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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Na Lovski zvezi Slovenije se je zaključek leta 2021 vrtel okoli 

tečajev za iskalce in člane interventnih skupin v primeru pojava 

afriške prašičje kuge (APK). Še enkrat se je izkazalo, da imamo 

izkušnje in smo takoj po podpisu pogodbe v nekaj dne izpeljali vse 

načrtovano.  

Zakon o nujnih ukrepih zaradi APK upravljavcem lovišč predpisuje 
intenziven odstrel divjih prašičev za zagotavljanje zmanjšanja 
populacije divjih prašičev. V letu 2021 so slovenski lovci odstrelili 
19.377 divjih prašičev (v letu 2020 pa 10.853). Menim, da je bilo leto 

2021 prelomno in neponovljivo glede višine populacije divjih prašičev, pa tudi njihovega 
odstrela.  

Toda, glej ga, zlomka - namesto zahvale kritike. Spodbujanje konflikta zaradi škode po 
divjadi je nepotrebna odločitev, ki bo koristila le določenim političnim interesom. Obstoječi 
sistem ocenjevanja škode omogoča ugotoviti dejansko škodo in jo tudi poravnati. LZS je 
usposobila ocenjevalce in izdala knjigo o ocenjevanju, zato je vsako leto manj sporov, ki bi 
jih reševali na sodišču. Predvsem pa nikomur ni mogoče odvzeti pravice, da na koncu reši 
vprašanja o višini škode na sodišču. Predvsem bi morali na podeželju spodbujati sodelovanje 
kmeta in lovca, saj brez sodelovanja med njima ni mogoče uspešno upravljati s populacijami 
divjih prašičev. Zato je prav, da pozovete vse kmete, naj se vključijo v lovske družine. Tako 
bodo lahko tudi z lastno aktivnostjo pripomogli k preprečevanju škode. 

Spomniti moramo na dolžnost države o ohranitvi biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Trenutna 
kmetijska politika subvencij povzroča ravno nasprotno: velike površine enovitih kmetijskih 
površin, kjer prostoživeče živali nimajo življenjskega prostora. Sredstva za subvencije bodo 
morala upoštevati tudi ta vidik, pa naj si bo to za ohranitev mejic, za kar si prizadevamo že 
vrsto let, do celovitejših rešitev, ki bi omogočale ohranitev remiz. 

Minulo leto je zaznamovala tudi sprememba Zakona o orožju, ki ureja novo kategorizacijo 
orožja oz. spremembe pri kategorizaciji orožja. Na novo se je določila posebna oprema za 
orožje vseh kategorij. Naprave za dušitev poka in nastavki, ki se lahko namestijo na orožje, ne 
sodijo več v posebno prepovedano opremo za orožje, posledično je promet, nabava in posest 
posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom dovoljena brez pridobitve posebnih 
dovoljenj. Konkretneje se določa pravna podlaga za izdajo in odvzem dovoljenja izvajalcem 
usposabljanja o ravnanju z orožjem. Konkretneje so določeni pogoji, kdaj nastanejo zadržki 
zaradi javnega reda in miru oziroma zadržki zaradi »nezanesljivosti«. Upravna enota za 
imetnike orožnih listin po uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje določenih pogojev (zadržek 
javnega reda in zanesljivost) vsakih 5 let. Pristojni organ izda posamezniku, ki ima v orožnem 
listu ali dovoljenju za posest orožja že registrirano lovsko, športno ali varnostno orožje, 
istovrstno orožno listino za največ šest kosov lovskega, športnega ali varnostnega orožja brez 
preverjanja pogojev (pogoji se preverijo le ob prvi izdaji orožnega lista). Na novo so 
opredeljene pravice, ki se nanašajo na prenašanje, nošenje in posest orožja, dajanje orožja v 
uporabo ter posojanje orožja, kar omogoča dajanje v uporabo orožja pod neposrednim 
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nadzorom lastnika tega orožja, za čas, dokler trajajo lov ali tekmovanje na strelišču. Omogoča 
torej uporabo orožja pod neposrednim nadzorom odgovorne osebe lovske organizacije in 
strelske organizacije. Lovske organizacije, ki upravljajo lovišče, lahko dajo posameznikom v 
uporabo lovsko orožje za čas trajanja lova na območju tega lovišča in pod njenim nadzorom. 
Lovska organizacija izda posamezniku posebno potrdilo, ki ga mora imeti pri sebi za čas 
trajanja lova. Pod podobnimi pogoji lahko da lovskemu pripravniku v uporabo lovsko orožje 
tudi njegov mentor. Prenaša ali omogoči se možnost uporabe lovskega orožja na nelovnih 
površinah. Vendar minister, pristojen za lovstvo, določi, v katerih primerih se sme lovsko 
orožje nositi in uporabljati na nelovni površini lovišča, zakon pa mu daje to pravno podlago. 
V roku 5 let morajo imetniki veljavnih orožnih listin podati vlogo za razvrstitev orožja v 
ustrezne kategorije ali zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje, orožje odsvojiti ali pridobiti 
potrdilo o onesposobitvi orožja. Ponovno se omogoča legalizacija orožja. 

Če smo lahko zadovoljni z rešitvami, ki jih je lovcem prinesel nov orožni zakon, pa smo 
dočakali le delno rešitev v povezavi s problematiko lastninjenja kmetijskih zemljišč in gozdov 
po Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Sprememba zakona 
omogoča podlago, s k zemljišča v lasti Republike Slovenije, s katerima gospodarita Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in družba Slovenski državni gozdovi, d. o. 
o., dati v brezplačen zakup oziroma najem lovskim družinam, ki imajo sklenjeno koncesijo in 
delujejo v javnem interesu oziroma opravljajo javno službo po Zakonu o divjadi in lovstvu. 
Sprememba ne rešuje vprašanja vračila zemljišč, ki so bila odvzeta lovskim družinam na 
podlagi 14. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, a ga žal Ustavno sodišče ni razveljavilo. 
Sprememba omogoča, da bodo lovske družine lahko brezplačno uporabljale zemljišča. Ker v 
teh desetletjih ni bilo politične volje za rešitev tega vprašanja, je zame vsak korak v smeri 
priznanja, da smo ta zemljišča lovci kupili in namenili za dejavnost lovstva, korak v pravo 
smer. Tudi v prihodnje bomo lovci tisti, ki bomo kosili gozdne jase zaradi njihove ohranitve 
za divjad in to je zagotovo v interesu države. 

Ob tem lovci opravimo tudi naše pričakovano prostovoljno delo in znesek ur je ponovno 
presegel 600.000 opravljenih prostovoljskih ur. Ni razloga, da lovci ne bi cenili svojega dela. 
Ob vseh milijonih, ki so namenjeni za druge organizacije, ki delujejo na področju narave, 
moramo tudi mi jasno povedati, da nam je dovolj ignorance in neenake obravnave. Mi 
plačujemo koncesijo, drugi za enako delo ne, tretji celo prejmejo povračila od države. Tipičen 
primer je področje upravljanja z medvedom. Ne glede na kmečke proteste in obljube 
Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da se bo vse uredilo, se nič ne spremeni. Zaradi tega 
se povečuje populacija medveda in vse več je napadov, tudi na lovce. Seveda se vprašam, ali 
bomo napake drugih na svojem hrbtu čutili lovci?  

Meni osebno je popolnoma nesprejemljivo, da lahko uradniki s svojimi ravnanjem dosežejo, 
da ni več interventne skupine, ker ta noče več delati brezplačno, nato pa na kraj nesreče z 
medvedom pošljejo lokalnega lovca. To ni več prostovoljna dejavnost, temveč javna služba. 
Že pred tem smo MOP opozorili, da lovec za takšno delo ni ustrezno zavarovan, še več, MOP 
je spremenil Zakon o divjadi in lovstvu tako, da lovcu tudi nematerialna odškodnina ne 
pripada v primeru napada ranjenega medveda. Lovec pa velja za odškodninsko odgovornega, 
če bo pri njegovi intervenciji karkoli narobe. Odgovornosti in posledic se vse premalo 
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zavedamo in četudi gospodar lovske družine to naredi v dobri veri sredi noči, mora biti 
primerno usposobljen in zavarovan. Na tem mestu bom to javno službo primerjal z gasilsko 
intervencijo: gasilcem vsaj koncesije ni treba plačati. Vendar bodimo resni; država jim da 
opremo, vozila in jih zavaruje. Tako naj tudi MOP izpolni svoje obveznosti do ljudi, ki 
opravljajo javno službo! 

mag. Lado Bradač, 

predsednik Lovske zveze Slovenije 
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SPLOŠNI PODATKI 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 2021 

Članstvo 

skupaj članov na dan 31. 12. 2021 20.107 
- žensk 585 
-  pripravnikov 577 
povprečna starost 56,21 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 195 
število prijavljenih na izobraževanja 6.587 

 

Odvzem divjadi  
  
srnjad 36.578 
 odstrel 29.765 
 izgube 6.813 
  
navadni jelen 5.670 
 odstrel 5.171 
 izgube 499 
  
muflon 493 
 odstrel 464 
 izgube 29 
  
gams  2.024 
 odstrel 1.869 
 izgube 155 
  
divji prašič 18.017 
 odstrel 17.608 
 izgube 409 
  
lisica 15.438 
poljski zajec 1.396 
siva vrana 10.197 
skupno odvzem divjadi 113.253 

 

Opravljene brezplačne ure 

v lovišču 566.085 
drugo 34.509 
skupno 600.594 

 

Lovska kultura 

lovski pevski zbori 18 
lovski rogisti 27 

 

Lovska kinologija 

število lovskih psov 4.034 
število iskanj ranjene divjadi 3.136 
skupno število ur iskanj 5.606 

 

Škode od divjadi 

prijavljenih škod 2.862 
poravnava škod skupaj 
(izplačilo, material in 
vrednost delovnih ur) 466.494 €  
- izplačane v € 330.522  € 
- vrednost materiala 79.047 € 
poravnava - sanacija škod 
(ure) 5.693 
poravnava - sanacija škod 
(vrednost v €) 56.925 € 

 

Število škod po vrstah divjadi 

 

Število 
škodnih 

primerov 

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

divji prašič 2.714 362.198,21 € 
navadni jelen 318 80.880,48 € 
srnjad 80 10.442,41 € 

jazbec 85 5.573,34 € 
poljski zajec 0 0,00 € 
siva vrana 13 1.819,00 € 

lisica 17 1.134,90 € 
ostalo 21 4.445,55 € 

skupno 3.248 466.493,89 € 
 

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

Preteklo leto se je začelo z omejitvenimi ukrepi zaradi pandemije covid-19 in le nekaj komisij 
je uspelo izvesti delovne sestanke v živo. Upravni odbor LZS se je lani sestal le enkrat v 
jesenskem času v živo, vse ostale seje so bile izpeljane na daljavo.  

Že na začetku leta je Strokovno službo LZS čakal velik izziv in naloga, to je priprava 
komentarjev in pripomb glede novih smernica upravljanja divjadi v Sloveniji v obdobju 2021-
2030, ki jih je v obliki osnutka pripravil Zavod za gozdove in naj bi bile podlaga za izdelavo 
dolgoročnih lovskoupravljavskih načrtov. Gre za strateški dokument, ki nakazuje nacionalne 
strategije usmerjanja razvoja populacije vseh vrst divjadi in njenega okolja, prav tako 
predstavljajo navodilo in pripomoček za pripravo dolgoročnih načrtov Lovskoupravljavskih 
območij (LUO) za obdobje 2021-2030 in operativnih dvoletnih načrtov LUO v tem obdobju. 
Strokovna služba je s Komisijo za upravljanje z divjadjo pripravila obsežen dokument s 
predlogi in pripombami in ga posredovala Zavodu za gozdove. V začetku leta smo se udeležili 
spletne delavnice na to temo, na kateri smo z ostalimi deležniki razpravljali o nadaljnji viziji 
in formiranju končnega dokumenta. Pri tem je tudi ostalo in ostalih aktivnosti, razen 
posameznih delavnic na nivoju Območnih združenj upravljavcev lovišč (OZUL) ni bilo. LZS 
na tem področju čaka še veliko dela in usklajevanj z Zavodom za gozdove in ostalimi 
deležniki. 

Strokovna služba je največ aktivnosti izvedla v zvezi s sprejetjem novega Zakona o nujnih 
ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo (APK) pri divjih prašičih (ZNUAPK), ki je prinesel 
številne novosti pri izvajanju lova za naše lovce. Lovce smo v glasilu Lovec in na spletni 
strani LZS sproti obveščali o vseh izobraževanjih in obveznostih upravljavk lovišč.  

Strokovna služba je imela veliko dela s pripravo akcijskega načrta upravljavcev lovišč v zvezi 
z ZNUAPK, dobili smo tudi veliko vprašanj lovcev in upravljavk lovišč na to temo in na vsa 
tudi odgovorili. S pomočjo akcijskega načrta so upravljavci lovišč lažje pripravili načrte 
ravnanja za izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške 
prašičje kuge pri divjih prašičih, ki so jih morali poslati Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP). K biovarnostnih ukrepom spada tudi postopek kategorizacije živalskih 
stranskih proizvodov (ŽSP), postavitev zabojnikov za ŽSP in neškodljivo odstranjevanje ŽSP. 
V pomoč upravljavcem lovišč je Strokovna služba na spletu objavila pomembne informacije o 
pogojih prevzema ŽSP strani koncesionarja KOTO oz. drugih odobrenih obratov registriranih 
za to dejavnost.  

Skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) smo organizirali 
videokonferenco z več kot 300 sodelujočimi lovci na temo izvajanja nujnih ukrepov zaradi 
APK, na kateri so predstavniki MKGP in UVHVVR predstavili novosti že omenjenega 
zakona in obveznosti ter naloge, ki jih bodo morale skladno z zakonom izvajati upravljavke 
lovišč. Pripravili smo program in izvedli izobraževanje za aktivno iskanje poginulih divjih 
prašičev ter člane skupin za izvajanje izrednega odstrela na območjih z omejitvami. Na 
teoretičnem delu, ki je bil izveden na daljavo, je sodelovalo več kot 600 lovcev iz vseh 
lovskih družin v Sloveniji in poklicni lovci iz lovišč s posebnim namenom, praktični del pa 
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izvedli na različnih lokacijah v Sloveniji. Na podlagi stroškovnika smo upravljavkam lovišč, 
ki so aktivno sodelovale pri projektu izplačali denarna nadomestila za delo na terenu oz. za 
uporabo lovskih objektov in strelišč.  

 
Foto: Urša Kmetec 

Dejstvo je, da moramo slovenski lovci izvajati ukrepe proti APK, če se želimo izogniti 
omejitvam ali prepovedi lova, predvsem pa velikim izgubam v lovskem sektorju v primeru 
okužbe z APK pri divjih prašičih. Ravno tako lahko veliko storimo, da preprečimo morebitno 
širjenje APK z iskanjem poginulih divjih prašičev v loviščih in na telefonsko številko 
Regijskega centra za obveščanje 112 prijavimo vsako najdbo divjega prašiča. Pomembno je 
tudi izvajanje biovarnostnih ukrepov lovcev iz načrta ravnanja pri lovu, še posebej pri lovu na 
divje prašiče.  

Aktivno in uspešno smo sodelovali na simulacijski vaji, s katero so strokovnjaki iz UVHVVR 
preverili odzivnost in delovanje služb, ki bi se aktivirale ob pojavu APK v Sloveniji. V vajo 
so bili vključeni predstavniki Državnega središča za nadzor bolezni (DSNB) in člani skupine 
strokovnjakov, ki se skliče ob pojavu APK, vključno s predstavniki Lovske zveze Slovenije. 
Na podlagi scenarija je skupina strokovnjakov predlagala okuženo območje ter ukrepe na tem 
območju. DSNB je za generalnega direktorja UVHVVR pripravil Sklep o uradni potrditvi, 
določitvi okuženega območja in ukrepih za obvladovanje APK. Naša služba se je odzvala v 
predvidenem času in konstruktivno sodelovala v strokovni razpravi. Dobili smo javno 
pohvalo s strani UVHVVR za ažurnost ter odzivnost in sodelovanje v dogodku. S tem 
zahtevnim projektom, vezanim na izvajanje ZNUAPK, ki nam je vzel veliko časa in zahteval 
veliko logističnih in organizacijskih naporov, smo si pridobili nove izkušnje, ki jih bomo 
uporabili tudi v prihodnje.  
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Sredi leta se je Strokovni službi LZS pridružil svetovalec za projektno delo in se takoj vključil 
v delo na projektu LIFE Lynx. V letu 2021 smo v sklopu akcije E.2 izvedli nekaj izobraževanj 
za lovce in širšo javnost: 

Vrsta seminarja Kraj izvedbe Datum izvedbe Tarčna skupina 

Predavanje o ekologiji in biologiji Sežana – BK ZLD 31.8.2021 Širša javnost – lovski tabor za mlade 

Predavanje o ekologiji in biologiji Celje – SKZLD Celje 19.8.2021 Lovci 

Predavanje o ekologiji in biologiji Naklo – ZLD Gorenjske 2.11.2021 Lovski čuvaji 

Konec novembra je bila v načrtu izvedba ponovnega tridnevnega izobraževanja policistov za 
preprečevanje nezakonitega ubijanja prostoživečih živali v Gotenici. Žal smo morali 
izobraževanje zaradi slabe epidemiološke slike prestaviti na leto 2022. V septembru so vsi 
projektni partnerji odšli na seminar v Romunijo, kjer so poročali o opravljenem delu na 
projektu in predstavili prihodnje naloge. Ogledali so si lokacije odlova risov in karantenske 
objekte, v katerih spremljajo zdravstveno stanje risov pred preselitvijo v Slovenijo.  

Ena pomembnejših nalog je bila prijava na razpis Ministrstva za javno upravo za digitalizacijo 
nevladnih organizacij, v kateri smo želeli prenoviti Lovski informacijski sistem Lisjak in ga 
dopolniti z moduli kot sta 'E-lovec' in 'Vstop v lovišče'. Povezali smo se s projektnimi 
partnerji – območnimi lovskimi zvezami in podjetjem Logos.si, ki skrbi delovanje Lisjaka. 
Vrednost projekta je bila ocenjena na dobrih 111.000,00 €. Na razpisu smo prejeli 73 od 90 
točk, kar ni zadostovalo za osvojitev razpisa.  

Strokovna služba LZS je septembra sodelovala na neformalnem srečanju generalnih 
direktorjev Evropske unije za lovstvo v Postojni, ki ga je v okviru predsedovanja Slovenije 
Evropski uniji organiziral Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, na katerem smo uspešno 
predstavili delovanje LZS in Informacijski sistem Lisjak. Sestali smo se z lovskimi 
strokovnjaki sosednjih držav, med njimi je bil tudi generalni direktor Mednarodnega sveta za 
lovstvo in ohranjanje divjadi (CIC) Tamás Marghescu. 

Eden večjih dogodkov lanskega leta je bila svetovna razstava »Eno z naravo« na 
Madžarskem, na katerem se je na razstavnem prostoru Slovenije predstavila tudi LZS. V 
okviru razstave je bil organiziran tudi Slovenski dan.  
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Foto: Gregor Bolčina 

Aktivno smo sodelovali na posvetu Zelena kohezija za ohranjanje biodiverzitete, ki ga je 
organiziralo Kulturno izobraževalno društvo PiNA in Regionalni center Koper-Capodistria, 
kjer so LZS prepoznali kot pomembnega deležnika, ki lahko doprinese k razpravi o prioritetah 
zelene kohezijske politike v obdobju 2021-2027. 

Sodelovali smo na javni delavnici Zavod za gozdove na temo prenove strateških dokumentov 
za volka v Sloveniji ter na spletni delavnici projekta DINARCONECT o čezmejnem 
upravljanju z gozdovi in divjadjo, še posebej vezano na čezmejno upravljanje z gamsom in 
alpskim kozorogom. 

Omejitveni ukrepi niso vplivali na delo z državnimi organi. V preteklem letu je bilo največ 
časa namenjenega delu z našim resornim ministrstvom (MKGP). Sredi januarja je bil prvi 
sestanek v širši zasedbi na temo koordinacije služb in organizacij s področja divjadi in 
lovstva, kjer je bila glavna tema prehod iz letnih lovskoupravljavskih načrtov na dvoletne. 
Nato smo od pomladi do začetka septembra imeli niz poglobljenih usklajevalnih sestankov v 
zvezi z organizacijo in izvedbo razstave »Eno z naravo« na Madžarskem.  

V celoti smo realizirali črpanje sredstev iz državnega proračuna, ki so namenjena nalogam v 
javnem interesu.  

Sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ni bilo na pričakovanem nivoju. V 
največji meri je šlo za neodzivnost MOP glede naših zahtev in polemik glede odstrela 
medveda in predvsem problematike nedelovanja interventne skupine za odstrel medveda. 
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Tako smo se septembra na našo zahtevo udeležili skupnega sestanka z okoljskim ministrom, 
kmetijskim ministrom in generalnim direktorjem Direktorata za okolje in prostor in 
direktorjem Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na MKGP, kjer je LZS predstavila svoje 
glede nedelovanje intervencijske skupine pod okriljem Zavod za gozdove in vlogo lovcev pri 
izvajanju interventnega odstrela medvedov. Govorili smo o možnosti plačila zavarovanja 
upravljavcev lovišč zaradi izvajanja lova na območju, kjer so prisotni rjavi medvedi in 
poudarili dejstvo, da intervencijska skupina za izvajanje izrednega odstrela velikih zveri ne 
deluje, prav tako pa ni pripravljen protokol ravnanja za izvajanje izrednega odstrela, zato se v 
praksi tako lovske družine kot tudi posamezniki srečujejo s težavami in opozarjajo na vedno 
večjo pojavnost medvedov v urbanem okolju; povečuje se tudi število škodnih primerov, v 
katerih je udeležen tudi medved. Opozorili smo tudi, da so lovske družine, ki na podlagi 
sklenjenih koncesijskih pogodb upravljajo z lovišči, pri odstrelu medvedov vezane na izdana 
dovoljenja Agencije RS za okolje (ARSO) za izredni odvzem medvedov iz narave in nosijo 
polno odgovornost za njihovo izvršitev. Pri izvršitvi izdanih dovoljenj pa ni dorečeno veliko 
stvari, ki jih je potrebno predhodno urediti: zavarovanje, usposabljanje, način izvedbe, 
stroškovnik, ravnanje s kadavri in trofejami ne glede na sprejeto uredbo, ker gre za posebne 
primere. 

Posebej smo izpostavili, da je postopek izdaje ustne odločbe in napotitev posameznika na kraj 
prometne nesreče v interventni odstrel medveda nedorečen, ter da pričakujemo, da nas bo 
MOP z ustno odločbo seznanil (v pisni obliki jo je uradnica dolžna spisati v 8 dneh). 
Predlagali smo, da je potrebno v bodoče opredeliti obveznosti in pravice ter ustrezne pravne 
podlage, kot tudi, da bi bilo potrebno 15. točko prvega odstavka 21. člena ZDLov-1 in 
določilo 7. člena koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jo imajo 
lovske družine sklenjeno za posamezno lovišče, predhodno operativno opredeliti. Žal MOP na 
vse omenjeno ni odreagiral, zato smo decembra poskušali dogovoriti ponovni sestanek z 
MOP, ki se na naš poziv ni odzval.  

Na podlagi novega strokovnega gradiva, pripravljenega na Biotehnični fakulteti Univerze v 
Ljubljani in Zavodu za gozdove 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 smo pričakovali obljubljeno novo dovoljenje za odstrel 
medveda, do katere pa ni prišlo. 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za infrastrukturo je ob pomoči aplikacije v Lisjaku za 
spremljane in evidentiranje povozov prostoživečih živali na cestah nadaljevala z postavitvami 
modrih odsevnikov, ki uspešno zmanjšujejo število povozov divjadi na teh odsekih.  

V preteklem letu 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 redno prejemali. Delo 
zaposlenih v uredništvu je v tretjem in četrtem 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 je nemoteno potekalo sodelovanje z rednimi 
zunanjimi sodelavci. Revijo so redno prejemali tudi individualni naročniki, kakor tudi vse 
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osnovne šole, knjižnice in drugi. Z zanimanjem so jo sprejeli tudi v številne strokovne 
knjižnice različnih ustanov.  

Tudi za leto 2022 smo pripravili razpis za tisk Lovca in na osnovi ponudb primernih 
tiskarskih hiš izbrali najustreznejšo tiskarno, saj je bila dvoletna pogodba s strani dosedanje 
tiskarne zaradi velikega povečanja cen repromateriala (papirja) odpovedana. Najugodnejše 
pogoje je ponovno izkazovala tiskarna Evrografis, d. o. o.. 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 prispelo 7 proznih in 13 pesniških besedil. V tem letu smo 
podelili nagrade za prva tri mesta pri proznih in za prva tri mesta pri pesniških besedilih. V 
letu 2021 smo nadaljevali z digitalizacijo prvih letnikov Lovca. Do sedaj so digitalizirani 
letniki Lovca od leta 1910 do leta 1941.  

Poskrbeli smo za izbor fotografij in novembra izdali veliki stenski koledar LZS v nakladi 
22.000 izvodov, ki ga je prejel vsak slovenski lovec.  

V decembru lanskega leta je izšla 44. knjiga Zlatorogove knjižnice avtorja dr. Marjana Toša 
Zeleno, srčno, častno in odgovorno – prvaki slovenske lovske organizacije v ogledalu časa od 
1907 do 2021. Knjiga na nekaj manj kot 400 straneh opisuje lovstvo in slovensko lovsko 
organizacijo skozi čas, podaja kronološki pregled pomembnejših dogodkov v času od leta 
1907 do danes ter obširno predstavlja vodilne osebnosti oziroma prvake slovenske lovske 
organizacije.  

V letu 2021 je Služba za odnose z javnostmi podala 47 odgovorov na novinarska vprašanja, 
izjav za medije ter več pojasnil zainteresiranim javnostim in posameznikom. Na spletni strani 
LZS je objavila 173 novic in obvestil ter jih delila tudi preko Facebook strani. Preko 
aplikacije Messenger naše Facebook strani smo prejeli vprašanja, obvestila, komentarje ipd. 
več kot 50 uporabnikov. Eden pomembnejših projektov Službe za odnose z javnostmi je 
organizacija Dobrodelnega plesa LZS, ki je v letu 2021 odpadel zaradi epidemije covid-19. 
Služba za odnose z javnostmi je marca organizirala in tehnično ter vsebinsko vodila 
videokonferenco o izvajanju zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge, na kateri je 
sodelovalo več kot 300 lovcev. Organiziral in tehnično vodila je 12. Slovenski lovski dan, 
posvečen problematiki divjadi na nelovnih površinah. Celodnevni dogodek, ki je vključeval 
kar 21 predavanj, je potekal v obliki videokonference v okolju Zoom. V sodelovanju z Visoko 
šolo za varstvo okolja je služba za odnose z javnostmi aprila organizirala video predavanja o 
afriški prašičji kugi v okolju Zoom. Marca je zaživela prenovljena spletna stran LZS.  

Pravna služba je lani opravila naslednje naloge: 
- sodelovala pri pripravi predlogov predpisov s področja lovstva: Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o divjadi in lovstvu, Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
kmetijskih zemljiščih; 
- sodelovala pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev internih aktov LZS: Navodil za 
izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita in vodenje zbirk podatkov; 
Pravilnika o lovskem strelstvu; Pravilnika o delovnih razmerjih in plačah zaposlenih v 
Strokovni službi LZS; Pravilnika o finančno-materialnem poslovanju in računovodenju 
Lovske zveze Slovenije; 
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- pripravila pisna pravna mnenja in odgovore ter podajala ustna pojasnila: v zvezi s vprašanji, 
ki so jih na Strokovno službo LZS naslovile lovske družine in lovci, v zvezi z odškodninski 
zahtevki za povračilo škode od divjadi, v zvezi z drugimi vprašanji s področja naravovarstva 
in lovstva, ki so jih na Strokovno službo LZS naslovili posamezniki; 
- sodelovala v postopku izdaje dovoljenja po 7. členu Uredbe o zavarovanih prosto živečih 
živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08-odlUS, 97/08, 36/09, 
102/11, 15/14, 64/16 in 62/19) za odvzem iz narave z odstrelom rjavega medveda (Ursus 
arctos) na območjih v Republiki Sloveniji; 
- pripravila obvestila o odmeri LD za leto 2021 za zaposlene, sklepe o delu na domu zaradi 
razglašene epidemije, podatke za obračun plač za zaposlene, pogodbe o zaposlitvi; 
- pripravila vabilo in gradivo za sklic sej Upravnega odbora LZS, strokovna sodelavka je 
posredovala vabila na seje, sodelovala na sejah kot zapisnikar in pripravila odpravke sklepov. 
- pripravila vabilo z gradivom za sklic dopisne seje Občnega zbora LZS, ki je potekala od 8. 
1. 2021 do 17. 1. 2021, posredovala vabilo z gradivom vsem predstavnikom/namestnikom, ki 
so bili izvoljeni na delnih občnih zborih v volilnih okoliših, pripravila zapisnik dopisne seje 
Občnega zbora LZS in odpravke sklepov; 
- pripravila vabilo in gradivo za sklic delnih občnih zborov po volilnih okoliših in za Občni 
zbor LZS dne 4. 9. 2021, posredovala vabilo na delne občne zbore, pripravila sem vabilo z 
gradivom za sklic Občnega zbora LZS dne 4. 9. 2021, sodelovala na občnem zboru kot 
zapisnikar in pripravila odpravke sklepov; 
- sodelovala sem pri pripravi poročila in dokumentacije, ki smo jo posredovali Ministrstvu za 
okolje in prostor v skladu z odločbo  št. 215-46/2019-3 z dne 11. 4. 2019, s katero je Lovski 
zvezi Slovenije podeljen status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju 
ohranjanje narave in na področju varstva okolje; 
- pripravila poročilo Lovske zveze Slovenije za izplačilo sredstev iz proračuna RS na podlagi 
sklenjene pogodbe o financiranju ali sofinanciranju nalog v javnem interesu za leto 2020, 
zahtevke za izplačilo teh sredstev na podlagi sklenjene pogodbe o financiranju ali 
sofinanciranju nalog v javnem interesu za leto 2021 ter program dela Lovske zveze Slovenije 
za izplačilo sredstev iz poračuna RS za leto 2022: 
- sodelovala pri pripravi pogodbe o izvedbi usposabljanja za izvajalce določenih nujnih 
ukrepov po potrditvi APK, pripravila avtorske pogodbe s predavatelji, ki so sodelovali pri 
izvedbi teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja, in pogodbe z drugimi izvajalci, ki so 
sodelovali pri izvedbi praktičnega dela usposabljanja, in pripravila zahtevke za izplačilo teh 
sredstev na podlagi sklenjene pogodbe; 
- sodelovala sem pri pripravi dokumentacije v zvezi z vložitvijo zahtevka izdajo gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici.  

Na podlagi Pravilnika o financiranju določenih skupnih nalog usposobljenih članic LZS smo 
lani objavili 31 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 70 nalog, kar je precej več kot leto prej. Zaradi covid-19 in 
prepovedi združevanja je bilo odpovedana večina prireditev.  

V letu 2021 je bilo v okviru LZS po vseh ZLD/LZ 196 različnih usposabljanj, na katera je 
bilo prijavljenih 7.864 kandidatov, uspešno pa jih je usposabljanje zaključilo 5.955. Na tečaj 
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za lovske čuvaje se je prijavilo 115 tečajnikov. V lanskem letu je bilo izdanih tudi 429 
izkaznic za lovske čuvaje. 

V lanskem letu smo v skladu s pogodbo z UVHVVR pripravili spletno usposabljanje za člane 
skupin za iskanje poginulih divjih prašičev in v sistemu Lisjak razpisali dve izobraževanji, na 
kateri se je prijavilo 816 lovcev; uspešno ga je zaključilo 687 tečajnikov. Izvedli smo spletno 
usposabljanje za člane skupin za izredni odstrel divjih prašičev in v sistemu Lisjak razpisali 
dve tovrstni izobraževanji; na kateri sej prijavilo 808 lovcev; uspešno je izobraževanje 
zaključilo 666 tečajnikov. 

Organizirali in izvedli smo praktično vajo (teoretični del) za člane skupin za iskanje poginulih 
divjih prašičev prek aplikacije WBT in v sistemu Lisjak razpisali 27 tovrstnih vaj na katere je 
bilo prijavljenih 603 lovcev, uspešno pa je vajo zaključilo 533 prijavljenih. Poleg odpiranja 
razpisov v sistemu Lisjak, smo se dogovoril za lokacije iskanja, obveščali prijavljene, 
poskrbeli za malico, pripravili liste prisotnosti. Sledila je praktična vaja za člane skupin za 
izredni odstrel divjih prašičev. V sistemu Lisjak smo razpisali 29 tovrstnih vaj, na katere je 
bilo prijavljenih 566 lovcev, uspešno pa je vajo zaključilo 507 prijavljenih lovcev. 

Izvedena so bila štiri spletna usposabljanja o APK, štiri dopolnilna spletna izobraževanja za 
lovske čuvaje in trije spletni obnovitveni tečaji za usposobljeno osebo. 

 
Foto: Gregor Bolčina 
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Vloženih je bilo 1.266 predlogov in na podlagi sklepov komisije za lovska odlikovanja in 
priznanja in  pozitivno rešenih  1.193 lovskih odlikovanj in priznanj. 

V letu 2021 smo na naslov LZS po navadni pošti prejeli 379 fizičnih dopisov in 241 ostalih 
zadev, preko e-pošte pa smo prejeli 9.754 sporočil. Poslanih je bilo 299 dopisov in 9.946 e- 
sporočil. Prejeli smo 605 računov in podpisanih je bilo preko 100 pogodb. Zaradi covid-19 je 
bila večina sej izvedenih preko spleta, tako da je bilo izdanih le 462 potnih nalogov. Izdali 
smo novo družabno igro in promovirali tudi karte Spomin in Črni Peter ter izdali 1.011 
predračunov in 1.989 računov in imeli 84 blagajniških prejemkov. Zaradi omejitev gibanja 
zaradi covid-19 je bilo več pošiljanja, tako je bilo odposlanih kar 3.238 pisem, blagovnih 
pisem in paketov.  

V letu 2021 je bilo v tajništvu izdanih 1.270 lovskih izkaznic, kar je skoraj 35 % več kot 
preteklo leto. Izdelanih je bilo 16 izkaznic za strelske sodnike. Povprečen čas izdelave 
izkaznic je bil krajši od 10 dni, čas izdelave podaljšujejo pomanjkljive vloge, saj je bilo 
poslanih kar 233 dopolnitev vlog.  

Lovske družine so se pogosteje kot v preteklih letih obračale z naročilom napotnic za 
uplenjeno divjad, obrazcev zaprisege in etičnega kodeksa, dnevnikov pripravnikov, kar je v 
preteklih letih potekalo preko območnih zvez.  

V okviru Strokovne službe smo izdelali tudi veliko število poročil, analiz in evidenc, ki se 
nanašajo na izvajanje dejavnosti službe in organov LZS, sodelovali pri izvedbi sestankov 
organov, komisij in delovnih teles LZS ter pri tem za njih izdelali gradiva in zapisnike ter 
realizirali sprejete sklepe. 

Glede gradnje Nacionalnega lovskega centra v Lukovici so vse leto potekale številne 
aktivnosti. Izbrani izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo Nacionalnega lovskega centra, Savaprojekt d. d. Krško, je po 
proučitvi prostorske dokumentacije in idejne zasnove opozoril na nekatera neskladja, ki so 
poleg ukrepov, sprejetih za zajezitev covid-19, in s tem upočasnjenih postopkov projektiranja 
in pridobivanja soglasij ter mnenj prispevali k temu, da je bila vloga za izdajo gradbenega 
dovoljenja vložena na Upravno enoto Domžale šele proti koncu leta 2021. Zaradi izvedbe 
rekonstrukcije obstoječe nekategorizirane občinske ceste, ki poteka tudi po zemljišču v lasti 
LZS, in ureditve odvodnjavanja (meteorna kanalizacija) na območju OPPN za del Turistične 
cone Drteljščica, je bila na predlog Občine Lukovica v skladu s sklepom, ki ga je sprejel 
Občni zbor LZS dne 4. 9. 2021, sklenjena kupoprodajna predpogodba za odkup dela parc. št. 
799 k.o. 1947 Spodnje Koseze v ocenjeni površini 176 m2. V skladu s predpogodbo bo v roku 
60 dni po zaključku rekonstrukcije občinske makadamske ceste na stroške Občine Lukovica 
opravljena geodetska izmera in parcelacija, na podlagi katere bo ugotovljena natančna 
površina dela nepremičnine, kupnina pa se bo določila s pomočjo sodno zapriseženega 
cenilca.  
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II. ORGANI IN DELOVNA TELESA LZS 

Občni zbor (zbor vseh članic in najvišji organ LZS) je bil sklican 4. septembra 2021, v 
prostorih Strelišča Gaj Pragersko. Udeležilo se ga je 91 od 111 delegatov, predstavnikov 20 
volilnih okolišev po Sloveniji. 

Za uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč 
Občnega zbora ter za uresničevanje nalog LZS skrbi Upravni odbor. Upravni odbor sestavlja 
34 članov, v letu 2021 se je sestal na osmih sejah, in sicer na štirih rednih (13. 4., 1. 6., 28. 8. 
in 23. 11. 2021) in štirih dopisnih sejah (23. 1. do 26. 1., 25. 6. do 2. 7., 14. 7. do 17. 7. in 16. 
9. do 22. 9. 2021). Udeležba članov na sejah UO je razvidna iz spodnje tabele. 

  priimek in ime prisoten 

1 mag. Bradač Lado 8/8 

2 Albreht Alojz 8/8 

3 Batagelj Silvo 8/8 

4 Belhar Peter 7/8 

5 Breitenberger Bojan 7/8 

6 Butara Franc 7/8 

7 Gros Darja 6/8 

8 Gselman Marjan 8/8 

9 Jarc Franc 7/8 

10 mag. Klemenc Aleš  8/8 

11 dr. Kos Ivan 6/8 

12 Kovačič Rajko 5/8 

13 Krivec Franc 8/8 

14 dr. Krope Felix Srečko 8/8 

15 Krštinc Miran 5/8 

16 Kuhar Gorazd 8/8 

17 Malešič Ivan 8/8 

18 Mastnak Zdravko 5/8 

19 Novak Branko 7/8 

20 Pačnik Jožef 4/8 

21 Pečarič Janez 5/8 

22 Prodan Vedran 7/8 

23 Rebec Danimir 7/8 

24 Rituper Ludvik 8/8 

25 Saftič Danjel 7/8 

26 Šuler Goran 8/8 

27 Šumak Janez 7/8 

28 Trotovšek Tomaž 6/8 

29 Velkovrh Milan 8/8 

30 Vidmar Angel 7/8 

31 Vončina Samo 6/8 

32 Zakšek Slavko 8/8 

33 Žiberna Branko 5/8 

34 Žižek Ivan 8/8 
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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 2021 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. 

Delo organov LZS nadzira Nadzorni odbor, ki o svojem delu in ugotovitvah poroča 
Občnemu zboru, sproti pa 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 je tudi za reševanje sporov med 
članicami, kadar se s tem strinjajo vsi udeleženci v sporu.  

Vrhovno častno razsodišče za lovstvo, ki skrbi za uveljavljanje pravil Etičnega kodeksa 
slovenskih lovcev v praksi je Odbor etičnega kodeksa. Podrobnejša poročila delovnih teles 
ter Odbora etičnega kodeksa, Razsodišča LZS in Nadzornega odbora LZS so predstavljena v 
nadaljevanju. 
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1 Komisija Mladi in lovstvo 

I Seje komisije 

V letu 2021 je imela komisija Mladi in lovstvo eno redno sejo, dve dopisni ter eno 
videokonferenčno sejo. 
 
II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Jožef Seršen (predsednik) 4/4 
Alojz Albreht (podpredsednik) 4/4 
Gregor Češarek 4/4 
Vesna Šolinc 3/4 
Borut Mithans 4/4 
Rok Klemenčič 2/4 

 

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 
cilj je spodbujanje dela z mladimi znotraj usposobljenih članic LZS; z nagradnimi natečaji 
pa skuša mladino dodatno zainteresirati za opazovanje in varovanje narave ter sodelovanje 
v lovskih organizacijah; 

- lovcem na terenu nudi pomoč pri predstavitvah pomena lovstva pri mladini na različnih 
zahtevnostnih stopnjah. Poleg usposabljanj zainteresiranih lovcev jim v ta namen 
pripravlja in zagotavlja učna in promocijska gradiva ter drug didaktični material. Z 
organizacijo in izvedbo lovskih krožkov oziroma interesne dejavnosti na temo lovstva 
poskuša doseči seznanjanje dijakov z lovskimi vsebinami, zlasti na srednjih biotehniških 
šolah; 

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

- usposobljene članice skuša zainteresirati za vzpostavljanje naravoslovnih učilnic ali 
kotičkov v osnovnih šolah, v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti, na turističnih 
kmetijah … 

- hkrati se trudi vzpostaviti kataster naravoslovno-lovskih učnih poti v Sloveniji ter pri 
usposobljenih članicah spodbuditi interes za njihovo čim večjo izkoriščenost, za 
približevanje naravnega okolja mladim; 
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- v sodelovanju z ostalimi komisijami LZS se trudi tako z administrativno-tehničnega 
stališča kot z vidika zagotavljanja učnih in promocijskih gradiv zagotavljati čim boljše 
pogoje za delo z mladimi; 

- v sodelovanju z uredništvom glasila Lovec stremi k seznanjanju širše lovske javnosti o 
aktivnostih komisije, prednost imajo objave prispevkov o neposrednem delu z mladimi na 
terenu. Komisija se trudi, 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 2021 

Redno delo: 
Komisija je v sodelovanju z založbo Value Add Games d.o.o. zaključila večletni projekt 
izdaje igre »Ravnovesje v naravi« (eko igra). Komisija je ponatisnila liste (A4) z barvnimi 
podobami parkljaste divjadi v Sloveniji, ki so vezani v snopičih po 30 izvodov. Komisija je 
oblikovalcu naročila in plačala ilustriranje ter pripravo plakata zveri (v formatih A4 in 70x100 
cm). 

 
Foto: Gregor Bolčina 
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Prenos nalog na usposobljene članice: 

- usposabljanje članov IO/UO o možnostih dela z mladimi (razpis omejen na tri 
prijavljene članice, najmanj 75 % članov UO ZLD, 200 € na izvedbo). V letu 2021 je 
izobraževanje izvedla ZLD Prekmurje. 

- mentor lovskih delavnic za mladino  
Predvidena sredstva: 1.200 € (tri izobraževanja po 400 €), pogoji: najmanj 10 

udeležencev. Nobena usposobljena članica v letu 2021 ni izvedla usposabljanja skladno z 

razpisnimi pogoji. 

- zelena info točka  
Predvidena sredstva: 2.200 € (razpis omejen na eno prijavljeno članico), prejela jih je LZ 
Maribor. 

- lovski tabori  
Predvidena sredstva: 5.000 € (razpis brez omejitve števila udeležencev, do 2.000 € za 
tridnevni tabor): Sredstvi sta prejeli SK ZLD Celje (2.000 €) in Brkinsko kraška ZLD 
(2.000 €). 

- izvedba lovskih delavnic in drugih oblik organiziranega dela z mladimi  
Predvidena sredstva: 5.000 € (razpis brez omejitve števila udeležencev, 5.000 € sredstev, 
do 500 € na izvedbo). V letu 2021 so sredstva prejeli LZ Maribor, ZLD Prekmurje, ZLD 
Bela krajina, LZ Koper in Koroška LZ. 

 
Foto: SKZLD Celje 
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VI Povzetek 

Komisija je po težavah na začetku mandata nadaljevala z delom. Kljub temu so redno delo na 
terenu še vedno hromili ukrepi, povezani z epidemijo covid-19 (težave pri organizaciji lovskih 
taborov, usposabljanj).  

Komisija je tako z razumevanjem in podporo predsednika LZS v letu 2021 uspešno zaključila 
večletni projekt priprave igre »Ravnovesje v naravi.« Pravočasno je pripravila razpise za 
prenos nalog na usposobljene članice, preverila poročila in poskrbela za izplačila sredstev. 
Komisija je poskrbela za ponatis blokov listov s podobami parkljaste divjadi v Sloveniji in 
priskrbela podobe za nove plakate in bloke listov s podobami zveri, ki jih bo natisnila v letu 
2022. 
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2 Komisija za finančno in gospodarsko področje 

I Seje komisije 

V letu 2021 so se člani Komisije za gospodarsko in finančno področje sestali na dveh rednih 
sejah in eni 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) 2/3 
Peter Sitar 3/3 
Tomaža Kraškovic 2/3 
Slavko Zakšek 2/3 

 
III Področje dela komisije 

Komisija je zasedala v sestavi, kot jo je potrdil Upravni odbor LZS. Delo komisije v letu 2021 
je bilo usmerjeno predvsem v pregled porabe sredstev LZS, glede na sprejeti finančni načrt za 
tekoče leto. Komisija je v letu 2021 tekoče spremljala porabo sredstev in realizirane prihodke 
na mesečnem nivoju. V zadnjem kvartalu leta 2021 je komisija izvajala aktivnosti, vezane na 
pripravo in uskladitev finančnega načrta za leto 2022. Zaradi omejitev, povezanih z epidemijo 
covid-19, je finančni načrt LZS za leto 2022 pripravljen v okvirih iz preteklega leta in 
upošteva vsebinske predloge posameznih komisij in organov LZS ter pričakovana finančna 
sredstva v prihodnjem letu. Opravljena je bila tudi koordinacija s predsedniki vseh delovnih 
teles Upravnega odbora ter Uredniškega odbora, kjer je dosežen konsenz glede finančnega 
okvira posameznih komisij in založništva za leto 2022. Predlagani finančni načrt LZS za leto 
2022 je potrdil Upravni odbor LZS na 14. seji, dne 23. 11. 2021. 

Na predlog Nadzornega odbora LZS je komisija novelirala Pravilnik o finančnem poslovanju 
in računovodenju Lovske zveze Slovenije, ki ga je Upravni odbor LZS potrdil na 14. seji. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2021 

a) Spremljanje tekočega poslovanja LZS 
Komisija je v letu 2021 tekoče spremljala porabo sredstev in realizirane prihodke na 
mesečnem nivoju posameznih komisij LZS in Strokovne službe LZS ter jih primerjala s 
sprejetim načrtom LZS za leto 2021. 

b) Priprava finančnega načrta za leto 2022 
Večina komisij je vsebinsko široko in optimistično načrtovala posamezne naloge. Pri 
vsebinskem načrtu so bile določene prioritete programov posameznih komisij, ki dajejo 
prednost programom, ki jih lovci najbolj potrebujejo. Finančni načrt temelji na predpostavki, 
da članarina LZS za leto 2022 ostaja na ravni preteklih let (55 €) in na dejstvu, da v tem letu 
ni predviden pomemben porast članstva. Komisija je zato menila, da predvideni prihodki LZS 
za leto 2022 ne bodo pomembno odstopali od prihodkov za leto 2021, kar predstavlja finančni 
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okvir za delovanje za prihodnje leto. Pri pripravi finančnega načrta je bilo stališče komisije, 
da bodo negotove zdravstvene in ekonomske razmere tudi v prihodnje neugodno vplivale na 
sposobnost komisij, uredniškega odbora glasila Lovec in Strokovne službe, da bi lahko izvedli 
več programov oziroma dejavnosti, kot v letu 2021, zato ni potrebe, da bi finančna sredstva za 
delo komisij in Strokovne službe v prihodnjem letu, pomembno odstopala od odobrenih 
sredstev za leto 2021. Zaradi povečanja stroškov tiska je komisija sledila predlogu 
Uredniškega odbora in za področje založništva odobrila dodatna sredstva za pokrivanje višjih 
stroškov tiska. Dotacije usposobljenim članicam so odobrene natančno v višini, kot to določa 
Pravilnik o financiranju določenih skupnih nalog članic LZS. Tekoči stroški za prihodnje leto 
se načrtujejo na nivoju leta 2021. 

Komisija je mnenja, da se izdatki, povezani z gradnjo lovskega centra v Lukovici ne morejo 
financirati iz tekočega poslovanja ter biti predmet rednega finančnega načrta za leto 2022. 
Zato je komisija Upravnemu odboru posredovala zgolj okvirni predračun sredstev, potrebnih 
za gradnjo centra in ti izdatki niso vključeni v finančni načrt leto 2022. 

Predlog finančnega načrta za leto 2022 tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani odraža 
predstavljene predpostavke in je uravnotežen, kar pomeni, da predlagana poraba za delovanje 
komisij in organov ter Strokovne službe LZS ne presega pričakovanih prihodkov LZS v letu 
2022. Tako načrtovani finančni okvir daje zdrav temelj in dobro popotnico za delovanje 
Lovske zveze Slovenije tudi v prihodnjem letu. Predlog finančnega načrta za leto 2022 je bil 
posredovan v potrditev Upravnemu odboru LZS, ki je predlagani finančni načrt v celoti 
potrdil. 

c) Posodobitev Pravilnika o finančnem poslovanju in računovodenju LZS 

Komisija je na predlog Nadzornega odbora pristopila k posodobitvi Pravilnika o finančnem 
poslovanju in računovodenju LZS, pri čemer so poleg članov komisije sodelovali tudi 
Strokovna služba LZS in računovodstvo ter Komisija za organizacijska in pravna vprašanja, 
ki je čistopis pravilnika obravnavala in z njim soglašala. Novi pravilnik je prilagojen 
trenutnim pravilom finančnega poslovanja in računovodenja ter upošteva obstoječe delovne 
procese in procese vodenja LZS. Upravni odbor LZS je na seji potrdil predlagani Pravilnik o 
finančno-materialnem poslovanju in računovodenju LZS. 

VI Povzetek 

Komisija za finančno in gospodarsko področje je v letu 2021 opravila vse tekoče naloge. 
Komisija posebej izpostavlja pomen kontinuitete gospodarnega ravnanja z omejenimi 
finančnimi sredstvi LZS tudi v prihodnjem letu. 
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3 Komisija za izobraževanje 

I. Seje komisije 

Komisija za izobraževanje se je v letu 2021 sestala na osmih sejah, od tega na štirih rednih 
sejah, dveh dopisnih sejah in dveh videokonferenčnih sejah. 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Ivan Žižek 8/8 
Mag. Branko Lotrič 4/8 
Igor Simšič 6/8 

Marko Burgar 8/8 
Franc Trebušak 4/8 

 
III. Področje dela komisije 

Komisija s svojo aktivnostjo in pooblastili pokriva izobraževanje v lovstvu. Skrbi za razpise 
za izvedbo izobraževanj v lovstvu (izobraževanje za lovce), skrbi za morebitna ažuriranja 
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 za pripravo učnega 
gradiva. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2021 

Leto 2021 je bilo zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covid-19, nekoliko drugačno. Na 
podlagi sprejetega programa dela je komisija na sejah sproti obravnavala vso problematiko, ki 
se pojavlja ob izobraževanju članstva. Komisija je v letu 2021 razpisala sofinanciranja iz 
naslova prenosa nalog na usposobljene članice v višini 25.305,00 €. 

Izvajalec 

Etični 
kodeks in 
lovska 
etika 

Interni 
akti 

Afriška 
prašičja 
kuga Mentorji 

Uspos. 
oseba -
začetni 

Načrto-
vanje 

Lovske 
šege in 
običaji 

Uspos. 
predavat. 
na 
daljavo 

Pravilna 
priprava 
divjačine 

Vodenje 
disciplin. 
postopko
v 

sredstva 2.500 € 2.000 € 2.500 € 2.000 € 4.500 € 2.000 € 2.500 € 3.000 € 2.000 € 2.305 € 

na izvedbo 250 € 300 € 300 € 300 € 1.000 € 300 € 300 € 1.500 € 500 € 300 € 

Bela krajina        
  

 

Brkinsko kraška      x  
  

 

Gorenjska        
  

 

Gorica  x    x  
 

x x 

Idrija        
  

 

Kočevje        
  

 

Koroška        
  

 

Ljubljana    x  x  x 
 

x 

Gornje Posočje        
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Koper x     x x 
  

 

Maribor x x      
  

 

Notranjska     x   
  

 

Novo mesto    x    
  

 

Posavje     x   
  

 
Postojnsko-
Bistriška   x   x  

  
 

Prekmurje        
  

 

Prlekija     x   
  

 

Ptuj-Ormož x x 2x x x x x 
 

x x 
Savinjsko 
Kozjanska    x    

  
 

Zasavje    x    
  

 

število po ZLD/ 
LZ 3 3 2+1 5 4 6 2 1 2 3 

Teoretično izobraževanje lovskih pripravnikov generacije 2020/21 je bilo občutno moteno 
zaradi epidemije covid-19. Izobraževanje za lovske pripravnike je izvedlo 18 usposobljenih 
članic. ZLD Prlekije pri izobraževanju tradicionalno sodeluje z ZLD Prekmurje, ZLD 
Notranjske pa s Postojnsko bistriško ZLD.  
 

izvajalec začetek konec prijavljenih opravil ni opravil nezaključenih 

BELA KRAJINA 12. 2. 2021 30. 5. 2021 24 24   

BRKINSKO KRAŠKA 16. 2. 2021 30. 6. 2021 9 9   

GORENJSKA 15. 1. 2021 30. 6. 2021 41 39   

GORICA 18. 1. 2021 8. 5. 2021 22 21 1  

GORICA 29. 1. 2021 30. 9. 2021 25 24   

GORNJE POSOČJE 19. 3. 2021 22. 5. 2021 12 8   

IDRIJA 26. 2. 2021 30. 9. 2021 17 13  3 

KOČEVJE 13. 3. 2021 3. 7. 2021 19 19   

KOPER 5.2.  2021 30. 9. 2021 10 9  1 

KOROŠKA 27. 3. 2021 4. 11. 2021 24 22 1  

LJUBLJANA 29. 1. 2021 30.  11.2021 32 32   

MARIBOR 5. 3. 2021 30. 10. 2021 53 42  9 

NOVO MESTO 29. 1. 2021 30. 9. 2021 22 19  2 

POSAVJE 20. 4. 2021 18. 6. 2021 27 22  2 

POSTOJNSKO-BISTRIŠKA 23. 2. 2021 31.  12.2021 24 23   

PREKMURJE 13. 2. 2021 31. 12. 2021 20 18 1 1 

PTUJ - ORMOŽ 30. 1. 2021 31. 5. 2021 31 27   

SAVINJSKO – KOZJANSKA 19. 3. 2021 30. 9. 2021 45 38   

ZASAVJE 29. 1. 2021 20. 10. 2021 16 16 0  

SKUPAJ   473 425 3 18 
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Foto: LZ Maribor 

Komisija za priznavanje teoretičnega dela lovskega izpita, ki jo je imenoval pristojni 
minister, je skladno s 6. odstavkom 61. člena ZDLov v letu 2021 odločala osemkrat in izdala 
32 spričeval.  

Sprememba Navodil za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter 
vodenje zbirk podatkov skladno s spremembami in dopolnitvami Zakona o orožju, ki so 
začele veljati 15. 8. 2021. Zakon o orožju tako v sedmem odstavku 19. člena določa, da se 
šteje, da ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem posameznik, ki je opravil 
preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih 
organih, lovski pripravnik, ki je član lovske družine in predloži potrdilo o opravljenem 
preizkusu znanja o ravnanju z orožjem po predpisih o lovstvu, in drugi posameznik z 
opravljenim lovskim izpitom ter varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z 
orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe 
varovanja. V Navodilih za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter 
vodenje zbirk podatkov št. LZS/173-5 z dne 28. 7. 2020 se v 16. členu črta sedmi odstavek, ki 
se je glasil: (7) Lovskemu pripravniku, ki ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem 
po zakonu o orožju, se prizna preizkus znanja o ravnanju z lovskim orožjem. 
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Obnovitveni tečaj za usposobljene osebe: Zaradi omejitev, povezanih z covid-19, v živo ni 
bilo mogoče izvesti obnovitvenih tečajev, čeprav so zakonsko predpisani vsakih pet let. 
Komisija je zato zaprosila svojega člana Marka Burgarja, dr. vet. med., da pripravi 
elektronsko obliko obnovitvenega usposabljanja za usposobljene osebe (preglednike 
uplenjene divjadi). Usposabljanje je predhodno odobrila Uprava za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin (UVHVVR), tako je tečaj opravilo 486 preglednikov. Tečaj je bil za 
udeležence brezplačen, vse stroške je krila komisija. 

LZS in usposobljene članice so v letu 2021 razpisale 200 različnih usposabljanj. Nanje je 
bilo prijavljenih 8.007 članov. Usposabljanj se je udeležilo 6.666 članov, uspešno jih je 
zaključilo 5.893 članov.  

Komisija za izobraževanje je ponatisnila brošuro Lovske šege in običaji v nakladi 30.000 
izvodov. Komisija je za ponatis namenila 6.527,00 € z DDV, brošura pa je brezplačno 
gradivo. 

VI. Povzetek 

Razpisi za izobraževanje v okviru prenosa nalog na usposobljene članice: afriška prašičja 
kuga, mentor, pravilna priprava divjačine, usposobljena oseba – začetni tečaj, lovska etika, 
vodenje disciplinskih postopkov v LD, lovske šege in običaji, interni akti v LD, usposabljanje 
predavateljev za predavanje in izpite na daljavo in načrtovanje v lovstvu. 

Tečaji za lovske pripravnike: izvajalo ga je 18 usposobljenih članic, prijavilo se je 473 
lovskih pripravnikov; v letu 2021 ga je uspešno zaključilo 425 kandidatov. 

Obnovitveni tečaj za usposobljene osebe: za usposobljene osebe je bil brezplačno izveden 
na daljavo; uspešno ga je zaključilo 486 preglednikov. 

Priznavanje lovskih izpitov: v letu 2021 je bilo šest sej komisije, ki jo je imenoval minister. 
Skladno z 61. členom ZDLov je komisija priznala teoretični del lovskega izpita 32 prosilcem. 

Usposabljanja po usposobljenih članicah: v letu 2021 so LZS in usposobljene članice 
organizirale 200 različnih usposabljanj; uspešno jih je zaključilo 5.893 članov. 

Sprememba Navodil za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter 
vodenje zbirk podatkov: Skladno s spremembami Zakona o orožju se pripravnikom, ki 
imajo opravljen preizkus znanja skladno z Zakonom o orožju, ta več ne prizna kot preizkus 
znanja o ravnanju z lovskim orožjem. 

Izdajateljska dejavnost: Komisija je v letu 2021 ponatisnila brošuro Lovske šege in običaji. 
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4 Komisija za lovski informacijski sistem 

I Seje komisije 

V letu 2021 so se člani Komisije za lovski informacijski sistem sestali na dveh rednih sejah, in 
sicer 5. 1. 2021 v obliki video konferenčne seje in 28. 9. 2021. Na število sej so vplivali 
ukrepi za zmanjšanje širjenja okužb s 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 podporo informacijskemu sistemu za izvajanje 
monitoringa šakala ter aplikaciji, namenjeni za evidentiranje povoza divjadi. Komisija se 
ukvarja z razvojem in uvajanjem novih tehnologij, ki so pomoč in podpora pri opravljanju 
temeljnih nalog lovcev in lovskih organizacij. Z izvedbo usposabljanj skrbi za usposobljenost 
lovcev in uporabnikov lovskega informacijskega sistema, hkrati nudi podporo in pomoč 
uporabnikom pri sami uporabi sistema.  

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2021 

V luči ukrepov za zajezitev morebitnega izbruha afriške prašičje kuge smo pristopili k 
izdelavi spletne aplikacije 'vstop v lovišče'. Nova, po 'monitoringu šakala' in 'povozu' divjadi 
že tretja aplikacija, ki jo je pripravila LZS, omogoča vsem lovcev, članom lovskih družin 
vodenje evidence vstopov v lovišče. Spletna mobilna aplikacija deluje na mobilnih napravah 
in namiznih računalnikih. Dostop do aplikacije je omogočen preko prijave z ID številko lovca 
in serijsko številko veljavne lovske izkaznice. Aplikacija v trenutni fazi omogoča izbiro 
lovišča, prevzem koordinat oz. določitev točke na zemljevidu, kjer posameznik izvaja lov ter 
vnos datuma in ure vstopa ter izstopa iz lovišča. Dodano je bilo tudi polje za vnos opomb ali 
opažanj. Pooblaščenci za dostop do LIS Lisjak lahko pregledujejo in izdelujejo sezname o 
vstopih v lovišče. Aplikacija je zasnovana tako, da jo je mogoče enostavno nadgraditi v 
elektronsko evidenčno knjigo izhodov in tudi, če bo interes, v e-dnevnik lovskega čuvaja. 

S prenovo spletne strani smo na članski del spletne strani, poleg anonimiziranih analitičnih in 
grafičnih prikazov podatkov, ki jih zbiramo v LIS Lisjak, dodali še kalkulator škod. 
Kalkulator škode je pripomoček članom komisij za ocenjevanje škod divjadi, ki delujejo 
znotraj upravljavk lovišč. S kalkulatorjem lahko glede na ocenjeno poškodovano površino in 
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kmetijsko kulturo izračunajo, koliko bi znašala ocena škode glede na aktualne statistične 
podatke Statističnega urada RS o cenah kmetijskih pridelkov. 

S Komisijo za organizacijska in pravna vprašanja ter pod vodstvom svetovalke za pravne 
zadeve LZS mag. Nataše Oven, smo sodelovali pri pripravi prenovljenega pravilnika o lovski 
izkaznici, ki med drugim prinaša digitalizacijo lovske izkaznice. Lovci bodo slednje najbolj 
občutili s tem, da jim, v kolikor bo pravilnik sprejet in potrjen s strani pristojnega ministra, ne 
bo več potrebno vsako leto lepiti hologramskih nalepk, ampak se bodo lovske izkaznice 
podaljševale v LIS Lisjak.  

V sodelovanju s Komisijo za upravljanje z divjadjo in Strokovno-znanstvenim svetom smo 
intenzivno nadaljevali aktivnosti pri izdelavi nove aplikacije, povezane s sodelovanjem pri 
evropskem projektu StepChange, ki ga vodi Univerza na Primorskem in je sofinanciran v 
okviru projekta Obzorje 2020. V okviru navedenega projekta smo v sodelovanju z Logos 
izdelali aplikacijo za monitoring prostoživečih živali 'Srna', ki bo nadomestila in nadgradila 
aplikacijo 'monitoring šakala', saj bo omogočila zbiranje raznovrstnih podatkov o izbranih 
živalskih vrstah ter analizo pridobljenih podatkov. Aplikacija bo dostopna za lovce in širšo 
zainteresirano javnost. 

V sodelovanju s Strokovno službo in ob soglasju določenih območnih zvez smo se prijavili na 
javni razpis Ministrstva za javno upravo, namenjen digitalizaciji nevladnih organizacij. Žal 
nam je za zmago na razpisu in dodelitev sredstev zmanjkala le kakšna točka. V obširno 
zastavljenem projektu smo si zadali, da bi ob sofinanciranju države posodobili LIS Lisjak, 
izdelali aplikacijo e-Lovec in digitalizirali lovsko izkaznico. Digitalizacijo lovske izkaznice 
bomo vseeno izvedli, za posodobitev LIS Lisjak in izdelavo aplikacije e-Lovec pa bomo 
sredstva skušali pridobiti na kakšnem drugem razpisu, ali pa se odločili za dolgoročno 
financiranje, saj vlaganje v nadgrajevanje obstoječega, že skoraj dve desetletji delujočega 
informacijskega sistema, ni več smiselno.  

Tudi v 2021 so bile na podlagi pripomb in predlogov zaposlenih v Strokovni službi, 
administratorjev in uporabnikov LIS Lisjak opravljene številne posodobitve in dodane nove 
funkcionalnosti LIS Lisjak, kot je razvidno iz zapisnikov sej komisije, objavljenih na članski 
spletni 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 prenosa nalog na usposobljene članice so bila izvedena štiri usposabljanja 
za uporabnike LIS Lisjak, in sicer v Postojnsko Bistriški ZLD, ZLD Ljubljana, LZ Koper in 
Savinsko Kozjanski ZLD, vendar slednja ni zadostila pogojem iz razpisa, da bi lahko 
pridobila sorazmerni delež sredstev iz razpisa. Z gotovostjo lahko trdimo, da je izvedba zgolj 
štirih usposabljanj posledica epidemije covid-19. Tudi v 2022 bomo glede na epidemiološke 
ukrepe omogočili izvedbo usposabljanja na daljavo, saj opažamo, da je interes velik.  

VI Povzetek 

Aktivnosti v letu 2021: 
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 izdelava aplikacije 'vstop v lovišče', 

 sodelovanje pri pripravi prenovljenega pravilnika o lovski izkaznici, 

 priprava projektne dokumentacije za prijavo na razpis za digitalizacijo NVO, 

 izdelava aplikacije 'Srna' v okviru projekta StepChange, ki ga vodi Univerza na 
Primorskem, sofinanciran iz projekta Obzorje 2020 

 dopolnitve programov zaradi sprememb predpisov, 

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

 izvedba usposabljanj pooblaščencev LIS, 

 priprava poročil in analiz za Strokovno službo ter zunanje uporabnike, 

 stalno dosegljiva pomoč uporabnikom pri uporabi LIS in odpravi napak. 
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5 Komisija za lovsko kinologijo 

I. Seje komisije 

Komisija za lovsko kinologijo se je v letu 2021 sestala na štirih rednih sejah, od tega na eni 
korespondenčni. Zaradi omejitev, povezanih s covid-19, in trenda zmanjševanja stroškov 
delovanja komisije, smo vse seje izvedli preko elektronskih medijev, e-pošte in telefonskih 
pogovorov.  

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 0 
Vilma Alina Bezenšek 3 
Štefan Gorenčič 4 
Rajko Kovačič 3 
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 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 lovskimi kinološkimi društvi (LKD), lovskimi organizacijami in 
vodniki lovsko uporabnih psov. 
- Delovanje v mešani delovni skupini Lovske zveze Slovenije in Kinološke zveze Slovenije 
(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. 

3. Lovsko informacijski sistem Lisjak – aplikacija lovska kinologija 
- Motivacija odgovornih v lovskih družinah za ažurno in celostno vnašanje podatkov s 
področja kinologije v lovski informacijski sistem Lisjak. 
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- Izdelava analiz o iskanju obstreljene divjadi ter stanje lovskih psov v loviščih. 
- Ažuriranje podatkov o vodnikih psov krvosledcev na spletni strani LZS, ki so na članski 
spletni strani 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 
-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, povezanih z lovsko 
kinologijo (LIS Lisjak).  

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2021 

Zaradi epidemije covid-19 je bil v letu 2021 del planiranih prireditev odpovedan ali 
prestavljen na leto 2022. LZS je preko Komisije za lovsko kinologijo financirala oz. 
sofinancirala državne ter mednarodne prireditve s področja lovske kinologije. Sredstva, 
namenjena za kinologijo so se delila izključno po vnaprej sprejetih kriterijih. S takim načinom 
dela komisija doseže transparentno ter pravično delitev sredstev. Vzrejne komisije pri KZS ter 
pasemski klubi so s pomočjo lovsko-kinoloških društev organizirali prireditve, ki jih je LZS 
financirala oziroma sofinancirala. Poravnavalo se je le stroške, ki so nastali z organizacijo 
oziroma udeležbo vodnikov lovcev na prireditvi.  

Komisija je pripravila ter razpisala sedem razpisov s področja določenih skupnih nalog, ki jih 
izpeljejo usposobljene članice. Izvedena izobraževanja za vodnik: tečaj za vodnike 
krvosledcev- eno usposabljanje, tečaj za vodnike goničev – tri usposabljanja, tečaj za vodnike 
psov za lov na malo divjad-eno usposabljanje in tečaj vodno delo-dve usposabljanji. 

Lovska zveza Slovenije je financirala oz. sofinancirala naslednje prireditve: 

1. Ptičarji 

 DERBY - pomladanska vzrejna preizkušnja za nemške kratkodlake ptičarje. V 
organizaciji DLP 25. 4. 2021, v LD Markovci. Preizkušnje se je udeležilo 16 vodnikov 
s svojimi pomočniki.   

 PZPI - preizkušnja zanesljivosti prinašanja. V organizaciji DLP 13. 3. 2021, v LD 
Polzela. Preizkušnje se je udeležilo 5 vodnikov s svojimi psi.  

 SOLMS - jesenska preizkušnja. V organizaciji DLP 19. 9. 2021, v LD Markovci. Na 
preizkušnji je bilo 9 kratkodlakih nemških ptičarjev in en bretonski ptičar. 

 ŠPP CACT - memorial Bogdana Sežuna. V organizaciji DLP 2. 10. 2021, v LD 
Makole. Preizkušnje se je udeležilo 11 vodnikov s svojimi pomočniki.   

 VUP - vsestransko uporabnostna preizkušnja. V organizaciji DLP 23. in 24. 10.2021, v 
LD Črešnjevec. Preizkušnje se je udeležilo 7 vodnikov s svojimi pomočniki.  
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 vzrejni pregled 7 FCI skupine. V organizaciji VK pri DLP 27. 11. 2021, v LD Boris 
Kidrič.  

 
Foto: arhiv Komisije za lovsko kinologijo 

2. Goniči 

 vzrejni pregled - v organizaciji VK goniči: 

 Na vzrejnem pregledu 16. 5. 2021 je bilo vzrejno pregledanih 22 psov (14 psov in 8 
psic), trem psom ni bila dodeljena vzrejna ocena. Dva psa sta bila predhodno tudi 
telesno ocenjena (pasme rodezijski grebenar). 

 Na vzrejnem pregledu 6. 11. 2021 je bilo vzrejno pregledanih 71 psov (29 psov in 42 
psic), devetim psom ni bila dodeljena vzrejna ocena. Dva psa sta bila predhodno tudi 
telesno ocenjena (pasma RR).  

Po vzrejnem pregledu je imela komisija delovni sestanek VK goniči. Žal za goniče v letu 
2021 ni bila organizirana nobena državna ali mednarodna preizkušnja v delu. 

3. Krvosledci  

 Vzrejna komisija za barvarje je 20. 3. 2021 pri lovskem domu LD Slovenska Bistrica 
opravila vzrejni pregled za bavarske in hanoverske barvarje. Vzrejno je bilo 
pregledanih 18 bavarskih barvarjev, od tega 7 psičk in 11 psov, dve psički in en pes 
niso primerni za vzrejo. Psi, primerni za vzrejo, bodo dobili vzrejno dovoljenje, ko 
bodo opravili naravno krvno sled in izpolnili ostale pogoje. Pregledana sta bila dva 
hanoverska barvarja, psička in pes, oba sta primerna za vzrejo in bosta dobila vzrejno 
dovoljenje, ker izpolnjujeta vsa pogoje za izdajo. En bavarski barvar je bil tudi telesno 
ocenjen. 
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 XXVII. Samostojna državna tekma v delu po krvni sledi za barvarje 19. 6. 2021, 
v LD Tomaž. Skupaj z LD Tomaž, LKD Ptuj Ormož in ZLD Ptuj Ormož smo 
organizirali državno prireditev. Prijavljenih je bilo 15 vodnikov, vendar se eden 
prireditve ni udeležil, udeleženih je bilo 11 bavarskih barvarjev in 3 hanoverski 
barvarji. Preizkušnjo je uspešno opravilo 6 psov, dva s I. nagradnim razredom, tako, 
da je bil podeljen CACT in rez. CACT, ter 4 s III. nagradnim razredom. Prireditev je 
bila vrhunsko organizirana, za kar gre zahvala predvsem članom LD Tomaž in 
starešini Toniju Štebihu. Preizkušnja je bila organizirana v spomin preminulem članu 
LD Tomaž, sicer vodniku barvarja Petru Letonji. 

 Vzrejna komisija za barvarje je 6. 11. 2021 pri lovskem domu LD Slovenska Bistrica, 
opravila vzrejni pregled za bavarske in hanoverske barvarje. Vzrejno je bilo 
pregledanih: 

- 7 bavarskih barvarjev, od tega 4 psičke in 3 psi, od teh en pes ni primeren za 
vzrejo. Ostale psičke in psi so primerni za vzrejo in bodo dobili vzrejno 
dovoljenje, ko bodo opravili naravno krvno sled in izpolnili ostale pogoje.  

- 4 hanoverski barvarji, od tega psička in 3 psi. Vsi so primerni za vzrejo in bodo 
dobili vzrejno dovoljenje, ko bodo izpolnili vse pogoje za izdajo. 

 
Foto: arhiv Komisije za lovsko kinologijo 
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4. Brak jazbečarji 

 Na vzrejnem pregledu, ki ga je organizirala DVK za brak jazbečarje pri lovskem 
domu LD Medvode je bilo vzrejno pregledanih 23 psov (8 psov in 15 psic). Vsem 
sodelujočim vodnikom je DVK podarila brošuro, ki je bila izdana skupaj z LZS. 
Vzrejni pregled je potekal brez zapletov in tekoče. Iz kataloga je razvidno, da napore, 
ki jih DVK vlaga v kvalitetno vzrejo, že prinašajo rezultate. 

 
Foto: arhiv Komisije za lovsko kinologijo 

5. Jamarji 

 Na vzrejnem pregledu, ki ga je organizirala DVK za jamarje v Grosuplju, 9. 5. 2021 
je bilo vzrejno pregledanih 10 nemških lovskih terierjev, 6 standardnih jazbečarjev in 3 
pritlikavi jazbečarji. 

 Na vzrejnem pregledu in vzrejni preizkušnji, ki ju je organizirala DVK za jamarje v 
LD Veliki Podlog, 9. 10. 2021 je bilo vzrejno pregledanih ter preizkušenih 13 nemških 
lovskih terierjev, 4 resasti jazbečarji, 3 kratkodlaki jazbečarji, en pritlikavi jazbečar, en 
parson terier in en jack russell terier. 

 VUP jazbečarjev Vahta, v organizaciji LKD Bela krajina, DVK za jamarje in LD 
Suhor, 11. 9. 2021. Vsestranske uporabnostne preizkušnje se je udeležilo 13 vodnikov s 
svojimi jazbečarji. 

 Delo po strelu za NLT CACT v organizaciji LKD Kočevje, DVK za jamarje in LD 
Taborska jama, 16. 10. 2021. Preizkušnje se je udeležilo 9 vodnikov nemških lovskih 
terierjev  

 VUP jazbečarjev v organizaciji KLPJ, LKD Gorica in Brkinsko ZLD, 9. in 10. 10. 
2021. Na tekmovanje se je prvotno prijavilo 20 vodnikov, a se ju trije niso udeležili. 
Tako je bilo na koncu 17 vodnikov iz petih držav (Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Češka 
in Nemčija). 

6. Koroški žigci 
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 Telesna ocena, PNZ in vzrejni pregled za koroške žigce. Komisija za koroške žigce 
pri KZS je v LD Raka 10. 10. 2021 organizirala telesno oceno, PNZ in vzrejni pregled 
za koroške žigce. Prireditve se je udeležilo 10 koroških žigcev, od katerih 6 še ni bilo 
telesno ocenjenih in 9 jih ni imelo opravljenega PNZ. Vsi psi so bili telesno ocenjeni, 
opravili PNZ in vzrejno pregledani. 

 
Komisija za lovsko kinologijo je s pomočjo ostalih organov ter komisij LZS pripravila več 
strokovnih odgovorov na vprašanja vodnikov in članic LZS. Komisija je pripravila osnutek 
Pravilnika o uporabi psov v lovišču ter ga predala v nadaljnjo obravnavo ter usklajevanje 
Komisiji za organizacijska in pravna vprašanja.  
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6 Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi 

I Seje komisije 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi (KLKOJ) je v letu 2021 izvedla 10 sej. 
Izvedeno je bilo osem rednih in tri dopisne seje. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

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

III Področje dela komisije 

Komisija skrbi za spodbujanje kulturne dejavnosti članic LZS in posameznikov, predvsem na 
področjih lovskega zborovskega petja, lovskih rogistov, dejavnosti oponašanja jelenjega 
rukanja in prostoživečih živali, 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 2021 

Finančno načrtovanje in spremljanje realizacije 

KLKOJ je v letu 2021 delovala v skladu s sprejetim delovnim in finančnim načrtom v višini 
18.500,00 €, realizacija 18.110,49 €. Delovala je v skladu s sprejetim finančnim načrtom za 
oddaje »Dober pogled« v višini 16.000,00 €, realizacija 15.865,42 €, in v skladu s sprejetim 
finančnim načrtom razpisa Lovska kultura za usposobljene članice v višini 7.230,00 €, 
realizirana so bila vsa sredstva. 

Realizacija načrta in porabo sredstev je komisija tekoče spremljala na sejah komisije. Zaradi 
epidemije covid-19 je komisija na 15. redni seji sprejela sklep, da del neporabljenih sredstev, 
v okviru sprejetega finančnega načrta, nameni za nakup plaket za lovsko kulturo v višini 
3.471,84 €. 

1.1. Stroški delovanja KLKOJ 

Stroški delovanja komisije v okviru načrtovanih sredstev zajemajo: nadomestila za prevoz za 
udeležbo na sejah komisije, udeležba članov na sejah organizacijskega odbora »47. Srečanja 
lovskih pevskih zborov in rogistov (SLPZR), udeležba predstavnikov na jubilejnih koncertih, 
udeležba na sejah ter sestankih organizatorjev državnega prvenstva v oponašanju jelenjega 
rukanja in ostali stroški. 
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načrtovana sredstva porabljena sredstva neporabljena sredstva 
3.500,00 € 3.307,97 € 192,03 € 

Organizacija 47. Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov 

KLKOJ je leta 2019 podelilo organizacijo 47. SLPZR KD Simon Jenko Lovski pevski zbor 
Medvode. Zaradi razglasitve epidemije covid-19 v letu 2020 je prireditev odpadla. Prireditev 
je bila uspešno izvedena 16. oktobra 2021 v Medvodah. V ta namen je komisija izplačala KD 
Simon Jenko Lovski pevski zbor Medvode načrtovana sredstva.  

 
Foto: Majda Klobasa 

Zaradi epidemije je bila udeležba skupin manjša od pričakovanega in odpovedan je bil posvet 
predstavnikov lovskih kulturnih skupin. 

načrtovana sredstva porabljena sredstva neporabljena sredstva 
5.500,00 € 5.000,00 € 500,00 € 

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

Komisija je na podlagi načrtovanih sredstev razpisala »Javni poziv Lovska kultura 2021«. Do 
sredstev so bili upravičeni vsi, ki so izpolnjevali pogoje, vendar vsem upravičencem zaradi 
epidemije covid-19 nastopov ni uspelo izvesti. 

načrtovana sredstva porabljena sredstva neporabljena sredstva 
6.000,00 € 1.963,94 € 4.036,06 € 
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Dejavnost oponašalcev jelenjega rukanja in prostoživečih živali 

Komisija je v letu 2021 pripravila dva pravilnika: Pravilnik o dejavnosti oponašanja jelenjega 
rukanja in prostoživečih živali ter Pravilnik o usposabljanju sodnikov in podeljevanju licenc 
sodnikom v oponašanju jelenjega rukanja. Namen sprejetja obeh aktov je bil ustvariti 
transparentne in enakopravne možnosti za vse, ki želijo sodelovati v tej dejavnosti. Ureditev 
strelske dejavnosti v okviru LZS je bil referenčni primer poenotenja dejavnosti, ki ga je 
upoštevala in uporabila tudi naša komisija. Poenotenje je potekalo v več fazah: priprava 
pravilnikov s področja dejavnosti oponašanja jelenjega rukanja, javna obravnava pravilnikov, 
sprejetje pravilnikov na upravnem odboru LZS in izvedba usposabljanja sodnikov. Vse faze 
poenotenja so zagotavljale in zagotovile vse nadaljnje aktivnosti dejavnosti oponašanja 
jelenjega rukanja. V Sloveniji do leta 2021 ni bilo usposabljanj za sodnike v oponašanju 
jelenjega rukanja in ni bilo podeljenih licenc.  

Prvi korak po sprejetju pravilnikov sta bila organizacija in izvedba usposabljanja sodnikov za 
podeljevanje licenc, ki je potekalo v začetku julija 2021. Usposabljanja se je udeležilo 18 
slušateljev, z mentorjem, ki so ga uspešno zaključili in pridobili naziv sodnik oponašanja 
jelenjega rukanja. Naslednji korak je bil izvedba 14. Državnega prvenstva, ki je avgusta 2021 
potekalo na gradu Kostel, in ki se ga je udeležilo osem tekmovalcev.  

 
Foto: Urša Kmetec 

Po končanem državnem prvenstvu je komisija na podlagi Pravilnika o dejavnosti oponašanja 
jelenjega rukanja in prostoživečih živali s sklepom imenovala ekipo, ki je na 22. Evropskem 
prvenstvu v oponašanju jelenjega rukanja na Madžarskem zasedla ekipno drugo mesto in 
postala evropska podprvakinja. K ekipnemu uspehu tekmovalcev Tadeja Klemenška, dr. 
Blaža Šulerja in Simona Ferlinca sta v veliki meri s svojimi nasveti in izkušnjami prispevala 
starosta slovenskih sodnikov in mednarodno uveljavljeni sodnik Ernest Kerčmar in s svojimi 
tekmovalnimi izkušnjami Pavel Nared, ki trenutno deluje kot sodnik. 
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načrtovana sredstva porabljena sredstva končno stanje 
3.500,00 € 4.249,73 € - 749,73 € 

Razpis za usposobljene članice – Lovska kultura 

KLKOJ pripravlja programe za razpis s področja lovske kulture za usposobljene članice. V ta 
namen so predvidena posebna sredstva po Pravilniku o financiranju določenih skupnih nalog 
LZS.  

Razpisani projekti: 

1. osnovni tečaj igranja na lovski rog 1 x 

2. nadaljevalni tečaj igranja na lovski rog 1 x 

3. fotografska delavnica 1 x 

4. likovna kolonija 1 x 

5. odnosi z javnostmi in sodobni pristopi javnega komuniciranja 3 x 

6. delavnica za ustvarjalce izdelkov z lovskim motivom  1 x 

7. usposabljanje za sodnike, izbirna tekma in osnovno usposabljanje v op. jelenjega rukanja. 1 x 

8. organizacija državnega prvenstva z nadaljevalnim usposabljanjem v op. jelenjega rukanja 1 x 

Vse članice, ki so se prijavile na razpis, so bile izbrane za organizacijo vsaj enega projekta. 

načrtovana sredstva porabljena sredstva neporabljena sredstva 
7.230,00 € 7.230,00 € 0 € 

TV Oddaje Dober Pogled 

Za izvajanje programa TV oddaj Dober pogled so namenjena sredstva v višini 16.000 €. Z 
izvajalcem, podjetjem Video Pro d.o.o. je po pogodbi dogovorjeno snemanje osmih oddaj. Pri 
končnem obračunu bruto/neto prihaja do ostanka sredstev, zato je z izvajalcem dogovorjen 
popust še za deveto oddajo iz preostanka sredstev. Na ta način izvajalec zagotavlja 
predvajanje devetih oddaj o lovstvu v skupni načrtovani vrednosti 16.000 €. 

načrtovana sredstva porabljena sredstva neporabljena sredstva 
16.000,00 € 15.916,76 € 83,24 € 

Druge naloge komisije 

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

Komisija je na svoji 14. redni seji sprejela sklep, da se poda pobudo Strokovno-znanstvenemu 
svetu za pripravo komunikacijske strategije LZS. Pobuda se nanaša na pripravo delavnice, na 
kateri bo Strokovno-znanstveni svet z vodstvom LZS pripravil vizijo, poslanstvo in cilje za 
prihodnje štiriletno obdobje ter dogovoril izvedbo analize trenutnega stanja. 
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VI Povzetek 

Delo komisije v letu 2021 ocenjujemo kot zelo uspešno, saj se je komisija proaktivno odzvala 
na razmere in izvedla načrtovane ter dodatne naloge in projekte, ki so bili glede na situacijo 
izvedljivi. Pri koriščenju sredstev osnovnega programa KLKOJ smo sledili porabi sredstev v 
višini, kot je bilo to načrtovano v načrtu KLKOJ v letu 2021.  
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7 Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje 

I. Seje komisije 

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje se je v letu 2021 sestala na eni videokonferenčni 
seji in dveh dopisnih sejah. sicer je sprotno komuniciranje med člani komisije potekalo preko 
e-pošte. Na videokonferenčni seji so bili prisotni tudi predsedniki komisij za lovsko strelstvo 
območnih zvez.  

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 2 
Matija Janc (predsednik) 2/2 
Tomaž Trotovšek (podpredsednik) 2/2 
Bojan Urbančič 2/2 
Dušan Urankar 2/2 
Anton Weiss 2/2 
Bojan Gorenc 2/2 
Gorazd Černuta 2/2 

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. Komisija vodi evidenco o izdanih znakih 
mojster strelec v lovskem informacijskem sistemu Lisjak. 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 2021 

Komisija je realizirala Državno prvenstvo v lovski kombinaciji, na premično tarčo in 
tekmovanje veteranov in superveteranov. Komisija je za usposobljene članice LZS pripravila 
tudi dva razpisa za izvedbo nalog, in sicer izbirna tekmovanja za udeležbo na strelskih 
tekmovanjih za državna prvenstva in nadaljevalno usposabljanje ter podeljevanje licenc 
strelskim sodnikom LZS. 

1. Državna prvenstva LZS v lovskem strelstvu 

Tudi v letu 2021 so bila pod okriljem komisije izvedena naslednja strelska prvenstva LZS: 
državno prvenstvo v lovski kombinaciji in državno prvenstvo veteranov in superveteranov. 
Državno prvenstvo za veterane in superveterane ter državno prvenstvo v veliki kombinaciji in 
Dnevi lovskega strelstva so potekali na strelišču Gaj - Pragersko. V letu je 2021 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'. 
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Foto: Bojan Gorenc 

2. Udeležba strelcev LZS na evropskem prvenstvu v lovskem strelstvu in mednarodnih 
tekmovanjih 

Evropsko strelsko prvenstvo v lovski kombinaciji je potekalo v kraju Csákberény na 
Madžarskem. Ekipo Lovske zveze Slovenije je zastopalo deset strelcev. Slovenski lovci so 
med 116 tekmovalci iz 14 držav dosegli:  

Ekipa LZS v sestavi: Matjaž Hlebš, Nejc Garmut, Boštjan Sadek, Miha Finkšt, Nejc Hlebš in 

Marijan Sadek je dosegla 2.mesto v golobih in 3. mesto v kombinaciji, pri veteranih pa Igor 

Pičulin 2. mesto posamezno. Največji uspeh je dosegel mladinec Nejc Garmut, ki je postal 

evropski mladinski prvak.  

Letošnje evropsko prvenstvo se bo vtisnilo v spomin, saj zaradi epidemije covid-19 kar dve 
leti ni bilo tekem na mednarodnem nivoju, strelišča so bila zaprta, zato je bilo manj možnosti 
za trening, a bodo uspehi strelske ekipe kljub temu zapisane z zlatimi črkami – dosegla je 
izjemen uspeh in dokazala, da leta 2019 ni bila sreča tista, zaradi katere smo postali evropski 
prvaki.  

Za izbor, pripravo ekipe in udeležbo na evropskem prvenstvu je imela komisija na voljo le 
10.000 €, kar nikakor ne bi omogočalo udeležbe tako številni ekipi, če ne bi pridobili zajetnih 
sponzorskih sredstev finančni obliki in v opremi ekipe, za kar gre vsa zahvala sponzorjem.  

Vsi sodelujoči so več kot upravičili izbor v reprezentanco in sodelovanje na evropskem 
prvenstvu. 
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Foto: arhiv Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje 

3. Izvedba razpisov za usposobljene članice 

Komisija je razpisala dva projekta za izvedbo skupnih nalog za usposobljene članice, in sicer, 
nadaljevalno usposabljanje in podeljevanje licenc strelskim sodnikom LZS, izbirna strelska 
tekmovanja in udeležba na strelskih tekmovanjih na državnem prvenstvu. Poročila o izvedbi 
izbirnih tekmovanja in tudi udeležbi na državnem prvenstvu v lovskem strelstvu je podalo 
osem območnih zvez. 

4. Posredovanje različnih strokovnih mnenj in sodelovanje v delovnih skupinah 

V letu 2021 je bil sprejet nov zakon o orožju, ki je pričel veljati z 15. avgustom. Spremembe 
zakona so vplivale na Pravilnik o lovskem strelstvu, zato je komisija podala na Upravni odbor 
LZS Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o lovskem strelstvu, ki je bil sprejet 
na seji UO LZS 23. 11. 2021. Na komisijo je bilo naslovljenih več vprašanj s področja 
lovskega strelstva s strani območnih zvez, lovskih družin in posameznikov; vsem so bili 
podani ustrezni odgovori.  

5. Lovski informacijski sistem Lisjak  

Komisija je v lovski informacijski sistem Lisjak vnesla evidenco o izdanih znakih 'mojster 

strelec' in državne prvake. 

V. Povzetek 

Komisija je realizirala v letu 2021 načrtovane naloge.  
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8 Komisija za mednarodne odnose 

I Seje komisije 

Komisija je v letu 2021 zasedala na dveh sejah, in sicer na videokonferenčni seji 30.3. 2021 in 
na redni seji 27.9. 2021. 

II Člani komisije in udeležba na sejah 

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

Na prvi, videokonferenčni seji sta bila prisotna tudi predsednik LZS mag. Lado Bradač in 
podpredsednik LSZ mag. Aleš Klemenc. Na drugi seji je bil prisoten direktor Strokovne 
službe mag. Božo Zakrajšek. 

III Področje dela komisije 

Področje dela Komisije za mednarodno odnose je sodelovanje LZS na mednarodnem 
področju, še posebej sodelovanje z Združenjem zvez za lov in varstvo divjadi v EU (FACE), 
sodelovanje z Mednarodnim svetom za lovstvo in ohranjanje divjadi (CIC), sodelovanje v 
Delovni skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora (AGJSO) ter obmejno 
sodelovanje z lovci Hrvaške, Avstrije in Italije. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2021 

V letu 2021 je epidemija covid-19 omejevala življenje in delo, kar je vplivalo na lovstvo 
doma in v tujini in tudi na delo komisije. Nekatere aktivnosti so bile odpovedane, nekatere so 
se nadaljevale preko video povezav, uspešno je bila izvedena svetovna razstava »One with 
nature« v Budimpešti, v okviru katere so potekale tudi nekatere aktivnosti FACE.  

Svetovna razstava »One with nature« v Budimpešti 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je k sodelovanju na svetovni razstavi 
povabilo tudi LZS. Najprej je bilo mišljeno, da bi na razstavnem prostoru LZS vsak dan bili 
prisotni vsaj dve osebi in bi poleg zaposlenih v Strokovni službi LZS po nekaj dni sodelovali 
tudi člani Komisije za mednarodne odnose; v sklopu predstavitve LZS bi lahko predstavili tifo 
Delovno skupnost lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora in sodelovanje Lovske 
zveze Slovenije v njej. Žal pristojno ministrstvo ni zagotovilo predhodno obljubljenih 
sredstev za operativne in organizacijske stroške.  

Poleg člana komisije Srečka Žerjava sta 26. 9. 2021 razstavo skupaj z drugimi predstavniki 
LZS obiskala še predsednik komisije Janez Logar in podpredsednik komisije Andrej Šturman.  
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Sodelovanje z Združenjem zvez za lov in varstvo divjadi v EU (FACE)  
V okviru svetovne razstave v Budimpešti je potekala seja IO in UO FACE ter skupščina 
FACE. Poleg te, so bile še tri seje UO in ena IO na daljavo. Leto 2021 je bilo volilno leto in 
Torbjörn Larsson ostaja predsednik FACE še en mandat. Srečko Žerjav pa je bil ponovno 
potrjen za podpredsednika evropske zveze oziroma za predsednika Centralnega regiona 
(Avstrija, Češka, Madžarska, Švica, Slovaška in Slovenija). Glavna tema skupščine FACE je 
bila omejitev lova na grlico, ki je v zaključnem postopku, in namera o popolni prepovedi 
uporabe svinca na mokriščih do leta 2023 ter prepoved uporabe svinca pri vseh vrstah lova do 
leta 2026, vendar so nekatere nacionalne zveze že opozorile, da se bodo njihovi člani v tem 
primeru odrekli lovu. Ena izmed treh španskih lovskih zvez je ponovno postala polnopravna 
članica FACE. Lovska zveza Severne Makedonije je podala prošnjo za znižanje članarine v 
FACE. Omenjena zveza ima le nekaj članov, ker lovci v S. Makedoniji niso člani zveze, 
ampak le člani lovskih družin. 

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

Srečko Žerjav je na daljavo sodeloval s komisijo za ocenjevanje trofej (Trophy evaluation 
board) pri izdelavi dopolnil pravilnika o ocenjevanju trofej. Sestanek CIC Foruma za 
centralno in vzhodno Evropo in 67. generalna skupščina CIC sta bili izpeljani v Budimpešti 
brez predstavnikov LZS. Komisija o teh dogodkih ni bila obveščena. 

Sodelovanje v Delovni skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora 
(AGJSO) 

LZS bi v letu 2020 morala biti organizator rednega letnega, 68. zasedanja DSLZJAP - AGSJO 
na Bledu, a je bilo zasedanje zaradi epidemije covid-19 odpovedano tudi v letu 2021. Zaradi 
načrtovane organizacije 68. zasedanja AGJSO so bila predvidena sredstva komisije nekoliko 
višja kot običajno, vendar je komisija v letu 2021 porabila le dobrih 12 % načrtovanih 
sredstev. V letu 2022 se za delo Komisije za mednarodne odnose načrtuje 21.000 € sredstev; 
znesek pa upošteva in vključuje tudi stroške organizacije 68. zasedanja AGJSO, ki bo 
predvidoma konec oktobra 2022 v organizaciji LZS potekalo na Bledu. Komisija bo 
podrobneje pripravila potrebno organizacijo 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 na porabo predvidenih sredstev komisije. 
Aktivnosti AGJSO so bile odpovedane, aktivnosti v FACE so potekale tudi na daljavo, 
aktivnosti CIC pa v omejenem obsegu; zato bo komisija vzpostavila primeren pretok 
informacij. 
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9 Komisija za organizacijska in pravna vprašanja 

I. Seje komisije 

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja je imela v letu 2021 šest sej, od katerih sta bili 
dve korespondenčni. 
 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 6 
Goran Šuler (predsednik) 6 
mag. Nataša Oven (podpredsednica) 6 
Barbara Ogorevc 5 
Matjaž Mravljak  5 
Božidar Štemberger 5 
Andrej Krašek 4 
Milan Kranjc 5 

 

III. Področje dela komisije 

Področje dela komisije v internih aktih LZS ni določeno, zato komisija 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 komisija skuša reagirati tudi 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 komisija.  

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2021 

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

1. Sodelovanje v postopkih priprave predpisov 
Na področju priprave predpisov se je v letu 2021 sicer dogajalo marsikaj, zgodilo pa se ni nič. 
Komisija je načrtovane spremembe in dopolnitve predpisov sicer skušala spremljati, vendar to 
zaradi kratkih rokov praviloma niti ni bilo mogoče. Pri oblikovanju pripomb sta tako v skladu 
z zahtevami predsednika LZS in direktorja Strokovne službe LZS sodelovala le predsednik 
komisije ter njegova namestnica, ki je v Strokovni službi odgovorna za pravno področje. Tako 
sta med drugim dvakrat pripravila predlog nekaterih manjših, dobronamernih sprememb in 
dopolnitev Zakona o divjadi in lovstvu, ki je bil konec leta 2021 še v vladni in parlamentarni 
proceduri, a jih je ministrstvo, pristojno za lovstvo, v celoti prezrlo.  

V okviru komisije je bilo pripravljeno ter znotraj LZS usklajeno delovno besedilo novega 
Pravilnika o lovski izkaznici, ki naj bi ga sprejel minister, pristojen za lovstvo. 
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2. Na področju priprave internih aktov je komisija: 
- na podlagi predloga Komisije za priznanja in odlikovanja pripravila besedilo dopolnitve 
Pravilnika o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj ter jubilejnih znakov za leta članstva, 
po sprejemu tega akta na Upravnem odboru LZS pa pripravila in določila prečiščeno besedilo 
številka 3 tega akta;  

- pripravila spremembo Navodil za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita 
ter vodenje evidenc;  

- ob upoštevanju spremenjene vsebine Navodil za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela 
lovskega izpita ter vodenje evidenc pripravila ustrezne spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
lovskem strelstvu; 

-  pripravila dopolnitve Pravilnika o delovnih razmerjih in plačah delavcev Strokovne službe 
Lovske zveze Slovenije; 

- v sodelovanju s Komisijo za finančno in gospodarsko področje pripravila predlog novega 
Pravilnika o finančnem poslovanju in računovodenju v Lovski zvezi Slovenije; 

- v sodelovanju s predsednikom Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi v celoti 
izdelala predlog Pravilnika o dejavnosti oponašanja jelenjega rukanja in prostoživečih živali; 

- v sodelovanju s predsednikom Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi v celoti 
izdelala predlog Pravilnika o usposabljanju sodnikov in podeljevanju licenc sodnikom v 
oponašanju jelenjega rukanja; 

- obravnavala predlog Pravilnika o izdajanju glasila Lovske zveze Slovenije Lovec; 

- obravnavala predlog programske zasnove glasila Lovec ter predlog Uredniške politike 
glasila Lovec; 

- obravnavala predlog Pravilnika o piškotkih, predlog Izjave o varstvu osebnih podatkov ter 
predlog Splošnih pogojev uporabe avtorske pravice ter 

- v sodelovanju s predsednikom Komisije za lovski informacijski sistem izdelala vzorec 
kataloga informacij javnega značaja za lovske družine.  

Vsi našteti interni akti, z izjemo aktov povezanih z glasilom Lovec in ostalo publicistično 
dejavnostjo, so bili brez pripomb tudi sprejeti na Upravnem odboru LZS.  

3. Delo komisije na področju sodnih sporov  

Na področju sodnih sporov je komisija financirala vložitev tožbe lovski družini, ki ji je lovski 
inšpektor zaradi administrativne napake izrekel globo v višini 4.200 €, odgovorni osebi pa 
globo v višini 420 €.  

Komisija si je v letu 2021 prizadevala, da bi zaradi nastanka sodne prakse sofinancirala sodni 
spor, ki se nanaša na situacijo, ko upravni organi v upravnih postopkih, ki se nanašajo na 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo ali na upravljanje s prostoživečimi zaščitenimi živalskimi 
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vrstami, upravljavkam lovišč ne priznajo lastnosti strank  v postopku. Takega sodnega spora ji 
ni uspelo sprožiti tako zaradi pomankanja volje kot tudi zaradi nezmožnosti razumevanja 
pomena tovrstne sodne prakse.  

4. Ostale naloge komisije 

V letu 2021 je komisija pripravila tri obsežnejša strokovna gradiva, in sicer: 

- spremembe statusu lovskih organizacij kot nevladnih organizacij v javnem interesu, 
katerega namen je bil, da se za lovske organizacije sistematično aplicirajo številne 
zakonodajne spremembe, do katerih je prišlo na tem področju; 
- postopek izdaje, preklica veljavnosti oziroma odvzema lovske izkaznice in podaljšanje 
njene veljavnosti ter  
- dostop do informacij javnega značaja. 
Komisija se je tekoče odzivala oziroma odgovarjala na vprašanja, s katerimi so se nanjo ali na 
LZS obračale članice. V tem okviru se je opredelila do vprašanja pogojev za uvedbo 
inšpekcijskega postopka, podala pojasnila glede možnih načinov odločanja v lovskih družinah 
v času epidemije covid-19, sprejela stališče do prošnje lovske družine, ki ne upravlja z 
loviščem, za sprejem v članstvo LZS, sprožila razpravo glede primernosti objavljanja 
fotografij, povezanih z uplenitvijo divjadi na družbenih omrežjih, se opredelila do vprašanja 
prenehanja članstva v delovnem telesu LZS zaradi prenehanja članstva v lovski družini ter 
sprejela še nekatera druga, manj pomembna stališča in mnenja. Z ustreznimi pojasnili je 
komisija 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 komisije v letu 2021 na pripravi oziroma 
na sodelovanju pri pripravi internih aktov LZS. Z opravljenim delom na tem področju smo 
lahko zadovoljni, kar pa ne velja za ostala področja dela komisije. Komisija v polni sestavi se 
praktično ni vključevala v postopke priprave predpisov niti v sodne postopke.  

Zunanji razlog za tako stanje so relativno kratki roki, ki jih pripravljavci predpisov ter upravni 
organi in sodišča postavljajo udeležencem teh postopkov. Notranji razlog je obstoječa delitev 
dela med Strokovno službo, organi Lovske zveze Slovenije ter njenimi delovnimi telesi. Zato 
se je treba na novo dogovoriti, kaj je naloga Strokovne službe in kaj naloga delovnih teles 
LZS, tem zaključkom pa prilagoditi tudi notranjo organizacijo. Tudi okoliščina, da je poročilo 
o delu za leto 2021 glede glavnih poudarkov ter glede zaključkov praktično identično poročilu 
o delu komisije za leto 2020, kaže na to, da se je dosedanji način dela izčrpal in da je treba 
nekaj spremeniti. Za prvi poskus v tej smeri Upravni odbor LZS ni zbral dovolj volje.  
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10 Komisija za lovska priznanja in odlikovanja 

I Seje komisije 

V letu 2021 je imela Komisija za lovska priznanja in odlikovanja štiri redne (9. 3., 17. 6., 12. 
9. in 19. 10. 2021) in dve videokonferenčni (19. 1. in 26. 8. 2021) seji.  

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Milan Velkovrh (predsednik) 6/6 
Stanko Štimac (podpredsednik) 6/6 
Franc Krivec - član 6/6 

III Področje dela komisije 

Komisija je v letu 2021 obravnavala predloge za podelitev lovskih priznanj in odlikovanj. 
Obravnavala je: 

 št. predlogov pozitivno rešenih zavrnjenih 
Znak za zasluge 175 175 0 
Zlati znak za zasluge 165 164 1 
Red III. stopnje 89 57 32 
Red II. stopnje 36 13 24 
Red I. stopnje 26 9 17 
Plaketa Zlatorog 1 1 0 
Jubilejni znak za 40 let 471 471 0 
Jubilejni znak za 50 let 205 205 0 
Jubilejni znak za 60 let 71 71 0 
Jubilejni znak za 70 let 8 8 0 
Plaketa LZS 2 2 0 
Plaketa za lovsko kulturo III. 7 7 0 
Plaketa za lovsko kulturo II. 8 8 0 
Plaketa za lovsko kulturo I. 2 2 0 
Skupaj 1.266 1.193 74 

Preglednica v letu 2021 odobrenih podelitev redov za lovske zasluge I. in II. stopnje 

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

6 3 5 8 

Še vedno 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 2021 

Redno delo 
Komisija je v letu 2021 brez omembe vrednih težav delovala skladno s Pravili LZS in 
Pravilnikom o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj. Kljub temu, da leto 2021 z vidika 
praznovanj okroglih obletnic ustanovitev lovskih družin ni bilo jubilejno in so običajno 
delovanje (občni zbori, prireditve,..) okrnili ukrepi za preprečevanje širjenja covid-19, je v 
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letu 2021 komisija obravnavala 1.266, to je okoli 20 % predlogov manj kot leto poprej, ko jih 
je 1.614 in slabih 30 % manj kot pred dvema letoma, to je 1.800. 

V Povzetek 

Komisija je v letu 2021 tekoče reševala prejete predloge za podelitev lovskih priznanj in 
odlikovanj. Vsi člani komisije so se sej vzorno udeleževali. 
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11 Komisija za upravljanje z divjadjo 

I Seje komisije 

Delo komisije je potekalo preko neposredni medsebojni stikov, telefonski pogovorov in preko 
video povezav med člani komisije ter z ostalimi deležniki. Komisija je skupno opravila 5 sej, 
in sicer tri redne, eno dopisno in eno videokonferenčno sejo. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Redna Dopisna Video Skupaj 
Dr. Ivan Kos (predsednik) 3 1 1 5 
Dr. Boštjan Pokorny (podpredsednik) 3 1 1 5 
Dr. Hubert Potočnik 2 0 1 3 
Anton Marinčič 1 1 1 3 
Dragan Zemljič 2 1 1 4 
Zdravko Miklašič 2 1 1 4 
Dr. Ida Jelenko Turinek 0 0 1 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 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 2021 

Strokovno delovanje članov KUD 
Komisija in njeni člani so v letu 2021 sodelovali pri različnih aktivnostih tako na nivoju LZS 
kakor tudi na lokalnem nivoju. V letu 2021 je bila še naprej zelo izpostavljena problematika 
upravljanja z velikimi zvermi, aktivnosti pa so bile tudi pri upravljanju oziroma stanju male 
divjadi, pripravi dolgoročnih dokumentov upravljanja z divjadjo in lovišči ter pri pripravi in 
izvajanju letnih lovskoupravljavskih načrtov. 

Ena izmed osrednjih tem je bila 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 nekatera ključna 
izhodišča, predvsem 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 lovskih 
družinah. 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 
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delijo iste gozdne krpe). Komisija je jasno zavzela stališče, da mora biti upravljanje (vključno 
z odvzemom) vnaprej znano in ne sme podpirati stihijskega lova mimo osnovnih lovsko-
etičnih izhodišč (npr. čas in način lova, odstrel doječih medvedk, sesnih mladičev). 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 upoštevanjem 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 ukrepov. 

V okviru komisije smo v sodelovanju z LD Tomišelj in LD Križevci ob podpori sodelavcev 
biotehniške fakultete nadaljevali z odlavljanjem ter opremljanjem zajcev in lisic z GPS 
ovratnicami ter spremljali njihovo aktivnost, rabo prostora ter druge pomembne biološke 
parametre. 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 2021 so se začele intenzivnejše aktivnosti glede priprave 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 mnogo (več sto) pripomb. Pripombe so 
bile poslane pripravljavcem neposredno, ali p 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 pomemben 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 sodelovanje pri izvedbi razpisa in izbor izvajalcev iz naslova 
aktivnosti usposobljenih članic. Predvidena tematika razpisa je povezana z upravljanjem z 
malo divjadjo. V letu 2021 je komisija sklenila, da bo prek tega razpisa sofinancirala projekt 
le ene usposobljene članice. Pripravili smo vsebinska izhodišča ter kriterije, po katerih smo 
člani komisije ocenjevali prispele prijave. Na razpis se je prijavila le ZLD Prlekije s 
pripravljenim projektom oziroma projektnimi aktivnostmi. Komisija je na osnovi poročila 
ZLD Prlekije konec leta odobrila izplačilo 5.784,00 €. 

Sodelovanje z Veterinarsko fakulteto je 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. 
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V letu 2021 se je nadaljevalo spremljanje šakala v Sloveniji s pomočjo postavljenega modula 
v Lovskem informacijskem sistemu Lisjak 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 teh bistveno manj in opozarja na pomen 
izvajanja monitoringa ne le 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 spremlja opažanja glede stanja populacij srnjadi v slovenskem prostoru, na kar smo 
opozarjali tudi pristojne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Zavodu 
za gozdove. Z razpisano temo ciljnega raziskovalnega projekta je predvideno 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 z konzultacijami 
sodelovali pri posameznih upravljavcih lovišč. 

Obravnavali smo 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, uporabi različnih načinov lova, različnih lovnih pripomočkih (tehničnih, 
kemijskih) in lovnih dob. Vprašanja so zelo kompleksna in bi zahtevala obravnavo iz 
različnih vidikov, pri čemer 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 preteklem letu delovala v okviru sprejetega letnega načrta komisije za 
upravljanje z divjadjo. Komisije deluje preko izmenjav mnenj članov na skupnih sejah, 
pomembna je tudi izmenjava mnenj z medsebojno neformalno komunikacijo preko 
elektronske pošte, videokonferenc in osebnih pogovorov ter z neposredno aktivnostjo 
posameznih članov. Tako smo ažurno sodelovali pri oblikovanju stališč LZS do aktualnih 
problemov upravljanja z divjadjo in nekaterih zaščitenih živalskih vrst. Pri tem smo pogosto 
izpostavljali, da je za doseganje posameznih ciljev poleg strokovnosti potrebna tudi enotnost 
širšega članstva. Tu pridejo neposredno do izraza različne aktivnosti LZS, območnih zvez in 
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. 
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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 velika pozornost. Komisija je dajala velik 
poudarek temu, da so predvideni ukrepi in ravnanja strokovno utemeljeni, predvsem pa 
življenjski in realno izvedljivi. 
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12 Strokovno-znanstveni svet LZS 

I. Seje Strokovno-znanstvenega sveta v letu 2021 

Strokovno-znanstveni svet (SZS) LZS je imel v letu 2021 tri redne seje (4. sejo – 6. 1.2021, 
na daljavo; 5. sejo, 28. 9. 2021; 6. sejo, 26. 11. 2021), več dogovorov in odločitev pa so člani 
sprejeli neposredno prek medsebojne elektronske komunikacije. Delo sveta je bilo vseskozi 
transparentno in javno. Vsi relevantni dokumenti in zapisniki SZS so dostopni na članski 
spletni strani LZS. 

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

Ime in priimek: 
Prisotnost na sejah 

6. 1. 2021 28. 9. 2021 26. 11. 2021 

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. Božo Zakrajšek (direktor Strokovne službe LZS) +   
Tilen Hvala (svetovalec za projektno delo 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 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. 
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IV. Podroben opis dejavnosti v letu 2021  

IV/1. Splošno  
Kljub epidemiološkim razmeram, ki so v letu 2021 pomembno vplivale in oteževale delo, je 
SZS tudi v tem letu delo izvajal skladno s svojim poslanstvom, vizijo in vsebinskim 
področjem delovanja. 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 nadgradnjo delovanja SZS velja 
izpostaviti tudi sodelovanje s slovenskimi raziskovalnimi institucijami pri izvajanju 
mednarodnih projektov (npr. v programu Obzorje-2020 in LIFE), 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 2021 sestali na treh rednih sejah, od katerih je prva 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) in drugih relevantnih inštitucij 
o pomembnih strokovnih vprašanjih, povezanih s slovenskim lovstvom ter upravljanjem 
populacij prostoživečih živali, npr. na/prek: (i) sestankov in usklajevanj predstavnikov LZS 
in raziskovalcev divjadi s predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije in MKGP glede 
lovskoupravljavskega načrtovanja v prihodnje oz. priprave Smernic za upravljanje divjadi 
v Sloveniji v obdobju 2021–2030 (priprava poglobljenih strokovnih pripomb na smernice v 
januarju 2021; udeležba na sestankih, dne 7. 1. 2021, 16. 2. 2021, 1. 3. 2021 in 16. 3. 2021, 
ter na usklajevanju s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dne 
19. 3. 2021); (ii) delovanja v strokovni komisiji MKGP za presojo pomena in prihodnjega 
delovanja lovišč s posebnim namenom (sestanki: 23. 2. 2021, 23. 6. 2021, 20. 7. 2021, 
26. 8. 2021); (iii) aktivnega sodelovanja na delavnicah, namenjenih varstvu narave in 
velikih zveri (DinAlpConnect: 11. 2. 2021; strategija za varstvo volka: 12. 3. 2021, 
31. 5. 2021); (iv) zastopanja okoljskih nevladnih organizacij v Strokovnem svetu družbe 
Slovenski državni gozdovi, SiDG (seji 18. 5. 2021 in 16. 11. 2021). 

- Prenos strokovno-znanstvenih spoznanj in znanj o divjadi in upravljanju z njo k lovcem 
kot končnim uporabnikom. Dva člana SZS sta sodelovala pri on-line usposabljanju 
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izvajalcev nujnih ukrepov po potrditvi afriške prašičje kuge (8. 7. in 14. 7. 2021); skupaj z 
Visoko šolo za varstvo okolja so člani SZS organizirali izobraževanje slovenskih lovcev 
oz. prenos izkušenj iz drugih držav (Poljska, Češka, Belgija, Italija) glede ukrepov zoper 
APK (on-line, 20. 4. 2021: predavatelji – dr. Tomasz Podgorski, dr. Alain Licoppe, dr. 
Laura Iacolina; dogodek je bil predstavljen tudi v glasilu Lovec: Kmetec, 2021, 6: str. 
293).  

- Prenos strokovno-znanstvenih spoznanj, vključno s poudarjanjem pomena slovenskih 
lovcev za raziskave divjadi, v mednarodni prostor. Člani SZS so se v letu 2021 s prispevki 
udeležili naslednjih dogodkov, kjer so predstavljali upravljanje z divjadjo in varstvo 
zavarovanih vrst v Sloveniji, pomen naših podatkovnih baz in vlogo lovcev kot dragocenih 
sodelavcev v raziskavah divjadi: (i) III Rupicapra Symposium (na daljavo, 16. –
 18. 6. 2021); (ii) E-NetWild Annual Meeting (na daljavo, 5. – 6. 10. 2021); (iii) 
neformalno srečanje direktorjev za lovstvo držav Evropske unije (Postojna, 14. –
 15. 9. 2021). Navedenih dogodkov so se udeležili na račun delodajalcev, kjer so zaposleni 
(udeležba ni predstavljala finančnega bremena za LZS), a so se predstavili tudi kot člani 
SZS LZS. 

- Več članov SZS je tudi v letu 2021 sodelovalo pri izvajanju raziskovalnih projektov, 
namenjenih izboljšanju upravljanja s populacijami divjadi in reševanju konfliktnih situacij. 
Omeniti velja 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; (ii) LIFE Lynx: Reševanje risa v Dinaridih in 
jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem; (iii) COST akcija ASF-STOP (CA15116): 
Understanding and combating African Swine Fever in Europe; (iv) H-2020 StepChange: 
Science transformation in Europe through citizens involvement in health, conservation and 
energy research. 

IV/3. Podpora vodstvu in strokovnim službam LZS 
SZS je v letu 2021 vodstvu in Strokovni službi LZS nudil pomoč pri aktivnostih, namenjenih 
informiranju in ozaveščanju javnosti o pomenu in izzivih pri upravljanju s populacijami 
divjadi ter njenim življenjskim okoljem. 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.  

Dva člana SZS sta spomladi 2021 sodelovala v komisiji za izbor svetovalca za projektno delo 
LZS (sestanki in predstavitve 11. 4. 2021, 21. 4. 2021, 22. 4. 2021, 28. 4. 2021 in 6. 5. 2021). 

IV/4. Priprava in izvedba 12. Slovenskega lovskega dneva 
Člani SZS so v letu 2021 organizirali in izvedli 12. Slovenski lovski dan z naslovom 
Problematika divjadi na nelovnih površinah. Pripravili so program dogodka, poskrbeli za 
stike s predavatelji, na samem dogodku so izvedli več predavanj. Posvetovanje je bilo 
27. 3. 2021, in sicer kot videokonferenca na daljavo. Predavatelji iz Slovenije, Velike 
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Britanije in Španije so pripravili kar 21 prispevkov, ki jih je z zanimanjem poslušalo več kot 
200 udeležencev. Vsi prispevki so bili objavljeni v priložnostnem zborniku izvlečkov 
(Pokorny, 2021), potek posveta in najpomembnejše vsebine pa so bile predstavljene tudi v 
glasilu Lovec (Kmetec, 2021, 6: str. 299–302), zato v pričujočem poročilu vsebin dogodka ne 
predstavljamo bolj podrobno. 

IV/5. Spodbujanje nastajanja izvirnih znanstvenih/strokovnih del s področja divjadi in 
lovstva ter njihov prenos h končnim uporabnikom 
SZS je v letu 2021 nadaljeval s spodbujanjem izdelave diplomskih, magistrskih in doktorskih 
del s področja divjadi in lovstva in tako skušal prispevati k: (i) popularizaciji strokovno-
znanstvene dejavnosti v strokovni javnosti in med končnimi uporabniki (lovci); (ii) večjemu 
prenosu raziskovalnih dosežkov in ugotovitev s področja divjadi in lovstva h končnim 
uporabnikom oz. v neposredno prakso upravljanja s populacijami divjadi; (iii) dvigu interesa 
mladih intelektualcev in raziskovalcev za raziskave divjadi oz. raziskave na področju lovstva; 
(iv) še večji prepletenosti, boljši komunikaciji in povečanju zaupanja med raziskovalci, 
visokošolskimi učitelji in lovci oz. visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami ter lovsko 
organizacijo. Na tak način je SZS želel tudi zagotoviti ustrezno število kakovostnih 
znanstvenih in/ali strokovnih prispevkov, ki bodo objavljeni v Zlatorogovem zborniku, 
osrednji periodični znanstveno-strokovni publikaciji s področja divjadi in lovstva v 
slovenskem prostoru.   

Jeseni 2021 je SZS izvedel peti razpis za izbor najboljših diplomskih, magistrskih in 
doktorskih del s področja divjadi in lovstva. Na razpis je prispelo sedem prijav, in sicer: (i) 
Vplivi interakcij med robido (Rubus fruticosus) in velikimi rastlinojedci na pomlajevanje 
gozda (avtorica Petra Pavlin); (ii) Značilnosti rabe prostora in aktivnost lisic v (pri)mestnem 
okolju (avtorica Maša Zagorac); (iii) Določanje potencialnih habitatov za naselitev 
evropskega bizona v Sloveniji (avtorica Nika Knez); (iv) Določitev sorodstvenih, 
razmnoževalnih in prostorskih značilnosti evropske srne in divjega prašiča v modelnem 
lovišču z analizo genetske povezanosti (avtorica Aja Bončina); (v) Težave in dileme 
upravljanja z divjadjo na slovenskih pokopališčih (avtorica Katarina Kumprej); (vi) Predstave 
predšolskih otrok o lovcih in lovstvu (avtorica Laura Podobnik); (vii) Turizem opazovanja 
prostoživečih živali na Notranjskem (avtorica Anja Šumrada).  

Vse prejete prijave so bile v ocenjevalnem postopku prepoznane kot ustrezne in primerne za 
objavo v 9. in 10. številki Zlatorogovega zbornika, ki bosta izšli v letu 2022. 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 8. številke Zlatorogovega zbornika 
Konec leta 2021 je nastala 8. številka Zlatorogovega zbornika. Zbornik, ki je izšel v nakladi 
1.000 izvodov, obsega 77 strani; v njem je objavljenih šest člankov (vsi izvirni znanstveni), in 
sicer: (i) Vpliv reliefa na objedenost drevesnega mladja v jelovo-bukovih gozdovih na 
Kočevskem (avtorja: Gregor Marolt, Jurij Diaci; str. 3–11); (ii) Vpliv lastništva lovnih pravic 
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divjadi na stanje velikih zveri v Evropi (avtorja: Dejan Gavez, Klemen Jerina; str. 12–23); 
(iii) Izbira dnevnih počivališč evrazijskega risa (Lynx lynx) v dinarskih gozdovih Slovenije 
(avtor: Lan Hočevar; str. 24–32); (iv) Pregled rodnosti populacij rjavih medvedov (Ursus 
arctos L.) v Evropi (avtorja: Luka Capuder, Klemen Jerina; str. 33–44); (v) Variabilnost 
spodnje čeljustnice navadnega jelena (Cervus elaphus) v Sloveniji: ontogenetski razvoj in 
geografska raznolikost (avtorji: Polona Rupnik, Tina Klenovšek, Boštjan Pokorny; str. 45–
58); (vi) Prehajanje sesalcev čez avtoceste na primeru odseka AC Vrhnika–Postojna (avtorji: 
Dhyan Anaja Banič, Elena Bužan, Boštjan Pokorny; str. 59–73). 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 2021 
kljub epidemiološkim razmeram zelo aktiven (skupaj je bilo evidentirano opravljenih čez 400 
ur dela) in je realiziral večino zastavljenih programskih ciljev, z izjemo izdaje dveh številk 
Zlatorogovega zbornika (izšla je samo ena). Med opravljenimi aktivnostmi velja izpostaviti: 
(i) strokovno delovanje članov SZS z namenom prenosa strokovno-znanstvenih dosežkov v 
lovsko in širšo javnost ter omogočanja proaktivne komunikacije z ostalimi interesnimi 
skupinami, vključno s pomembno vlogo pri pripravi ključnega dokumenta (smernic), ki bo 
bistveno vplival na upravljanje populacij divjadi v prihodnje; (ii) sodelovanje pri izvajanju 
mednarodnega projekta v programu Obzorje-2020, ki prepoznava slovenske lovce kot 
pomembne znanstveno-raziskovalne sodelavce in bo omogočil izboljšanje monitoringa 
divjadi v Sloveniji; (iii) podporo vodstvu in Strokovni službi LZS pri komunikaciji z 
javnostjo in ostalimi uporabniki prostora; (iv) pripravo 8. številke znanstveno-strokovne 
periodične publikacije Zlatorogov zbornik, katero so obogatili vsebinsko zanimivi prispevki 
mlajših slovenskih raziskovalcev divjadi, ki so bili pridobljeni v sklopu četrtega razpisa za 
najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva.  

Ocenjujemo, da je z izvedbo naštetih aktivnosti v letu 2021 Strokovno-znanstveni svet LZS 
opravičil svoj namen in je prispeval pomemben kamenček v mozaik še boljšega, strokovno 
podprtega upravljanja s populacijami divjadi, 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. 
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13 Uredniški odbor glasila Lovec, Zlatorogove in Strokovne knjižnice ter spletne strani 

LZS 

I Seje komisije 

Uredniški odbor je imel štiri redne seje (17. 3., 17. 6., 29. 9. in 6. 12. 2021 – prva, tretja in 
četrta prek videokonference) ter dve dopisni seji (prva je potekala v dneh od 3. do 5. 
februarja, druga pa od 13. do 17. avgusta 2021). 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
dr. Arpad Kӧveš (predsednik)  6/6  
Jasna Kovačič Siuka (odgovorna urednica) 4/6 
dr. Boštjan Pokorny  4/6 
Bojan Avbar  6/6 
Marko Rajkovič 5/6 
Marjan Gselman 6/6 
Jurij Lampe 5/6 

III Področje dela založništva 

V letu 2021 je delo temeljilo, kot pretekla leta, na sprejetem programu, ki je bil po predhodni 
verifikaciji na Uredniškem odboru založništva sprejet na Upravnem odboru LZS in nato 
potrjen še na Občnem zboru LZS. Uredniški odbor je imel štiri redne seje in dve dopisni seji, 
na katerih smo usklajevali tekočo uredniško politiko glasila Lovec, knjižnega založniškega 
programa LZS ter spletne strani LZS, vsebinsko problematiko, naloge in zadolžitve iz okvira 
delovne pristojnosti in sprejetega delovnega programa. Program je bil vsebinsko razdeljen na 
tri poglavitne sklope, in sicer: glasilo Lovec, knjižni program in spletna stran. Ocenjujemo, da 
smo vse programske sklope glede na dane možnosti uspešno uresničevali, tako po vsebinski, 
organizacijski in finančni plati. Delo uredništva na vseh področjih je bilo zadovoljivo, 
pregledno in javno.  

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2021 

1. Glasilo 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 redno prejemali. Delo zaposlenih v uredništvu je v tretjem in 
četrtem 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 je nemoteno potekalo sodelovanje z rednimi zunanjimi sodelavci. 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 tudi uvrščena na spletno stran LZS (zavihek Glasilo 
Lovec na spletu).  
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Pri oglasnem delu Lovca smo v letu 2021 izstavili za 67.571,54 € (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, 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 tudi izražanje konstruktivnih mnenj in predlogov na najpomembnejšo tematiko v lovstvu 
in na organizacijski ravni LZS, ZLD in LD. Pisali smo o kinoloških in strelskih prireditvah, o 
delu z mladimi, o lovski kulturi in ostalih področjih, ki jih pokriva dejavnost lovske 
organizacije. Poseben poudarek je bil namenjen varstvu narave, 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 
približno 50 dopisnikov, naravoslovnih fotografov in ilustratorjev. Pridobili smo tudi 134 
novih avtorskih pogodb. 

Tudi za leto 2022 smo pripravili razpis za tisk Lovca in na osnovi ponudb primernih 
tiskarskih hiš izbrali najustreznejšo tiskarno, saj je bila dvoletna pogodba s strani dosedanje 
tiskarne zaradi velikega povečanja cen repromateriala (papirja) odpovedana. Najugodnejše 
pogoje je ponovno izkazovala tiskarna Evrografis, d. o. o., ki je tiskala že do sedaj.  

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 prispelo 7 proznih in 13 
pesniških besedil. V tem letu smo podelili nagrade za prva tri mesta pri proznih in za prva tri 
mesta pri pesniških besedilih.  

V letu 2021 smo nadaljevali z digitalizacijo prvih letnikov Lovca. Z digitalizacijo 
nadaljujemo v sodelovanju z Mariborsko knjižnico, ki se nam je še naprej prijazno ponudila 
kot partner v projektu. Do sedaj so digitalizirani letniki Lovca od leta 1910 do leta 1941.  

Izven programa dela je Uredniški odbor poskrbel tudi za izid vsakoletnega velikega stenskega 
koledarja LZS, ki je po razpisu za najboljše fotografije izšel novembra 2021. Posredovan je 
bil vsem članom prek območnih lovskih zvez. Uredniški odbor je imenoval člane komisije za 
izbor fotografij. Delo uredništva je obsegalo pripravo in pridobivanje podatkov za koledarsko 
leto 2022 (prazniki, lunine mene), preverjanje podatkov, pripravo avtorskih pogodb za 
izplačilo honorarjev avtorjem fotografij in izplačane nagrade, kot so bile objavljene v razpisu 
v glasilu Lovec, ter skrb za oblikovanje, tisk, distribucijo in posamezna naročila koledarja.  

2. Knjižni program 
V decembru lanskega leta je izšla 44. knjiga Zlatorogove knjižnice avtorja dr. Marjana Toša 
Zeleno, srčno, častno in odgovorno – prvaki slovenske lovske organizacije v ogledalu časa od 
1907 do 2021. Knjiga na nekaj manj kot 400 straneh opisuje lovstvo in slovensko lovsko 
organizacijo skozi čas, podaja kronološki pregled pomembnejših dogodkov v času od leta 
1907 do danes ter obširno predstavlja vodilne osebnosti oziroma prvake slovenske lovske 
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organizacije. Knjiga je namenjena lovcem, predvsem mlajšim in vsem tistim, ki jih zanima 
celovit in poglobljen zgodovinski opis slovenske lovske organizacije in še posebno oseben 
vsebinski prispevek prvakov slovenske lovske organizacije. Delo uredništva je obsegalo tudi 
distribucijo – posredovanje knjige vsem članom prek območnih lovskih zvez.  

3. Spletna stran 
V lanskem letu je končno zaživela nova spletna stran LZS, ki je v primerjavi s prejšnjo 
bistveno posodobljena tako po obliki kakor tudi po funkcionalnosti. Le-ta uporablja 
WordPress platformo, s katero je mogoče enostavno upravljati. Menimo, da smo z novo 
posodobljeno spletno stranjo naredili velik korak naprej, z vsemi lastnostmi sodobnih spletnih 
strani in vsemi potrebnimi zahtevami, ki so specifične za lovstvo in našo lovsko krovno 
organizacijo, z izdelanimi vtičniki za prikaz javnih podatkov iz sistema Lisjak. Za ažurno 
nalaganje vsebin in novic tako na novi spletni strani in na Facebook strani LZS skrbi 
svetovalka za odnose z javnostmi.  

V Povzetek 

Uredniški odbor ocenjuje, da je vse tri programske sklope glede na dane možnosti in 
epidemiološke razmere uspešno uresničeval tako po vsebinski, organizacijski in finančni plati. 
Pravočasno so bile izdane vse številke glasila Lovec, uredništvo je poskrbelo za izid 44. 
knjige Zlatorogove knjižnice z naslovom Zeleno, srčno, častno in odgovorno – prvaki 
slovenske lovske organizacije v ogledalu časa od 1907 do 2021 in se seznanjalo s ključnimi 
točkami na poti tehničnega posodabljanja spletne strani LZS. 
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14 Komisija za lovskočuvajsko službo LZS 

I Seje komisije 

Komisija se je sestala na štirih sejah, od teh sta bili dve seji dopisni, dve seji sta bili izpeljani 
videokonferenčno.  

II Člani komisije in udeležba na sejah  

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

III Področje dela komisije 

Komisija opravlja naloge s področja lovskočuvajske službe, zlasti skrbi za izobraževanje 
lovskih čuvajev, obnovitvenih usposabljanj in tečajev za pridobitev naziva lovski čuvaj. Na 
tem področju tesno sodeluje s Komisijo za lovskočuvajske izpite, imenovano 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, zlasti 
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 okvir 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 v letu 2021 opravila izpite za lovske čuvaje usposobljenih članic – ZLD Zgornje 
Posočje in Celje, h katerima so se pridružili nekateri kandidati iz bližnjih usposobljenih 
članic. Predavanja za omenjeni članici so potekala že v letu 2020, in sicer kombinirano, v živo 
in na daljavo. Izpiti so v letu 2021 potekali za vse enotno, in sicer prek videokonferenc. 
Težava, ki je nastala pri tem izobraževanju in je še zmeraj prisotna, so zaključne ekskurzije, ki 
so bile omejene zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covid-19. Na podlagi predloga 
komisije je Upravni odbor LZS s sklepom potrdil, da se ekskurzije v teh razmerah ne 
izvedejo.  

V letu 2021 je potekalo predavanje za nove lovske čuvaje za usposobljene članice ZLD 
Gorenjske, Zasavja in Posavja. Predavanja so potekala na dveh različnih lokacijah, ki sta bili 
dostopnejši za udeležence. Predavanja so v veliki večini potekala v živo. Izpiti za te 
udeležence bodo potekali v prvih mesecih leta 2022.  
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Kljub težnji, da se izvedejo predavanja na daljavo za celotno Slovenjo do tega iz različnih 
razlogov v letu 2021 še ni prišlo.  

2. Obnovitvena usposabljanja lovskih čuvajev 
V skladu s področnim pravilnikom morajo lovski čuvaji, ki opravljajo naloge na podlagi 
pogodbe z upravljavcem lovišč ali to nameravajo, in so imenovani s strani pristojnega 
ministra, morajo imeti v petih letih izvedeno udeležbo na obnovitvenem usposabljanju. 
Ukrepi zaradi covid-19 so imeli vpliv tudi na ta obnovitvena usposabljanja, saj ga za razliko 
od preteklih let ni bilo mogoče izvesti klasično, to je v živo. Obnovitvena usposabljanja v letu 
2021 so potekala izključno prek spletne aplikacije, udeležilo se jih je več 500 udeležencev. 
Aplikacija je še zmeraj odprta, menjavajo se aktualne teme. Tovrstno obnovitveno 
usposabljanje na daljavo se bodo nadaljevalo tudi v prihodnje.  

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 začasnih tehničnih ovirah (ZTO). Novih standardov v letu 
2021 ni bilo izdelanih, osnutki so še v pripravi oziroma v usklajevanju. Za izdelavo 
standardov bomo v letu 2022 opravili nakup namenskega programa za preprostejšo izdelavo 
postopkov.  

4. Poročila lovskih čuvajev 
Na tečaju za lovske čuvaje so vsi kandidati dobili enak naslov za izdelavo seminarske naloge 
»Kvalitativna analiza lovsko čuvajske službe v matični LD«. Namen naloge je bil ugotoviti 
stanje na tem področju, ob tem pa tudi pisanje 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 obliki računalniške 
evidence, o čemer pa še ni dokončne rešitve. Vse seminarske naloge bodo obdelane in na tej 
podlagi bomo izdelana tudi diplomska naloga o stanju organizacije lovskočuvajske službe na 
območjih, kjer so zadnja leta kandidati pripravljali omenjene seminarske naloge.  

5. Pooblastila lovskega čuvaja 
Področje pooblastil lovskih čuvajev je bilo že večkrat predmet proučevanja različnih fakultet 
oziroma njihovih študentov. Prek 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 v Sloveniji. 
Razmišljanja o pooblastilih lovskih čuvajev gredo v smislu tistih 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 in potrebe na terenu.  

VI Povzetek 

Komisija je v letu 2021 je nadaljevala začrtane aktivnosti zlasti na področju obnovitvenih 
usposabljanj, enako se nadaljuje tudi pri tečajih za lovske čuvaje. Poskrbljeno je za 
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usposabljanja na daljavo, kar pa ne sme biti edini način. Ena bistvenih sprememb v letu 2022 
bo sprememba programa usposabljanja lovskih čuvajev – črtale se bodo posamezne vsebine 
programov, ki jih je mogoče pridobiti samostojno iz že obstoječih programov, dodane pa bodo 
posamezne vsebine, ki jih čuvaji potrebujemo.  
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15 Zeleni sklad LZS 

I. Seje komisije 

Zeleni sklad se je v letu 2021 videokonferenčno sestal na dveh sejah ter obravnaval pet 
prejetih vlog 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, 1/2 
Miran Štrukelj 2/2 

Slavko Zakšek 2/2 

 

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 2021 

LZS zaradi epidemije covid-19 v letu 2021 ni izvedla Dobrodelnega plesa LZS. 

Zeleni sklad se je videokonferenčno sestal na dveh sejah in obravnaval pet prejetih vlog za 
pomoč sredstev Zelenega sklada, ena vloga žal 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. 

VI. Povzetek 

Komisija Zelenega sklada je v letu 2021 obravnavala pet vlog za pomoč iz sredstev Zelenega 
sklada in izplačala 8.500 evrov skupne pomoči. 
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16 Pregled porabe sredstev komisij in delovnih teles LZS v letu 2021 

 

 PLAN Realizacija Realizacija Realizacija INDEX 

V EUR 2021 1-12/2021 2020 1-12/2020 21/20 

ZALOŽNIŠTVO 

Lovec  316.000 276.190 269.630 269.630 102 

Zlatorogova knjižnica  110.296 119.238 22.335 22.335 534 

Druge publikacije in internet 1.000 17.824 654 654 2.725 

Skupaj 427.296 413.252 292.619 292.619 141 

KOMISIJE      

Komisija za finančno in gospodarsko področje 1.700 80 232 232 34 

Komisija za mednarodne odnose 18.500 2.404 1.598 1.598 150 

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja 5.000 2.371 4.612 4.612 51 

Komisija za lovsko kinologijo  22.500 14.571 9.165 9.165 159 

Komisija za upravljanje z divjadjo 24.500 9.826 9.161 9.161 107 

Komisija za lovsko strelstvo (PRIH.18.904 eur) 23.000 39.257 30.674 30.674 128 

Komisija za izobraževanje  11.000 11.572 12.964 12.964 89 

Komisija za priznanja in odlikovanja  7.185 5.440 7.164 7.164 76 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi 34.500 34.111 34.162 34.162 100 

Komisija mladi in lovstvo  13.800 3.966 9.296 9.296 43 

Strokovno-znanstveni svet  10.800 10.116 10.193 10.193 99 

Zeleni sklad  16.000 5.874 2.112 2.112 278 

Komisija za lovskočuvajsko službo (PRIH.25.860 eur.) 5.000 0 8.512 8.512 0 

Komisija mladi in lovstvo  20.000 4.696 7.719 7.719 61 

Skupaj 213.485 144.284 147.564 147.564 98 
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III. RAČUNOVODSKO POROČILO 

1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 

 

Postavka Oznaka za 
AOP 

Znesek v EUR s centi 

Tekočega leta  Prejšnjega 
leta 

2 3 4 5 

SREDSTVA (002+032+053) 001 2.686.784,01 3.626.051,57 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027) 002 1.227.501,12 1.209.267,83 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 003 3.256,60 2.902,67 

II. Opredmetena osnovna sredstva 010 1.154.829,37 1.135.320,91 

III. Naložbene nepremičnine 018 69.415,15 70.929,91 

IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 0,00 114,34 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 020 0,00 114,34 

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

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 1.458.194,16 2.414.866,65 

II. Zaloge 034 98.280,58 90.886,41 

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 50.994,24 1.013.043,09 

V. Denarna sredstva 052 1.308.919,34 1.310.937,15 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 1.088,73 1.917,09 

  Zunajbilančna sredstva 054 0,00 0,00 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(056+072+075+085+095) 055 2.686.784,01 3.626.051,57 

A. SKLAD (056a+067+301) 056 2.427.529,00 2.297.713,05 

I. Društveni sklad 056a 2.427.529,00 2.297.713,05 

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) 085 232.432,77 213.509,81 

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 091 232.432,77 213.509,81 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 26.822,24 1.114.828,71 

  Zunajbilančne obveznosti 096 0,00 0,00 
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2. Izkaz poslovnega izida za obdobje 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 

Postavka  Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta  Prejšnjega leta 

2 3 4 5 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 152.802,90 100.769,91 

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE IN DR. POSL. PRIHODKI  124 17.623,46 8.725,36 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  125 1.191.669,96 1.186.583,34 

F.     KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121+122+123+124+125) 126 1.362.096,32 1.296.078,61 

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 1.228.786,26 1.096.142,70 

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 797.294,61 610.375,70 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 7.261,48 8.038,81 

2. Stroški porabljenega materiala 130 40.260,90 35.345,20 

3. Stroški storitev 134 749.772,23 566.991,69 

II. Stroški dela (140 do 143) 139 245.638,09 286.649,80 

1. Stroški plač 140 190.730,46 221.176,21 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 16.892,77 17.163,73 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 13.992,98 16.316,52 

4. Drugi stroški dela 143 24.021,88 31.993,34 

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 23.146,60 28.782,09 

1. Amortizacija 145 23.091,60 23.763,87 

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

146 0,00 5.018,22 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 55,00 0,00 

IV. Drugi poslovni odhodki 148 162.706,96 170.335,11 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127) 151 133.310,06 199.935,91 

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 1,12 187,43 

II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 1,12 154,13 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 0,00 33,30 

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 114,62 348,59 

II.  Finančni prihodki iz finančnih terjatev 169 114,62 0,00 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 0,00 348,59 

L. DRUGI PRIHODKI 178 514,08 0,00 

M. DRUGI ODHODKI 181 59,41 65,90 

N. PRESEŽEK PRIHODKOV  (151-152+153-166+178-181) 182 133.651,23 199.708,85 

P. DAVEK OD DOHODKOV 184 3.835,28 2.871,95 

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

186 129.815,95 196.836,90 

  
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU  

188 6,59 7,93 

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 

 



72 

3. Pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 2021 

Splošni podatki:  

Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
Leta 1907 je bil ustanovljen Slovenski lovski klub, ki se je kasneje preimenoval v Slovensko 
lovsko društvo. Lovska zveza Slovenije kot organizacija, ki po svoji tradiciji predstavlja 
strokovno in enovito interesno združenje lovcev, registrirano kot pravna oseba z nazivom 
Lovska zveza Slovenije, je bila vpisana v register 1. 7. 1999. Članice Lovske zveze Slovenije 
so lovske družine in območne lovske zveze po vsej Sloveniji ter druga društva in združenja, ki 
delujejo v interesu lovstva. 

Naloge in cilji: glavne naloge in cilji so organizacija in izobraževanje lovcev, lovskih 

čuvajev, usposabljanje in naravovarstveno ozaveščanje lovcev, izdajanje strokovne literature s 

področja divjadi in lovstva, skrb za razvoj lovske kinologije, lovskega strelstva, skrb za 

lovsko kulturo, za delovanje lovske muzejske dejavnosti, delovanje v mednarodnih 

organizacijah s področja lovstva in varstva narave ter sodelovanje z njimi, sodelovanje pri 

znanstvenem in raziskovalnem delu glede divjadi in lovstva, zagotavljanje etičnosti lova, 

informiranosti članstva in javnosti o lovstvu in varstvu narave. Opravlja tudi naloge javnega 

interesa s področja varstva narave, divjadi in lovstva, ki jih določa zakonodaja, s ciljem 

uveljavljanja statusa samostojne lovske in naravovarstvene nevladne organizacije. Sodeluje z 

državnimi organi in organizacijami zaradi uveljavljanja trajnostnega upravljanja z divjadjo v 

skladu s stroko in znanostjo.  

Organizacija Lovske zveze Slovenije:  

 
Predsednik Lovske zveze Slovenije je mag. Lado Bradač. 
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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 2021 znaša 11,214 %, 
nepridobitne pa 88,786 %.  
 

Letno poročilo o delovanju Lovske zveze Slovenije za leto 2021 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,  
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- sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev so vrednotene posamično, 

- preračunane postavke, ki so izražene v tuji valuti so na dan bilance stanja, 

preračunane po referenčnem tečaju ECB.  

Dogodki po datumu bilance stanja 

Ocenjujemo, da se po datumu bilance stanja niso pojavili nobeni dogodki, ki bi lahko bistveno 

vplivali na računovodske izkaze za leto 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.   
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3.3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 

AKTIVA 

                                                                                                                                                                   Zneski v EUR s centi 

Besedilo  2021   2020   Indeks 2021/2020  

Neopredmetena sredstva- premoženjske pravice  3.256,60 2.902,67                       1,12  

Nepremičnine  - zemljišča            72.501,36              72.501,36                         1,00  

Nepremičnine  - zgradbe po neodpisani   vrednosti      667.510,70         683.868,71                         0,98  

Nepremičnine v pridobivanju 404.376,02 370.284,59                       1,09  

Oprema in druga opr. OS  po neodpisani vrednosti        10.441,29            8.666,25                         1,20  

Naložbene nepremičnine        69.415,15           70.929,91                         0,98  

Naložbe v delnice in deleže družbe Rogaška 0,00                114,34                             -   

Gotovina v blagajni                 58,08                        185,74     0,31 

Denarna sredstva        1.308.861,26          1.310.751,41                        1,00  

Kratkoročne terjatve do kupcev       31.026,22          8.206,42                         3,78  

Terjatev za članarine 55,00     999.805,00                        - 

Terjatve iz naslova danih predujmov         2.701,40           0,00                         -  

Kratkoročne terjatve za obresti  0,00 0,19 - 

Terjatve za vstopni DDV 12.652,24 228,55                     55,36  

Ostale kratkoročne terjatve - refundacije        405,50              83,58                         4,85  

Ostale kratkoročne terjatve - zahtevki 4.153,88 4.162,65                      1,00 

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

Aktivne časovne razmejitve        1.088,73           1.917,09                             0,57  

Zaloge blaga 98.280,58           90.886,41                        1,08 

S K U P A J :      2.686.784,01       3.626.051,57                         0,74  
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PASIVA 

                                                                                                                                                                   Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2021 2020 
Indeks 2021/2020 

Obveznosti do dobaviteljev 113.041,21 58.481,78  1,93  

Kratkoročne obveznosti za nezaračunane storitve 0,00 6.773,89  -   

Prejeti predujmi – obveznost za predujme 16.301,07 25.437,60  0,64  

Obveznosti iz poslovanja za tuj račun - Zeleni sklad  60.074,41 68.454,41  0,88  

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 11.383,79 12.100,40  0,94  

Obveznosti za prispevke - plače 6.781,92 7.213,10  0,94  

Davek od osebnih prejemkov 2.385,16 2.793,34  0,85  

Obveznosti za druge prejemke – prehrana, prevoz … 1.493,38 904,23  1,65  

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

Obveznost za  DDV na koncu obdobja - 8.361,00  -  

Obveznost za davek od dohodka 1.202,65 1.470,83  0,82  

Obveznost za dajatve  od avtorskih pogodb 6.316,68 6.791,32  0,93  

Obveznost za dajatve po podjemnih pogodbah  252,32 252,32  1,00  

Obveznost za  neto avtorske pogodbe 12.350,72 13.177,72  0,94  

Obveznost za neto podjemne pogodbe  297,68 297,66  1,00  

Kratkoročne obveznosti do članov 551,78 443,51  1,24  

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 26.669,84 16.063,93  1,66  

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina - 1.098.764,78  -  

Kratkoročno odloženi prihodki 152,40 -  -  

    -  

USTANOVITVENA VLOGA 1.311.233,28 1.311.233,28  1,00  

Nerazporejeni presežek prihodkov 986.479,77 789.642,87  1,25  

Presežek prihodkov tekočega obdobja 129.815,95 196.836,90  0,66  

    -  
S K U P A J : 2.686.784,01 3.626.051,57 

 0,74  
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Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva  

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki jih ima Lovska zveza Slovenije 

za opravljanje svoje dejavnosti ali opravljanje storitev, se bodo uporabljala v več kot enem 

obračunskem obdobju.  

Osnovna sredstva se vrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani za nevračljive 

dajatve. Nabavna vrednost osnovnih sredstev se zmanjšuje posredno z letnimi popravki te 

vrednosti, ugotovljenimi na podlagi amortizacijskih stopenj, ki jih društvo vnaprej izračuna na 

podlagi ocenjene dobe koristnosti.  

Pri tem društvo uporablja naslednje amortizacijske stopnje: 

Opis od do   

programska oprema 20 % 

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. 2021. 

Na predlog popisne komisije je bil opravljen odpis neuporabnih, uničenih in iztrošenih 
osnovnih sredstev. Odpis opreme je bil knjižen po skupni nabavni vrednosti 6.056,65 EUR, 
ter skupnem popravku vrednosti 6.056,65 EUR. 
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IZKAZ GIBANJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

                                                                                                 Pregled po stanju na dan 31. 12. 2021 

Nabavna vrednost 

  

Zneski v EUR s centi 

    

Stanje 01.01.2021 29.565,24 

Pridobitve 1.267,84 

Odtujitve                         -      

Drugo (prenosi, odpisi) -     

Stanje 31.12.2021 30.833,08 

    

Popravek vrednosti   

Stanje 01.01.2021 -26.662,57 

Amortizacija -913,91 

Odtujitve - 

Drugo (prenosi, odpisi) - 

Stanje 31.12.2021 -27.576,48 

    

Neodpisana vrednost   

Stanje 01.01.2021 2.902,67 

Stanje 31.12.2021 3.256,60 

 

Opredmetena osnovna sredstva – pregled po stanju na dan 31. 12. 2021 

 

 Besedilo Nabavna vrednost 
popravek vrednosti/ 

prenosi Knjigovodska vrednost 

Zemljišča 72.501,36   -         72.501,36   

Zgradbe 1.119.166,39   -451.655,69   667.510,70   

Nepremičnine v pridobivanju 404.376,02  -        404.376,02   

Oprema 95.831,55 -85.457,07   10.374,48 

Drobni inventar 2.952,34   -2.885,53   66,81 

                                -     

S k u p a j : 1.694.827,66   -539.998,29 1.154.829,37 
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IZKAZ GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2021 

                                                                                                                                                         Zneski v EUR s centi 

Nabavna vrednost  Zemljišče   Objekti   Nepremičnine   Oprema   Drobni inventar   Skupaj  

     nepremičnine   v  pridobivanju        

Stanje 01.01.2021 72.501,36 1.119.166,39 370.284,59 95.808,24 2.952,34 1.660.712,92 

Pridobitve -   -   34.091,43 6.079,96 - 40.171,39 

Odtujitve -   -   -   - - - 

Drugo - odpisi   - -6.056,65  -6.056,65 

Drugo – prenosi  -   -   -   -   -   - 

Stanje 31.12.2021 72.501,36 1.119.166,39 404.376,02 95.831,55 2.952,34 1.694.827,66 

              

Popravek vrednosti             

Stanje 01.01.2021 -   -435.297,68 -   -87.287,13 -2.807,20 -525.392,01 

Amortizacija -   -16.358,01 -   -4.226,59 -78,33   -20.662,93 

Odtujitve -   -   -   -   -   - 

Drugo – odpisi  -   - - 6.056,65 - 6.056,65 

Stanje 31.12.2021 -   -451.655,69 -   -85.457,07 -2.885,53 -539.998,29 

              

Neodpisana vrednost             

Stanje 01.01.2021 72.501,36 683.868,71 370.284,59   8.521,11 145,14   1.135.320,91 

Stanje 31.12.2021 72.501,36 667.510,70 404.376,02   10.374,48 66,81   1.154.829,37 
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Izkaz gibanja naložbenih nepremičnin v letu 2021 

                                                  Zneski v EUR s centi 

Nabavna vrednost  Naložbene  

   nepremičnine  

Stanje 01.01.2021 116.520,40 

Pridobitve                           -         

Odtujitve -   

Drugo ( prenosi  ) - 

Stanje 31.12.2021 116.520,40 

    

Popravek vrednosti   

Stanje 01.01.2021 -45.590,49 

Amortizacija -1.514,76 

Odtujitve -   

Drugo (prenosi) - 

Stanje 31.12.2021 -47.105,25 

    

Neodpisana vrednost   

Stanje 01.01.2021 70.929,91 

Stanje 31.12.2021 69.415,15 
 

 

V letu 2021 so bili doseženi prihodki iz naložbenih nepremičnin v višini 3.617,28 EUR. 
Direktnih odhodkov v zvezi z vzdrževanjem naložbenih nepremičnin v letu 2021 ni bilo, 
redne stroške pa so pokrivali najemniki. 
 
Naložbe v delnice in deleže 

                                                                                                                 Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2021 2020 Indeks 2021/2020 

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

    

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

Naložbe v delnice Zdravilišče Rogaška – v stečaju so bile izbrisane.  
 
Zaloge : 

Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah. Zaloge so bile ob 
popisu stanja na dan 31.12.2021 vrednotene po zadnjih dokumentiranih nakupnih cenah. 
Poraba  zalog poteka po metodi FIFO. Drobni inventar z dobo uporabnosti do enega leta se v 
celoti odpisuje ob prenosu v uporabo. 
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Skupna vrednost zalog po stanju na dan 31. 12. 2021 znaša 98.280,58 EUR in je sestavljena 
iz:  
- Blago v skladišču    98.280,58  EUR 
 
Blago je bilo popisano po stanju na dan 31.12.2021. Za ugotovljene razlike je komisija 
predlagala knjiženje :  
 
- presežek ( po pobotu)  v vrednosti                                   134,36 EUR 
- primanjkljaj v vrednosti                                                     11,56 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. 2021 

                                                                                                                             Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2021 2020 Indeks 2021/2020 

Kupci v državi 49.819,10 26.170,87                 1,90  

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev -18.998,21 -18.943,21                 1,00  

Kupci v državi – najemnina 205,33 978,76                 0,21  

Terjatve za članarine 55,00 999.805,00                 -  

Kratkoročne terjatve za obresti - 0,19  -  

Kratkoročno dani predujmi 3.163,34 461,94                 6,85  

Oslabitev danih kratkoročnih predujmov -461,94 -461,94                 1,00  

Kratkoročne terjatve iz danih varščin  - -  -  

Terjatve za DDV 12.652,24 228,55                55,36  

Ostale kratkoročne terjatve 4.559,38 4.802,93                 0,95  

S k u p a j : 50.994,24 1.013.043,09 0,05 
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Pregled kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti – stanje na dan 31. 12. 2021 

                                    Zneski v EUR s centi 

Znesek                                                zapadlo     

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

 1200 24.117,73 126,00 - 309,51 

 12010 7.317,96 - - - 

 1203 205,33 - - - 

 1250 - - - 55,00 

     

Skupaj   31.641,02 126,00 - 364,51 
 

 
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. 2021. 

 

Pregled denarnih sredstev – stanje na dan 31.12.2021 

                                                                         Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2021 2020 Indeks 2021/2020 

Blagajna – gotovina 58,08 185,74 0,31 

Denarna sredstva na transakcijskem računu 548.786,85 542.297,00 1,01 

Kratkoročni depoziti   700.000,00 700.000,00 1,00 

Denarna sredstva za posebne namene Zeleni sklad  60.074,41 68.454,41 0,88 

S k u p a j : 1.308.919,34 1.310.937,15 1,00 
 

 
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  1.088,73 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 2.427.529,00 EUR. Glavna postavka je 
ustanovitvena vloga v višini 1.311.233,28 EUR.  
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Zeleni sklad je sklad, namenjen zbiranju sredstev s pomočjo donacij ter z dobrodelno dražbo, 
ki jo organizira Lovska zveza Slovenije na dobrodelnem plesu. Poslovanje sklada, pogoji in 
postopki za uporabo sredstev sklada so določeni v Pravilniku o Zelenem skladu Lovske zveze 
Slovenije. Stanje Zelenega sklada na dan 31.12.2021 znaša 60.074,41 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 2021 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 .2021  

                                                                               Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2021 2020 Indeks 2021/2020 

Obveznosti do dobaviteljev doma 113.041,21 65.255,67            1,73  

Prejeti predujmi/obveznosti za predujme 16.301,07 25.437,60           0,64  

Obveznosti iz poslovanja za tuj račun - Zeleni sklad 60.074,41 68.454,41           0,88  

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 11.383,79 12.100,40           0,94  

Obveznosti za prispevke - plače 6.781,92 7.213,10           0,94  

Davek od osebnih prejemkov 2385,16 2.793,34           0,85  

Obveznosti za druge prejemke - prehrana, prevoz 1.493,38 904,23           1,65  

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

Obveznosti za DDV - 8.361,00  -  

Obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb 1.202,65 1.470,83          0,82  

Obveznosti za dajatve po avtorskih pogodbah 6.316,68 6.791,32           0,93  

Obveznosti za dajatve po podjemnih pogodbah  252,32 252,32           1,00  

Obveznosti do članov - potni stroški 551,78 443,51           1,24  

Obveznosti do zaposlenih - km, parkirnina  - -  -  

Obveznosti za neto avtorske pogodbe 12.350,72 13.177,72           0,94  

Obveznosti za neto podjemne pogodbe 297,68 297,66           1,00  

S k u p a j : 232.432,77   213.509,81 1,09  

 
 
Pregled kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti – stanje na dan 31.12. 
2021 

Besedilo   znesek v EUR s centi  Opomba 

Obveznosti do dobaviteljev  113.041,21 še ni zapadlo  

Skupaj:  113.041,21  

 
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. 2021 

                                     Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2021 2020 Indeks 2021/2020 

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 26.669,84 16.063,93 1,66 

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina - 1.098.764,78 - 

 - - - 

S k u p a j : 26.669,84 1.114.828,71 0,02 
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3.4 Izkaz poslovnega izida za leto 2021 

Čisti prihodki od prodaje zajemajo prihodke od prodaje storitev kot so: sponzorstvo, oglasi in 
naročnina, vezani na revijo Lovec, kotizacije za razna izobraževanja, najemnine ter prihodke 
iz prodaje blaga, med katere spadajo razne knjige, obrazci, tiskovine, koledarji, lovske 
izkaznice, znaki, majice, tarče, trofejni listi. Med drugimi poslovnimi prihodki pa so izkazani 
prihodki iz naslova članarin, dotacij iz proračunskih in drugih sredstev, dotacij iz fundacij, 
skladov in ustanov ter donacij od drugih pravnih in fizičnih oseb. 
 
Lovska zveza Slovenije opravlja tako nepridobitno kot tudi pridobitno dejavnost. Del 
prihodkov, ki se nanaša na nepridobitno dejavnost, predstavlja financiranje iz članarin in 
donacij ter dotacij. Del prihodkov, ki se nanaša na pridobitno dejavnost, pa predstavlja 
financiranje iz sponzorstva, oglasov, naročnin, prodaje knjig, priročnikov, dnevnikov, majic, 
tarč, tiskovin. Poleg že naštetega se na pridobitno dejavnost nanašajo še razna izobraževanja. 
 
Odhodke, odvisno od tega kje nastanejo, vodimo po stroškovnih mestih.  
 
                                                                  Zneski v EUR s centi 

Besedilo 2021 2020 

Presežek prihodkov nad odhodki 129.815,95 199.708,85 

Skupaj: 129.815,95 199.708,85 
 

Lovska zveza Slovenije izkazuje v letu 2021 presežek prihodkov nad odhodki  v bruto znesku 
133.651,23 EUR, davek od dohodka 3.835,28 EUR ter čisti presežek prihodkov nad odhodki 
129.815,95 EUR.  
 
Obseg pridobitne dejavnosti je posebej izkazan v izkazu poslovnega izida za leto 2021 in je 
izračunan glede na delež pridobitne dejavnosti (11,214%). 

     Zneski v EUR s centi 

   PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI    Znesek Znesek 
Od tega iz         
pridobitne  

opravljanja 
dejavnosti 

          Znesek Znesek 

      2021 2020 2021 2020 

1. Prihodki od dejavnosti  1.362.096,32 1.296.078,61 152.802,90 100.769,91 

 a) Dotacije iz proračunskih in dr. sredstev   80.526,68 58.477,97 - - 

 b) Dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov   17.623,46 26.430,53 - - 

 c) Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 220,35 41,89 - - 

 č) Članarine in prispevki članov 1.110.922,93 1.110.358,31 - - 

 d) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  113.449,15 70.555,20 113.449,15 70.555,20 

 e) 
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in 
materiala 21.183,22 20.960,99 21.183,22 20.960,99 

 f) Ostali prihodki od dejavnosti 18.170,53 9.253,72 18.170,53 9.253,72 

 2. 
Dotacije drugim društvom in drugim pravnim 
osebam   151.900,00 159.231,00 - - 
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PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI 

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev so sestavljene iz sredstev, prejetih s strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, kjer LZS aktivno sodeluje pri izvajanju 
nalog v javnem interesu, in znašajo skupaj 49.968,80 EUR. Med zgoraj navedene dotacije 
spadajo tudi dotacije v zvezi z usposabljanjem za izvajalce določenih nujnih ukrepov po 
potrditvi Afriške prašičje kuge, ki so v letu 2021 znašale 28.187,83 EUR ter refundirana 
sredstva s strani ZZZS v znesku 2.370,05 EUR. 

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 
17.623,46 EUR. 

Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb predstavljajo donacije s strani fizičnih oseb, ki so del 
svoje dohodnine prostovoljno namenili Lovski zvezi in znašajo 220,35 EUR. 

Članarine in prispevki članov vsako leto prinesejo največji delež prihodka Lovske zveze in le 
te v letu 2021 znašajo 1.110.922,93 EUR. 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki znašajo skupaj 113.449,15 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 21.183,22 EUR, prodaje koledarja ter prodaje ostalega blaga (značke, tarče, trofejni 
listi, majice). 

Ostali prihodki od dejavnosti pa predstavljajo prihodke iz naslova prodaje lovskih izkaznic ter 
izkaznic lovskega čuvaja v skupnem znesku 12.929,28 EUR ter prevrednotovalnimi prihodki, 
ki so v manjši meri povezani z izravnavami, v večji meri pa z poračunom odbitnega deleža 
DDV v skupnem znesku 5.241,25 EUR. 
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POSLOVNI ODHODKI 

                                                                                                                                                                            Zneski v EUR s centi 

                 ODHODKI  

  2021 2020 

  1.228.960,29 1.096.557,19 

      

I. Stroški blaga, materiala in storitev    797.294,61 610.375,70 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga   7.261,48 8.038,81 

2. Stroški porabljenega materiala   40.260,90 35.345,20 

3. Stroški storitev   749.772,23 566.991,69 

II. Stroški dela   245.638,09 286.649,80 

1. Stroški plač   190.730,46 221.176,21 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj   16.892,77 17.163,73 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj   13.992,98 16.316,52 

4. Drugi stroški dela   24.021,88 31.993,34 

III. Odpisi vrednosti    23.146,60 28.782,09 

1. Amortizacija   23.091,60 23.763,87 

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

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   55 - 

IV. Drugi poslovni odhodki   162.706,96 170.335,11 

V. Finančni odhodki    114,62 348,59 

VI. Drugi odhodki    59,41 65,9 
 
 

Stroški blaga, materiala in storitev 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala v letu 2021 znaša 7.261,48 EUR. Stroški 
porabljenega materiala so v večini sestavljeni iz naslednjih postavk: komunale (elektrika, plin 
in voda), stroškov plaket, odlikovanj, pisarniškega materiala, stroškov strokovne literature ter 
vseh ostalih stroškov, povezanih z delovanjem društva, kot so: maske, pokali, trofeje, 
cvetlični aranžmaji, sanitarni material, dnevniki, nalepke in drugo v skupni vrednosti 
40.260,90 EUR. 

Stroški storitev predstavljajo skupno vrednost v višini 749.772,23 EUR in so sestavljeni in 
različnih storitev, potrebnih za nemoteno delovanje društva kot so: vzdrževanje poslovne 
stavbe, najemnina (strežnik, prostor, vozila), storitev varovanja, računalniške storitve, odvoz 
smeti, tiskarske storitve, zavarovalne premije ter bančne storitve, storitev naročnine na 
telefon, storitev pošte in intelektualne storitve (računovodstvo, prevajanje, odvetništvo in 
revizija). Poleg zgoraj naštetih spadajo pod kategorijo storitev tudi transportne storitve (vlak, 
avtobus, letalo), storitev fizičnih oseb (avtorske in podjemne pogodbe, nagrade), povračila 
stroškov zaposlenim in članom društva iz naslova kilometrine in dnevnic ter storitev snemanja 
TV- oddaj. 
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Stroški dela 

Strošek dela predstavlja strošek plač v znesku 190.730,46 EUR in strošek pokojninskih 
zavarovanja v znesku 16.892,77 EUR. Prav tako so tukaj prišteti stroški drugih socialnih 
zavarovanj v znesku 13.992,98 EUR ter drugi stroški dela (prehrana, prevoz, regres) v 
vrednosti 24.021,88,34 EUR. Skupaj znašajo stroški dela 245.638,09 EUR. 

Odpisi vrednosti 
Amortizacija neopredmetenih sredstev znaša 913,91 EUR, zgradb 16.358,01 EUR, opreme 
4.226,59 EUR, drobnega inventarja 78,33 EUR ter amortizacija naložbenih nepremičnin po 
nabavni vrednosti znaša 1.514,76 EUR. Poleg amortizacije najdemo v postavki odpisi 
vrednosti tudi prevrednotovalne poslovne odhodke – oslabitev terjatev v znesku 55,00 EUR. 

Finančni odhodki iz naslova poslovnih obveznosti 

Finančni odhodki iz naslova poslovnih obveznosti predstavljajo obresti v znesku 0,28 EUR, 
ter finančni odhodki iz oslabitve finančnih naložbe v znesku 114,34 EUR.  



89 

 
Podatki iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb 

za obdobje od 1. 1. 2021 do 31 .12. 2021 

Zaporedna                        Besedilo        
številka                                                                                     

 
Zneski v EUR s centi 

    

1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih:     1.362.611,52 

2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje  1.209.808,62 

   -   Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti  1.209.808,62 

4. DAVCNO PRIZNANI PRIHODKI ( 1-2 )  152.802,90 

5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih  1.228.960,29 

6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje  1.099.233,48 

   -   Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti  1.091.144.68 

   -   Nepriznani odhodki  v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance  6.533,80 

   -   Nepriznani odhodki - donacije  1.500,00 

   -   Nepriznani odhodki – prevrednotenje terjatev    55,00 

8. DAVCNO PRIZNANI ODHODKI ( 5-6 )  129.726,81 

9. RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki ( 4 - 8 )  23.076,09 

13. DAVCNA OSNOVA  23.076,09 

  -   Zmanjšanje davčne osnove za investiranje  2.431,98 

  -   Zmanjšanje za donacije 458,41 

16. OSNOVA ZA DAVEK  20.185,70 

17. DAVEK  19%  3.835,28  

22. Vplačane akontacije  2.871,96 

23. Obveznost za doplačilo davka  963,32 

25. OSNOVA ZA DOLOCITEV AKONTACIJE DAVKA 20.185,70 

26. Akontacija 19,00 %  3.835,28  

27. Mesečni obrok akontacije 319,61 
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4. Podatki iz izkaza poslovnega izida LZS za leto 2021 

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. 

 

 



91 

IV. POROČILO O OPRAVLJANJU NALOG, SOFINANCIRANIH IZ 

PRORAČUNA RS 

V skladu s pogodbo št. 2330-21-000097 o financiranju ali sofinanciranju nalog v javnem 
interesu v letu 2021, sklenjeno med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
Lovsko zvezo Slovenije dne 15. 3. 2021, je Lovska zveza Slovenije v letu 2021 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 (v nadaljevanju: 
LZS) 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 lovsko-čuvajskega izpita 
LZS je sofinancirala opravljanje lovsko-čuvajskega izpita za kandidate pred komisijo, 
imenovano s strani ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prav tako je LZS je 
izvedla dva tečaja za pridobitev lovsko čuvajskega izpita. Pri sofinanciranju smo 
upoštevali vrednost ure dela člana izpitne komisije, ki je ovrednotena na 50,00 EUR za 
eno uro opravljanja izpita. Pri sofinanciranju predavanj pa smo upoštevali vrednost 
predavateljske ure 50,00 EUR za eno uro predavanja. 
 
Naziv naloge Znesek (EUR) 
1.1. Pridobitev lovskega izpita  
        Sofinanciranje zaključnega izpita  20.577,31 

1.2. Pridobitev lovsko-čuvajskega izpita  
        Sofinanciranje lovsko-čuvajskega izpita 9.627,00 
        Sofinanciranje predavanj 2.100,00 

SKUPAJ 32.304,31 

 
2. Izdajanje strokovne literature: 

V obdobju januar – december 2021 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 avtorske prispevke, ki 
so bili objavljeni v obdobju od januar – maj 2021 ter v decembru 2021. 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 1/2021 1.308,00 
Lovec 2/2021 1.253,00 

Lovec 3/2021 1.629,00 
Lovec 4/2021 1.024,00 
Lovec 5/2021 1.049,50 

Lovec 12/2021 1.313,25 

SKUPAJ 7.576,75 

 

3. Dopolnitve LIS-Lisjak ter vodenje in vzdrževanje podatkov: 
LZS je v lovskem informacijskem sistemu LIS-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 1/2021 653,20 

Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 2/2021 653,20 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 3/2021 653,20 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 4/2021 740,63 

Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 5/2021 1.423,82 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 6/2021 740,62 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 7/2021 275,00 

Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 8/2021 740,63 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 9/2021 1.167,63 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov10/2021 740,63 

Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 11/2021 1.558,55 
Dopolnitve LIS-Lisjak, vodenje in vzdrževanje podatkov 12/2021 740,63 

SKUPAJ 10.087,74 

 

        mag. Lado Bradač 
        predsednik LZS 

 



93 

V. POROČILO RAZSODIŠČA 

I. Seje Razsodišča LZS 

V letu 2021 Razsodišče LZS ni imelo seje.  

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 0 
Slobodan TATALOVIČ (predsednik) 0 
Jure SKOBIR (podpredsednik) 0 
Jože CENČIČ  0 
Marjan RUPNIK  0 
Niko ŠUŠTARIČ  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 LZS. V postopkih odloča 
razsodišče v senatu treh članov, ki jih za vsak primer posebej imenuje predsednik razsodišča. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2021 

S strani lovca iz ene od lovskih družin, članice LZS je bila predsedniku Razsodišča LZS, dne 
17. 9. 2021, poslana e-pošta z vsebino, ki opisuje spor glede upravljanja dela lovišča med 
dvema lovskima družinama. Spor sega še v leto 1985 in je bil takrat končan na ustreznih 
organih.  

Ena stran v tem sporu, če mu lahko rečemo spor, je želela osebno predstaviti nova dejstva 
glede tega spora, a na to nisem pristal. Navedena stran je želela o zadevi razpravo in 
odločanje Razsodišča LZS.O zadevi smo se posvetovali člani Razsodišča in tudi s Strokovno 
službo LZS. Zato ni prišlo do sklica seje Razsodišča in do razprave o zadevi na tem organu.  
Razlogi, da do sklica seje Razsodišča  ni prišlo so sledeči:  

 Formalno proceduralno vprašanje je, ali je s strani, ki je želela obravnavo, sploh 
izkazana legitimna pravica do pobude za začetek postopka pred Razsodiščem LZS. 
Pobudo lahko da ustrezni organ lovske družine in ne posameznik mimo organov 
lovske družine. 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 
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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. 

 Iz pobude tudi ni razvidno, ali se o omenjeni pobudi uradno strinjata obe lovski 
družini. Zato bi bilo potrebno predložiti relevantne dokaze, da obe LD podajata uradni 
pobudi za obravnavo te zadeve na Razsodišču LZS. 

VI Povzetek 

V letu 2021 v pristojno odločanje ni bila predložena nobena zadeva, zato se Razsodišče ni 
sestalo. Tudi leto 2021 je zaznamovala epidemija covid-19 in bi bilo delo bistveno oteženo. 
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VI. POROČILO ODBORA ETIČNEGA KODEKSA 

I Seje komisije 

Izvedene so bile tri seje odbora, in sicer dve redni (24. 2. in 17. 11. 2021) in ena dopisana (26. 
11. 2021). 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Miha Molan 3 
Andrej Sila 1 
Geza Bačič 1 
Damijan Turinek 2 
Branko Bec 3 
Anton Šuklje 2 
Dušan Leskovic 3 
Rudolf Majer 3 
Andrej Primc 2 

III Področje dela komisije 

Odbor etičnega kodeksa (OEK) razsoja in ocenjuje posamezna dejanja, če so v skladu z 
etičnim kodeksom, v primerih, ko posamezni upravičen predlagatelj poda predlog za uvedbo 
postopka pred odborom etičnega kodeksa. Pristojnost OEK 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 dejavnosti v letu 2021 

S sprejemom novega pravilnika o postopku pred OEK na Občnem zboru LZS dne 17. 1 .2021 
se je zaključil ta postopek, ki je OEK zaposloval zadnja leta. Sprejet je nov postopkovni 
pravni akt, ki bo omogočil hitrejše in učinkovitejše delo..  

Na delo OEK v letu 2021 so močno vplivali ukrepi v zvezi epidemijo covid-19 in daljša 
odsotnost predsednika odbora. V letu 2021 Odbor etičnega kodeksa ni prejel nobenega 
predloga za uvedbo postopka, je pa dobil dve pobudi za obravnavo različnih vsebin, 
objavljenih v medijih in na družbenih omrežjih, povezanih z lovom in z uporabo »sodobnih 
tehničnih pripomočkov« pri lovu. Eno pobudo je podal član lovske organizacije, drugo pa 
Komisija za organizacijska in pravna vprašanja. Obe pobudi je obravnaval Odbor na svoji seji 
in sprejel mnenje in predlog, da se ta vprašanja celovito obravnava na skupnem sestanku 
predstavnikov komisij in delovnih teles LZS, Strokovne službe in uredništva glasila Lovec. 
Tako bi prišli do usklajenega predloga priporočil, ki bi ga posredovali v sprejem Upravnemu 
LZS.  

OEK je obravnaval vseh pet zahtevkov za uvedbo postopka, ki jih je prejel v novembru in 
decembru 2020. OEK je pridobil vse potrebne listine v zvezi s predlaganimi postopki in izjave 
nasprotnih strank. Na podlagi zbranega gradiva je na seji 24. 2. 2021 sprejel sklepe o 
zavrženju treh predlogov za uvedbo postopka pred OEK, ker predlagatelji niso bili 
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upravičenci za podajo predloga (niso člani lovske organizacije) in zato OEK ni pristojen za 
njihovo obravnavo.  

Na seji 17. 11. 2021 je OEK sprejel sklep o zavrženju še enega predloga za uvedbo postopka, 
saj je sicer upravičeni predlagatelj v letu 2021 izstopil iz lovske organizacije in tako ni bilo 
več mogoče obravnavati zadeve.  

V primeru podanega predloga za uvedbo postopka pred OEK zaradi nesprejema v članstvo 
lovske družine, je OEK na seji 17. 11. 2021 ugotovil kršitev določil Etičnega kodeksa, in sicer 
13. in 19. člena etičnega kodeksa. V tem primeru je bil sprejem v članstvo prositelju zavrnjen 
kljub dejstvu, da na območju lovske družine opravlja osnovno kmetijsko dejavnost in je član 
druge lovske družine. Sklep OEK je bil poslan predlagatelju postopka in lovski družini. 
Zaradi ponavljajočih se tovrstnih kršitev je OEK podal pobudo Komisiji za organizacijska in  
pravna vprašanja, da s pravnega vidika pojasni pristojnosti članic lovske organizacije glede 
sprejema članov.  

VI Povzetek 

Odbor etičnega kodeksa se je sestal na dveh rednih in eni dopisni seji. Obravnaval in zaključil 
je postopek v petih primerih podanih predlogov za uvedbo postopka. V štirih primerih je 
predloge zavrnil, saj predlagatelji niso bili upravičenci za podajo predloga skladno z določili 
pravilnika o postopku pred OEK. V enem primeru je OEK ugotovil kršitev določil etičnega 
kodeksa in je sklep posredoval predlagatelju in kršitelju. OEK je obravnaval dve pobudi glede 
objave različnih vsebin, povezanih z lovom v medijih in na družbenih omrežjih in o uporabi 
»sodobnih tehničnih pripomočkov« pri lovu. V teh dveh primerih postopek še ni zaključen in 
se bo nadaljeval v letu 2022. 
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VII. POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
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VIII. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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