodni spor. 

Zaloge 

Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah. Zaloge so bile ob popisu 
stanja na dan 31. 12. 2020 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. 

Skupna vrednost zalog po stanju na dan 31. 12. 2020 znaša 90.886,41 EUR in je sestavljena iz: 

- Blago v skladišču    90.886,41 EUR 
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Blago je bilo popisano po stanju na dan 31. 12. 2020. Za ugotovljene razlike je komisija predlagala 
knjiženje :  
- negativen presežek vrednosti                                       -74,40 EUR 
- zmanjšanje zalog – uporaba za reprezentanco              -586,30 EUR 
- zmanjšanje zalog za odpis neuporabnega blaga             -3,08 EUR 

Kratkoročne finančne naložbe 

Kratkoročne finančne naložbe se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na podlagi 
verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov.  Kratkoročne finančne naložbe se 
prevrednotujejo zaradi oslabitve, če se utemeljeno domneva, da ne bodo poravnane oziroma da ne 
bodo poravnane v celoti. 

Kratkoročne poslovne terjatve 

Kratkoročne poslovne terjatve se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na podlagi 
verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov. Za kratkoročne poslovne terjatve, za katere se 
utemeljeno domneva, da ne bodo poravnane oziroma da ne bodo poravnane v celoti, se naredi 
oslabitev terjatev.  

Pregled kratkoročnih terjatev po stanju na dan 31. 12. 2020 

                    Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2020 2019 Indeks 2020/2019 

Kupci v državi 26.170,87 22.433,80 117 

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev -18.943,21 -18.943,21 100 

Kupci v državi – najemnina 978,76 978,76 100 

Terjatve za članarine 999.805,00 1.006.835,00 99 

Kratkoročne terjatve za obresti 0,19 0,19 100 

Kratkoročno dani predujmi 461,94 1.461,94 32 

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

Kratkoročne terjatve iz danih varščin  - - - 

Terjatve za DDV 228,55 5.827,76 4 

Ostale kratkoročne terjatve 4.802,93 5.378,18 89 

S k u p a j  1.013.043,09 1.023.510,48 99 

 
Pregled kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti – stanje na dan 31. 12. 2020 

                             Zneski v EUR s centi 

Znesek                                                        zapadlo 

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

 1200 1.092,28 - - - 

 12010 5.030,06 732,00 207,40 165,92 

 1203 978,76 - - - 

 1250 999.530,00 - 55,00 220,00 

     

 Skupaj 1.006.631,10 732,00 262,40 385,92 
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Denarna sredstva 

Denarna sredstva se ob začetnem pripoznanju izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. Denarna 
sredstva, izražena v tuji valuti, se prevedejo v domačo valuto po tečaju ECB na dan prejema. 
Denarna sredstva predstavljajo sredstva na transakcijskem računu pri banki, stanje gotovine v 
blagajni ter depozit. Stanje teh sredstev je usklajeno z izpiskom bančnega računa in saldom blagajne, 
ki je bil popisan po stanju na dan 31.12. 2020. 

Pregled denarnih sredstev – stanje na dan 31.12.2020 

                                                                         Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2020 2019 Indeks 2020/2019 

Blagajna – gotovina 185,74 164,63 113 

Denarna sredstva na transakcijskem računu 542.297,00 394.515,90 137 

Kratkoročni depoziti 700.000,00 700.000,00 100 

Denarna sredstva za posebne namene Zeleni sklad 68.454,41 - - 

S k u p a j 1.310.937,15 1.094.680,53 120 

 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se vrednotijo v skladu s SRS 12. Kratkoročne aktivne 
časovne razmejitve prikazujejo kratkoročno odložene stroške in so izkazane v bilanci v znesku 
1.917,09 EUR. 

Obveznosti do virov sredstev 

Društveni sklad je lastni vir financiranja društva, ki se je oblikoval skozi vsa leta delovanja društva. 
Prikazuje seštevek začetnega stanja ter seštevek vseh nerazporejenih presežkov iz poslovanja, ki 
znaša skupaj z izidom tekočega leta 2.297.713,05 EUR. Glavna postavka je ustanovitvena vloga v 
višini 1.311.233,28 EUR.  
 
Zeleni sklad je sklad, namenjen zbiranju sredstev s pomočjo donacij ter z dobrodelno dražbo, ki je 
vsakoletno organizirana na dobrodelnem plesu Lovske zveze Slovenije. Poslovanje sklada, pogoji in 
postopki za uporabo sredstev sklada so določeni v Pravilniku o Zelenem skladu Lovske zveze 
Slovenije. Stanje Zelenega sklada na dan 31. 12. 2020 znaša 68.454,41 EUR.  
 
Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na podlagi 
verodostojnih listin dolguje upnikom, ki zapadejo v plačilo najpozneje v 12 mesecih. Zneski 
izkazujejo obveznosti do dobaviteljev, plač za mesec december 2020 ter drugih prejemkov iz 
delovnega razmerja za zaposlene, dajatve iz plač, obveznosti do članov za potne stroške, za avtorske 
honorarje ter ustrezne dajatve iz tega naslova.  
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Pregled kratkoročnih obveznosti po stanju na dan 31. 12 .2020  

                                                             Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2020 2019 Indeks 2020/2019 

Obveznosti do dobaviteljev doma 65.255,67 93.090,69 70 

Prejeti predujmi/obveznosti za predujme 25.437,60 20.133,20 126 

Obveznosti iz poslovanja za tuj račun - Zeleni sklad 68.454,41 - - 

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 12.100,40 12.548,23 96 

Obveznosti za prispevke - plače 7.213,10 7.538,69 96 

Davek od osebnih prejemkov 2.793,34 2.726,33 102 

Obveznosti za druge prejemke - prehrana, prevoz 904,23 1.731,50 52 

Obveznosti za druge prejemke - krizni dodatek   556,70 - - 

Obveznosti za DDV 8.361,00 - - 

Obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb 1.470,83 - - 

Obveznosti za dajatve po avtorskih pogodbah 6.791,32 1.474,91 460 

Obveznosti za dajatve po podjemnih pogodbah  252,32 - - 

Obveznosti do članov - potni stroški 443,51 617,68 72 

Obveznosti do zaposlenih - km, parkirnina  - 95,46 - 

Obveznosti za neto avtorske pogodbe 13.177,72 2.926,91 450 

Obveznosti za neto podjemne pogodbe 297,66 - - 

S k u p a j 
 

213.509,81 
 

142.883,60 
 

149 

 

Pregled kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti – stanje na dan 31.12. 2020 

Besedilo Znesek v EUR s centi Opomba 

Obveznosti do dobaviteljev 65.255,67 še ni zapadlo 

Skupaj 65.255,67  

 
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. 2020 

                                     Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2020 2019 Indeks 2020/2019 

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 16.063,93 21.713,51 74 

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina 1.098.764,78 1.117.602,82 98 

 - - - 

S k u p a j 1.114.828,71 1.139.316,33 98 

 



68 

3.4 Izkaz poslovnega izida za leto 2020 

Čisti prihodki od prodaje zajemajo prihodke od prodaje storitev (sponzorstvo, oglasi, naročnine, 
kotizacije, najemnine) in prodaje blaga (knjige, obrazci, tiskovine, koledarji, lovske izkaznice in 
podobno). Med drugimi poslovnimi prihodki so izkazani prihodki iz članarin in donacij.  
 
Lovska zveza Slovenije opravlja tako nepridobitno kot tudi pridobitno dejavnost. Del prihodkov, ki 
se nanaša na nepridobitno dejavnost, predstavlja financiranje iz članarin in donacij. Del prihodkov, ki 
se nanaša na pridobitno dejavnost, pa predstavlja financiranje iz dajanja v najem, založniška 
dejavnost (izdaja revije Lovec, oglasi), prodaja obrazcev, tiskovin, knjig, priročnikov, dnevnikov, 
lovskih izkaznic, tarč, trofejnih listov, znakov lovskega čuvaja. Odhodke, odvisno od tega kje 
nastanejo, vodimo po stroškovnih mestih.  

                                                                              Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2020 2019 

Presežek prihodkov nad odhodki 199.708,85 66.758,11 

Skupaj 199.708,85 66.758,11 

Lovska zveza Slovenije izkazuje v letu 2020 presežek prihodkov nad odhodki v bruto znesku 
199.708,85 EUR, davek od dohodka 2.871,95 EUR ter čisti presežek prihodkov nad odhodki  
196.836,90 EUR. Obseg pridobitne dejavnosti je posebej izkazan v izkazu poslovnega izida za leto 
2020 in je izračunan glede na delež pridobitne dejavnosti ( 7,7739 %). 

     Zneski v EUR s centi 

PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI Znesek Znesek 
Od tega iz pridobitne 

opravljanja dejavnosti 

Znesek Znesek 

2020 2019 2020 2019 

1. Prihodki od dejavnosti 1.296.078,61 1.269.695,52 100.769,91 132.473,20 

a) Dotacije iz proračunskih in dr. sredstev 58.477,97 13.184,41 - - 

b) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 26.430,53 7.371,42 - - 

c) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 41,89 22.576,86 - - 

č) članarine in prispevki članov 1.110.358,31 1.094.089,63 - - 

d) prihodki od prodaje proizvodov in storitev 70.555,20 101.035,95 70.555,20 101.035,95 

e) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala 20.960,99 23.150,88 20.960,99 23.150,88 

f) ostali prihodki od dejavnosti 9.162,90 8.286,37 9.162,90 8.286,37 

g) ostali prihodki 90,82 - 90,82 - 

2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam 159.231,00 168.199,91 - - 

 

PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI 

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev so sestavljene iz sredstev, prejetih s strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano in znašajo skupaj 49.752,61 EUR. Preostali 
znesek v višini 8.725,36 EUR predstavlja pomoč s strani države RS in je povezana z oprostitvijo 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času dela med epidemijo, ki je leta 2020 
prizadela državo. 
Dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov so povezane s projektom LIFE lynx LIFE 16 NAT 
SI/000634, v katerem Lovska zveza Slovenije sodeluje zadnjih nekaj let in znašajo 26.430,53 EUR. 
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Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb predstavljajo donacije s strani fizičnih oseb, ki so del svoje 
dohodnine prostovoljno namenili zvezi in znašajo 41,89 EUR. 
Članarine in prispevki članov vsako leto prinesejo največji delež prihodka Lovske zveze in le-te v 
letu 2020 znašajo 1.110.358,31 EUR. 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki znašajo skupaj 70.555,20 EUR, so sestavljeni iz 
prihodkov iz naslova sponzorskih pogodb, naročnin na revijo Lovec in oglasov v le tej, kotizacij in 
najemnin. 
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala so sestavljeni iz prodaje knjig in tiskovin v znesku 
15.211,77 EUR, prodaje koledarja ter prodaje ostalega blaga (značke, tarče, trofejni listi, majice). 
Ostali prihodki od dejavnosti pa predstavljajo prihodke iz naslova prodaje lovskih izkaznic v znesku 
9.162,90 EUR ter prihodkov iz naslova drugih prihodkov v znesku 90,82 EUR. 

                                                                                                                                                    Zneski v EUR s centi 

   ODHODKI  

2020 2019 

1.096.557,19 1.207.683,23 

I. Stroški blaga, materiala in storitev  610.375,70 718.245,88 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga 8.038,81 7.506,37 

2. Stroški porabljenega materiala 35.345,20 28.200,93 

3. Stroški storitev 566.991,69 682.538,58 

II. Stroški dela 286.649,80 284.872,20 

1. Stroški plač 221.176,21 221.083,80 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 17.163,73 19.599,60 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 16.316,52 16.278,36 

4. Drugi stroški dela 31.993,34 27.910,44 

III. Odpisi vrednosti  28.782,09 25.334,90 

1. Amortizacija 23.763,87 25.069,62 

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih osnovnih sredstvih 5.018,22 - 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih - 265,28 

IV. Drugi poslovni odhodki 170.335,11 179.224,60 

V. Finančni odhodki  348,59 1,69 

VI. Drugi odhodki  65,90 3,96 

POSLOVNI ODHODKI 

Stroški blaga, materiala in storitev 

Nabavna vrednosti prodanega blaga in materiala v letu 2020 znaša 8.038,81 EUR. Stroški 
porabljenega materiala so sestavljeni iz naslednjih postavk: pokali, odlikovanja, komunala (elektrika, 
plin, voda), stroškov drobnega inventarja, strokovne literature, sanitarnega materiala in drugo v 
skupni vrednosti 35.345,20 EUR. 
Stroški storitev predstavljajo skupaj vrednost 566.991,69 EUR in so sestavljeni iz različnih 
transportnih storitev (vlak, avtobus, letalo), vzdrževanja računalniški programov in stavb, najemnine, 
povračila stroškov zaposlenim in članom iz naslova dnevnic in kilometrine. Prav tako so v postavko 
storitev vštete bančne storitve, zavarovanja, stroški reprezentance, intelektualnih storitev, storitev 
fizičnih oseb (avtorske in podjemne pogodbe, nagrade), tiskarskih storitev, tv oddaj, telekomunikacij 
in drugih storitev, povezanih z delovanjem zveze. 
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Stroški dela 

Strošek dela predstavlja strošek plač v znesku 221.176,21 EUR in strošek pokojninskih zavarovanja 
v znesku 17.163,73 EUR. Prav tako so tukaj prišteti stroški drugih socialnih zavarovanj v znesku 
16.316,52 EUR ter drugi stroški dela (prehrana, prevoz, regres, odpravnina in krizni dodatek) v 
vrednosti 31.993,34 EUR. Skupaj znašajo stroški dela 286.649,80 EUR. 

Odpisi vrednosti 
Amortizacija neopredmetenih sredstev znaša 577,33 EUR, zgradb 13.013,94 EUR, opreme 5.012,30 
EUR, drobnega inventarja 234,99 EUR ter amortizacija naložbenih nepremičnin po nabavni 
vrednosti znaša 4.925,31 EUR. Poleg amortizacije najdemo v postavki odpisi vrednosti tudi 
prevrednotovalne poslovne odhodke pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih v znesku 5.018,22 EUR. 

Finančni odhodki iz naslova poslovnih obveznosti 

Finančni odhodki iz naslova poslovnih obveznosti predstavljajo obresti v znesku 348,59 EUR in so 
povezane z pravnih postopkom. 

Podatki iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb 

za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

Zaporedna št.                       Besedilo       
 

Zneski v EUR s centi 

1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih:  1.296.266,04 

2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje  1.195.496,13 

- Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti  1.195.496,13 

4. DAVCNO PRIZNANI PRIHODKI ( 1-2 )  100.769,91 

5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih  1.096.557,19 

6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje  1.012.571,22 

 - Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti  1.011.311,93 

 - Nepriznani odhodki  v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance  1.259,29 

8. DAVCNO PRIZNANI ODHODKI ( 5-6 )  83.985,97 

9. RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki ( 4 - 8 )  16.783,94 

13. DAVCNA OSNOVA  16.783,94 

 - Zmanjšanje davčne osnove za investiranje  1.668,44 

16. OSNOVA ZA DAVEK  15.115,50 

17. DAVEK 19%  2.871,95 

22. Vplačane akontacije  1.556,80 

23. Obveznost za doplačilo davka  1.231,06 

25. OSNOVA ZA DOLOCITEV AKONTACIJE DAVKA 15.115,50 

26. Akontacija 19,00 %  2.871,95 

27. Mesečni obrok akontacije  239,33 
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4. Podatki iz izkaza poslovnega izida LZS za leto 2020 

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, 25. 05. 2021 
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IV. POROČILO O OPRAVLJANJU NALOG, SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA 
RS 

V skladu s pogodbo št. 2330-20-00006 o financiranju ali sofinanciranju nalog v javnem interesu v 
letu 2020, sklenjeno med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Lovsko zvezo 
Slovenije 25. 2. 2020, je Lovska zveza Slovenije v letu 2020 opravila naslednje naloge v javnem 
interesu, ki so bile sofinancirane iz proračuna RS: 

1. Izobraževanja in usposabljanja 

1.1. Pridobitev lovskega izpita 

Na področju izobraževanja in usposabljanja je Lovska zveza Slovenije sofinancirala pridobitev 
lovskega izpita, in sicer zaključni izpit, ki ga lovski pripravniki opravljajo pred izpitnimi 
komisijami, imenovanimi s sklepom ministra, pristojnega za divjad in lovstvo. Pri 
sofinanciranju zaključnega izpita smo upoštevali kriterij, ki ga je sprejela Komisija za 
izobraževanje na svoji 1. Seji, dne 13. 2. 2020, in sicer 3 lovski pripravniki na uro, ura dela 
člana izpitne komisije pa je ovrednotena na 50,00 EUR za eno uro opravljanja izpita.  

1.2. Pridobitev lovskočuvajskega izpita 

Prav tako je LZS je izvedla dva tečaja za pridobitev lovskočuvajskega izpita. V skladu s 
sklenjeno pogodbo so bila sofinancirana predavanja in najem dvorane za izvedbo enega tečaja. 
Pri sofinanciranju smo upoštevali vrednost predavateljske ure 50,00 EUR za eno uro 
predavanja in 50 % delež izdatkov za najemnino. 
 

Naziv naloge Znesek (EUR) 
1.1. Pridobitev lovskega izpita 0 
        Sofinanciranje zaključnega izpita  16.728,90 
1.2. Pridobitev lovskočuvajskega izpita 0 
        Sofinanciranje predavanj 5.100,00 
        Najemnina za najem prostora 280,60 
SKUPAJ 22.109,50 

 
2. Izdajanje strokovne literature 

V obdobju januar – december 2020 je LZS v reviji Lovec izdala prispevke s področij 
naravovarstva, monitoringa, upravljanja, biologije in ekologije prosto živečih živalskih vrst. V 
skladu z razpoložljivimi sredstvi smo lahko sofinancirali samo avtorske prispevke, ki so bili 
objavljeni v obdobju od januar – oktober 2020. Avtorski honorarji so bili v skladu s sklenjenimi 
avtorskimi pogodbami obračunani po avtorskih polah, sofinancirani pa so bili v višini 50 % 
izdatkov, preostala sredstva je LZS zagotovila sama iz lastnih sredstev. 
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Naziv naloge Znesek (EUR) 
Lovec 1/2020 1.528,00 
Lovec 2/2020 1.762,25 
Lovec 3/2020 1.421,25 
Lovec 4/2020 1.648,50 
Lovec 5/2020 1.583,00 
Lovec 6/2020 1.950,00 
Lovec 7-8/2020 1.960,25 
Lovec 9/2020 1.610,75 
Lovec 10/2020 1.245,40 
SKUPAJ 14.709,40 

 

3. Dopolnitve LIS-Lisjak ter vodenje in vzdrževanje podatkov 

LZS je v Lovskem informacijskem sistemu Lisjak zbirala in nadgrajevala bazo podatkov o 
odvzemu posameznih vrst divjadi, škodah po divjadi, zasledovanju ranjene divjadi in živali 
zavarovanih prosto živečih živalskih vrst ter vzdrževala lovski informacijski sistem. V skladu s 
sklenjeno pogodbo so bile iz proračuna sofinancirane naloge v višini 50 % stroškov vodenja in 
vzdrževanja podatkov. Preostala sredstva za izvedbo nalog je LZS zagotovila sama iz lastnih 
sredstev. 

 
Naziv naloge Znesek (EUR) 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 1/2020 735,55 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 2/2020 735,55 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 3/2020 735,55 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 4/2020 735,55 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 5/2020 735,55 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 6/2020 735,55 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 7/2020 653,20 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 8/2020 653,20 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 9/2020 1.924,52 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 10/2020 3.984,79 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 11/2020 653,20 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 12/2020 653,20 
SKUPAJ 12.935,41 

 

        mag. Lado Bradač 
        predsednik LZS 
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V. POROČILO RAZSODIŠČA 

I. Seje Razsodišča LZS 

V letu 2020 je imelo Razsodišče LZS eno sejo. To je bila ustanovitvena seja, ki je bila na sedežu 
LZS, 23. 1. 2020. 

II. Člani Razsodišča LZS 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej) 
Slobodan TATALOVIČ - predsednik 1 
Jure SKOBIR - podpredsednik 1 
Jože CENČIČ  -  član 1 
Marjan RUPNIK  -  član 1 
Niko ŠUŠTARIČ  -  član 0 

III. Področje dela komisije 

Razsodišče odloča o ravnanju članice LZS, ki ni v skladu s cilji in nalogami LZS, in o ravnanju, ki 
pomeni hujšo kršitev članskih obveznosti. Za hujšo kršitev članskih obveznosti šteje predvsem 
delovanje članice v nasprotju s cilji in nalogami ter opredeljenimi programskimi usmeritvami LZS ali 
delovanje, ki pomeni očitno kršenje pravil ter drugih splošnih aktov LZS in sklepov njenih organov, 
če takšno ravnanje onemogoča ali bistveno otežuje delovanje organov LZS, sodelovanje LZS z 
državnimi organi in lovskimi organizacijami, ali če takšno delovanje škoduje javni podobi LZS in 
lovstva. Razsodišče je pristojno tudi za reševanje sporov med članicami, kadar se s tem strinjajo vsi 
udeleženci v sporu. Pri tem si razsodišče prizadeva doseči poravnavo, ki je zavezujoča za vse 
udeležence v sporu. Razsodišče šteje pet članov, ki jih izvoli Občni zbor. V postopkih odloča 
razsodišče v senatu treh članov, ki jih za vsak primer posebej imenuje predsednik razsodišča. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2020 

Razsodišču LZS v letu 2020 ni bila predložena nobena zadeva v pristojno odločanje. Iz navedenega 
razloga se razsodišče v letu 2020, razen na ustanovni seji 23. 1. 2020, ni sestajalo.  
 
VI. Povzetek 

Ker v letu 2020 Razsodišču ni bila predložena nobena zadeva v pristojno odločanje, se -to, razen na 
ustanovni seji ni sestalo. Leto 2020 je zaznamovala tudi situacija v zvezi z epidemijo covid-19. 
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VI. POROČILO ODBORA ETIČNEGA KODEKSA 

I. Seje Odbora etičnega kodeksa 

Izvedeni sta bili dve seji odbora, in sicer konstitutivna seja 21. 1. 2020 in seja 4. 3. 2020. 

II. Člani Odbora etičnega kodeksa in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Miha Molan 2 
Andrej Sila 2 
Geza Bačič 2 
Damijan Turink 2 
Branko Bec 2 
Anton Šuklje 2 
Dušan Leskovic 2 
Rudolf Majer 2 
Andrej Primc 2 

 
III. Področje dela Odbora etičnega kodeksa 

Odbor etičnega kodeksa razsoja in ocenjuje posamezna dejanja, če so v skladu z etičnim kodeksom v 
primerih, ko posamezni upravičeni predlagatelj poda predlog za uvedbo postopka pred odborom 
etičnega kodeksa. Pristojnost odbora je tudi, da na pobudo članice LZS in njihovih članov, organov 
LZS ali članov odbora etičnega kodeksa pojasnjuje samo vsebino etičnega kodeksa in obravnava 
pobude za spremembe in dopolnitve določil etičnega kodeksa.  

IV. Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2020 

Odbor je nadaljeval z delom pri pripravi novega pravilnika o postopku pred odborom etičnega 
kodeksa, ki je bil v osnutku pripravljen že v prejšnjem mandatu odbora. Predlog pravilnika je bil 
sprejet na seji odbora 4. 3. 2020 in je bil posredovan Komisiji za organizacijska in pravna vprašanja. 
Po opravljenem usklajevanju na tej komisiji je bil predlog novega pravilnika posredovan Upravnemu 
odboru LZS v sprejem. Na seji Upravnega odbora je predsednik odbora predstavil novosti pravilnika, 
ki je v postopku sprejemanja na občnem zboru. Predlog novega Pravilnika o postopku pred odborom 
etičnega kodeksa vsebuje po oceni odbora ustrezna določila, da bodo postopki pred odborom hitrejši 
in učinkovitejši. Odbor tako odloča na sejah na podlagi priloženih pisnih navedb in dokazil, ki jih 
predložita predlagatelj in nasprotni udeleženec, ter na podlagi javno dostopnih podatkov. Le 
izjemoma so na seje vabljeni predlagatelji in nasprotni udeleženci. Predlog novega pravilnika tudi 
določa, da se odločitve odbora v anonimizirani obliki objavijo na spletni strani LZS ob doslednem 
spoštovanju določil varstva osebnih podatkov. 

Konec leta 2019 je bil na Odbor etičnega kodeksa poslan predlog za uvedbo postopka pred Odborom 
etičnega kodeksa, ki je bil obravnavan na seji 4. 3. 2020. Po izvedbi vseh dokazov (predlaganih s 
strani predlagatelja ter pridobljenih uradnih listin iz evidence LZS) ter izvedenem postopku v 
prisotnosti domnevnega kršitelja določil etičnega kodeksa (predlagatelj se seje ni udeležil) je bil 
soglasno sprejeta odločitev, da v obravnavanem primeru niso bile podane kršitve določil etičnega 
kodeksa in je bil predlog za uvedbo postopka neutemeljen. 
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V novembru in decembru 2020 je Odbor etičnega kodeksa prejel pet predlogov za uvedbo postopka 
zaradi domnevnih kršitev določil etičnega kodeksa. Odbor se do konca leta 2020 ni mogel več sestati 
oziroma obravnavati predlogov zaradi epidemije covid-19. Glede na naravo dela odbora, med drugim 
tudi zaradi kontradiktornosti postopka, seje niso mogoče na daljavo. Odbor je pridobil vse potrebne 
listine v zvezi s predlaganimi postopki in izjave nasprotnih strank. Tako so bila izvedena vsa 
pripravljalna dejanja za izvedbo postopka pred odborom, ki bo izveden takoj, ko bo to mogoče.  

VI. Povzetek 

Odbor etičnega kodeksa se je sestal na dveh sejah. Obravnaval in sprejel je predlog pravilnika o 
postopku pred odborom etičnega kodeksa, ki je bil po usklajevalnem postopku pred pristojno 
komisijo LZS in predstavitvijo UO LZS posredovan v sprejem Občnemu zboru. Obravnaval in 
zaključil je postopek obravnave domnevne kršitve določil etičnega kodeksa, v katerem je ugotovil, 
da te kršitve ni bilo oziroma je bil predlog za uvedbo postopka neutemeljen. Nedokončanih je ostalo 
pet postopkov pred Odborom etičnega kodeksa, za katere so bili podani predlogi v zadnjih dveh 
mesecih leta 2020 in bodo obravnavani takoj, ko bodo to omogočale razmere.  
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VII. POROČILO NADZORNEGA ODBORA 

 



78 

 



79 

VIII. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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