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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

Za nami so volitve. Vesel sem visoke podpore ob ponovni 
izvolitvi za predsednika Lovske zveze Slovenije, vsak glas je 
potrditev, da delam prav, prave stvari in na pravi način. Trudil 
se bom, da bomo lovci med seboj čim bolj povezani, ker ne 
potrebujemo razprtij v svojih vrstah.  

Lovci smo naravovarstveniki in trdni zagovorniki sonaravnega 
kmetovanja in trajnostne rabe gozdov. Za ohranitev 
prostoživečih živali moramo ohraniti in varovati njihov 
življenjski prostor. Izboljšati moramo sodelovanje z vsemi 
lastniki in uporabniki prostora. Dejstvo je, da divjadi ne 
ogroža lov, pač pa jo ogrožajo in uničujejo spremembe krajine 
in pohlep po dobičku. 

Predsednik LZS, mag. Lado Bradač 

Podnebne spremembe bodo prinesle tudi spremembe pri trajnostnem upravljanju s 
prostoživečimi živalmi. Posledice nespametne politike upravljanja z divjadjo so bile letos 
dobro vidne. Ob zmanjševanju števila jelenjadi in srnjadi ter hkratnem povečevanju tropov 
zveri je namreč logična posledica, da volkovi poiščejo hrano tudi na pašniku. Ključni problem 
je preprečevanje lova z vsemi sredstvi, pri čemer so nevladne organizacije pri uporabi pravnih 
sredstev velikokrat učinkovitejše od pristojnih strokovnjakov na Ministrstvu za okolje in 
prostor. Ne glede na škodo, mnenja in pozive je resnica preprosta – sorazmerje med 
populacijami mora obstajati. Zavedati se moramo, da je volk boljši selektor divjadi kot lovec, 
zato je obstoj volka nujen. Danes je stopnja razumevanja upravičenosti obstoja divjadi v 
naravnem okolju veliko večja, žal pa se zaradi napak pri (ne)upravljanju z zvermi zmanjšuje 
stopnja sobivanja.  

Pričakujemo, da v prihodnje poseganja v populacije ne bomo več reševali z interventnimi 
zakoni in političnimi pritiski, temveč argumentirano, na strokovnih temeljih, kot je bila 
večletna uspešna praksa. Kljub dogovorom in ponovnem imenovanju več delovnih skupnih 
smo razočarani nad dolgotrajnostjo postopkov na Ministrstvu za okolje in prostor. Zadnja leta 
vztrajno zahtevamo, da se morajo priprave na sprejem odloka, ki omogoča poseganje v 
populacijo medveda in volka, začeti na začetku leta, da je mogoč začetek izvajanja odstrela v 
oktobru, kar bi sploh pri medvedu pomenilo učinkovito zaustavitev rasti številčnosti. Kljub 
vsem dogovorom omenjeni odlok ponovno ni bil sprejet pravočasno.  

Kar nekaj časa sem v letu 2019 namenil pogovorom o upravljanju z zavarovanimi vrstami. 
Nova zgodba, ki čaka lovce v prihodnjem letu, je šakal, ki je bil umaknjen iz uredbe o 
zavarovanih živalskih vrstah in bo od 1. junija 2020 lovna vrsta divjadi, s katero bomo 
upravljali v okviru lovsko upravljavskih načrtov. Vztrajamo pri zahtevi, da bo Ministrstvo za 
okolje in prostor v prehodnem triletnem obdobju plačevalo vso škodo, ki jo povzroči šakal. 

Seveda ne smemo pozabiti na ponovno naselitev risa v Slovenijo, ki ga je podprlo 85 
odstotkov lovcev. S sodelovanjem v projektu LIFE Lynx smo pokazali, kako etičen je odnos 
slovenskih lovcev do narave. Dokazali smo, da znamo lovci misliti širše, da trajnostno 
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upravljamo s prostoživečimi živalskimi vrstami in smo sposobni ohranjati ogrožene živalske 
vrste za naše zanamce. Ne glede na težnje kmečkih organizacij, bo potrebno obdržati etiko 
tudi pri odvzemu medveda in volka. 

Opozoriti moram na ogromno škodo, ki nastane zaradi prometnih nesreč oziroma povozov 
divjadi na cesti. Zato bomo nadaljevali s projekti, kot je namestitev modrih odsevnikov ob 
cestah, iskali bomo tudi druge rešitve. 

Velik izziv ostaja vrnitev zemljišč, odvzetih lovskim družinam po 14. členu Zakona o Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Ne kot nam ponuja kmetijsko ministrstvo, to je z 
brezplačnim najemom, temveč na način, kot je to z istim zakonom omogočeno pašnim 
skupnostim. V kolikor društvo dokaže, da je zemljišče pridobilo odplačno, se vpiše lastninska 
pravica društvu, ki ima pogodbo o nakupu. Tukaj dobro sodelujemo z Ribiško zvezo in 
Planinsko zveze Slovenije, njihovi člani imajo podobno težavo in jim sklad odvzema zemljo, 
ki so jo kupili! Zato menimo, da je sprememba tega zakona naloga vseh vodstev zvez, katerih 
člani so bili prizadeti. 

Novela Zakona o orožju je še vedno v parlamentarni proceduri. Na LZS zagovarjamo stališče, 
da spremembe orožne zakonodaje zaradi preprečevanja terorizma ne smejo vplivati na sedanje 
zakonite lastnike orožja. V primerjavi z drugimi državami ima Slovenija že sedaj eno 
najstrožjih zakonodaj, pred pridobitvijo orožja je potrebno uspešno opraviti usposabljanje za 
varno ravnanje z orožjem in narediti izpit. Afriška prašičja kuga (APK) se nezadržno širi, in le 
vprašanje časa je, kdaj bo dosegla Slovenijo. Zato je za nas ključno, da bodo spremembe 
takšne, da bomo lahko lovci tudi v bodoče izvajali lov, ki nam ga država 'naloži' z lovsko 
upravljavskimi načrti. Na drugi strani pa se mora z interventnim zakonom za APK ustrezno 
ovrednotiti delo in škoda, ki bo povzročena upravljavcem lovišč. Zelo aktivni smo na vseh teh 
področjih in pričakujemo ustrezne rezultate! 

Osnovna naloga LZS je, da zagotavlja stalno izobraževanje vseh naših članov. V letošnjem 
letu se je različnih izobraževanj udeležilo in uspešno opravilo več kot 4.000 naših članov. 
Izobražujemo tudi nove generacije lovcev, to je lovske pripravnike – letos jih imamo več kot 
500. Doslej smo lovci izobraževanja financirali sami, saj menimo, da lahko z divjadjo 
upravljamo zgolj na znanstven način in z znanstvenimi metodami. Sprememba Zakona o 
divjadi in lovstvu zdaj omogoča, da država financira naloge, ki so v javnem interesu. Naše 
prostovoljno delo ima vrednost, zato ga je potrebno ustrezno ovrednotiti. Znesek ni visok, je 
pa korak v pravo smer, da se v državi vzpostavi razmerja s položajem in odgovornostjo, ki 
lovcem na področju organiziranja lovstva in upravljanja z divjadjo ter izvajanja javnih nalog 
dejansko pripadajo.  

Na naše delo moramo biti ponosni, ni se nam treba skrivati pred neupravičenimi in pavšalnimi 
obtožbami. Smo lovska organizacija z več kot stoletno tradicijo, ki je uspešno sledila 
spremembam časa in si v mednarodnem prostoru zgradila izjemno spoštovanje. V primerjavi 
z našimi sosednjimi državami smo uspeli uveljaviti sistem, ki v prvi vrsti koristi divjadi in 
njenemu naravnemu okolju. V tem sistemu ima vsak dobro misleči lovec svoje mesto. 

mag. Lado Bradač, 

predsednik Lovske zveze Slovenije 
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SPLOŠNI PODATKI O LOVSKI ZVEZI SLOVENIJE 

O Lovski zvezi Slovenije 

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

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

Poslanstvo 

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

Vizija 

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

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

Slovenska lovska organizacija mora ob realizaciji teh cilje znova postati enakovreden in 
spoštovan partner na področju lovsko upravljavskega načrtovanja. V širši javnosti bomo bolj 
prepoznavni kot odgovorna naravovarstvena organizacija in zaradi svoje dejavnosti v očeh 
javnosti še bolj prepoznana. Poznali nas bodo kot organizacijo, ki vse svoje odločitve 
sprejema na strokovnih in znanstvenih izhodiščih ter organizacijo, ki si nenehno prizadeva 
postati bolj transparentna in učinkovita v svojem delovanju. 
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Lovska zveza Slovenije v številkah za leto 2019 

 

Članstvo 

skupaj članov na dan 31. 12. 201 20.177 

- žensk 514 

-  pripravnikov 538 

povprečna starost 56,53 let 

število članov v 2 LD 315 

število članov v 3 LD 4 

 

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) 1.648.928 

 

Izobraževanja 
število izvedenih izobraževanj 147 

število prijavljenih na izobraževanja 4.787 

 

Odvzem divjadi  
  
srnjad 36.939 

− odstrel 30.393 

− izgube 6.546 

  
navadni jelen 4.676 

− odstrel 4.261 

− izgube 415 

  
muflon 499 

− odstrel 468 

− izgube 31 

  
gams  2.000 

− odstrel 1.890 

− izgube 110 

  
divji prašič 12.136 

− odstrel 11.895 

− izgube 241 

  
lisica 15.207 

poljski zajec 1.800 

siva vrana 10.666 

Skupno odvzem divjadi 84.228 
 

                     Opravljene brezplačne ure 
v lovišču 593.412 
drugo 47.232 
skupno 640.644 

 

                     Lovska kultura  
lovski pevski zbori 17 

lovski rogisti 29 

 

                     Lovska kinologija 
število lovskih psov 4.073 

število iskanj ranjene divjadi 3.230 

 

                     Škode od divjadi 
prijavljenih škod 2.432 

poravnava škod skupaj 
(izplačilo, material in 
vrednost delovnih ur) 398.396,89 EUR 

- izplačane v EUR 248.708,40 EUR 

- vrednost materiala 70.763,49 EUR 

Poravnava - sanacija škod 
(ure) 7.892,5 

Poravnava - sanacija škod 
(vrednost v EUR) 78.925,50 EUR 

 

                   Število škod po vrstah divjadi 

 

število 
škodnih 

primerov 

vrednost povrnjene 
škode v EUR 

(izplačilo, material 
in vrednost 

delovnih ur) 
divji prašič 1.877 306.384,60 EUR 
navadni jelen 272 66.373,50EUR 
srnjad 99 11.690,47 EUR 

jazbec 43 2.422,68 EUR 
poljski zajec 2 260,00 EUR 
siva vrana 13 1.581,80 EUR 

lisica 13 2.579,70 EUR 
ostalo 21 2.364 EUR 

skupno 2.340 393.656,75 EUR 
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I STROKOVNA SLUŽBA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Preteklo leto je od samega začetka močno zaznamovalo delo z ministrstvi, najprej z našim 
resornim Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Kmetijska ministrica 
je ustanovila posebno delovno skupino »za reševanje problematike s področja upravljanja z 
divjadjo in velikimi zvermi«, sestavljeno s predstavnikov Zavoda za gozdove Slovenije, 
Ministrstva za okolje in prostor, Lovske zveze Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije in Zveze lastnikov gozdov. Že iz same sestave lahko 
sklepamo, da so bile glavna tema škode po divjadi na kmetijskih površinah in gozdovih, ki naj 
bi jih na novo opredelili z novo Uredbo.  

Moramo pa zapisati, da smo kljub burnim razpravam in velikim zahtevam predstavnikov 
kmetov uspeli pojasniti, da bi izpolnitev njihovih zahtev pomenila propad marsikatere lovske 
družine. Zato so izrazili podporo lovcem in zahtevali vsaj del povračil škod od države, kar bi 
bilo praktično neizvedljivo. Njihovo podporo smo dobili tudi pri naši zahtevi za vključitev 
naših predstavnikov v proces načrtovanja, združevanje posameznih starostnih kategorij pri 
nekaterih vrstah divjadi, dvoletne lovsko upravljavske načrte, uvedbo uporabe umetnih virov 
svetlobe pri lovu na divje prašiče in takojšnji izbris šakala iz Uredbe o zavarovanih prosto 
živečih živalskih vrstah. 

Druga velika tema, ki še vedno ni »pod streho«, je izredni zakon o afriški prašičji kugi pri 
divjih prašičih, ki naj bi bil po prvotnem terminskem planu sprejet že v septembru, a še vedno 
ni. Tu smo uspeli, da se v tekst zakona zapiše plačilo države lovskim družinam za pripravo in 
izvajanje načrta za ravnanje pred in po izbruhu te bolezni, vsakega najdenega poginulega 
prašiča, pomoč pri njegovi odstranitvi iz narave, vsakega nad določeno kvoto odstreljenega 
pred izbruhom in vsakega odstreljenega po izbruhu. Tekst zakona, ki bo predložen v sprejem 
parlamentu, prepoznava lovce in lovske organizacije kot ključne dejavnike pri zmanjševanju 
možnosti izbruha bolezni in preprečevanju njenega širjenja. 

O šakalu smo se najprej pogovarjali na sestankih na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), v 
drugi polovici leta pa na kmetijskem ministrstvu. Kljub uspešno izvedenem ciljnem 
raziskovalnem projektu, v katerem smo intenzivno sodelovali lovci iz vse Slovenije in je dal 
podrobno sliko o njegovi populaciji in s tem osnovni pogoj za pričetek lova nanj, so bila 
potrebna več kot polletna prepričevanja in usklajevanja z Direktoratom za okolje MOP, 
Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in Agencije RS za okolje (ARSO), da so ga 
umaknili iz seznama zavarovanih vrst. Sledilo je aktivno sodelovanje pri pripravi spremembe 
Zakona o divjadi in lovstvu po skrajšanem postopku, ki bo omogočil pričetek aktivnega 
upravljanja s to vrsto. Spremembe »našega« zakona pa predvidevajo tudi uvedbo dvoletnega 
lovsko upravljavskega načrta, triletno obdobje, v katerem bo škode po šakalu plačeval 
MKGP, pravico lovskih družin zastopati interese ohranjanja in varstva divjadi, njenega 
življenjskega prostora ter lovstva na območju lovišča v vseh upravnih in sodnih postopkih in 
opravljanje dele lovskega izpita lovcem držav članic Evropske unije, ki ga niso opravili ob 
pridobitvi njihovega nacionalnega izpita. 

Celotno leto je zaznamovala žalostna »odiseja« pri upravljanju z velikimi zvermi. MOP je 
pripravil odlok o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda iz narave, za volka pa se 
zaradi dveh odločb Upravnega sodišča tega ni niti lotil. Po marčevski ustavitvi odstrela 
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medveda s strani sodišča je nastala praznina, v kateri je bilo jasno, da ne moremo pričakovati 
odstrela medveda in volka. Škode na domačih živalih in politične ambicije nekaterih akterjev 
v vrstah kmetov so pripeljale do sprejetja interventnega zakona o odstrelu obeh vrst, ki naj bi 
mu v septembru sledila »redni« odlok o odvzemu. Pri pripravi zakona nismo sodelovali, smo 
pa pri pripravi nove desetletne strategije za upravljanje z rjavim medvedom, na delavnicah in 
na vseh sestankih tako strokovne kot deležniške skupine za upravljane z velikim zveri in 
novoustanovljene Interesne delovne skupine za spremljanje politike upravljanja z velikimi 
zvermi. Delo zadnjih dveh so močno zaznamovala stališča »varuhov« živali in njihovo 
zavračanje znanstvenih ugotovitev o teh vrstah ter popolno odklanjanje kakršnekoli 
pripravljenosti na kompromis. Zato lahko v letu 2020 na tem področju upravičeno 
pričakujemo ponovitev lanskega scenarija.  

Precej naporov je bilo vloženih v preprečitev odvzema kmetijskih zemljišč v lasti lovskih 
družin s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Na sestankih na MKGP smo 
državnega sekretarja uspeli prepričati, da gre za odvzeme legalno pridobljene zemlje in se z 
njim dogovorili za sestanek s predstavniki prizadetih lovskih družin. Na t sestanek v Zgornji 
Hajdini so prišli predstavniki 56 lovskih družin in sekretarju predstavili konkretne primere. 
Jasno so mu tudi povedali, da ne pristajamo zgolj na obljubljeni brezplačni najem teh zemljišč 
za dobo 99 let, temveč želimo vračilo legalno pridobljenih parcel in takojšnjo ustavitev vseh 
postopkov odvzema. 

Skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo RS za infrastrukturo smo v letu 2018 
izdelano aplikacijo za spremljanje in evidentiranje povozov prostoživečih živali na cestah 
uvedli v redno uporabo. Pokazala se je za praktično in učinkovito rešitev natančnega 
beleženja povozov. 

V lanskem letu je Ministrstvo za notranje zadeve oživilo postopek sprejemanja sprememb 
Zakona o orožju. Kljub aktivnem in argumentiranem utemeljevanju naših predstavnikov v 
skupini za pripravo tega zakona, so iz besedila, ki je šlo v medresorsko usklajevanje, izpustili 
ukinitev prepovedi uporabe naprav z umetnimi viri svetlobe in blažilcev zvoka. V tem 
postopku tudi zahteve kmetijskega ministrstva niso spremenila njihovega stališča. Zato smo z 
sistematičnim lobiranjem in na podlagi jasnih in trdnih argumentov dosegli, da bo v postopku 
vložen ustrezen amandma.  

Veliko boljši so spomini na sodelovanje v projektu LIFE Lynx za trajno ohranitev tretje pri 
nas prisotne velike zveri, risa. V februarju se nam je pridružila nova sodelavka za projektno 
delo, katere stroški so bili v celoti pokriti iz projektnih sredstev. Poleg aktivne udeležbe na 
številnih delavnicah in sestankih z lovci, lokalnimi skupnostmi, v nadzornih in 
koordinacijskih odborih, smo v Gotenici izpeljali tridnevno izobraževanje za različne profile 
petindvajsetih pripadnikov Policije. To, v evropskem prostoru prvo, s strani lovske 
organizacije izvedeno izobraževanje, je bilo namenjeno njihovemu dodatnemu usposabljanju 
za čim učinkovitejše odkrivanje in preprečevanje ilegalnega ubijanja prostoživečih živali. 
Eminentni strokovnjaki so jim predstavili pravne temelje, biologijo, varstveno problematiko 
prostoživečih živali, genetiko in njeno uporabo pri odkrivanju storilcev, lovsko orožje in 
izstrelke in potek patomorfoloških preiskav živalskih kadavrov. Na dveh primerih smo tudi 
praktično pokazali pravilen pristop k najdenemu truplu živali, za katero sumimo, da je bila 



 

9 
 

ilegalno ustreljena. Sledila je priprava protokola o ravnanju v takih primerih, ki ga bomo 
natisnili in razdelili med vse, ki se zadržujejo v naravi in bi lahko naleteli na živalska trupla. 
Odzivi slušateljev so bili izredno pozitivni in po odobritvi sredstev s strani projekta bomo 
tovrstno izobraževanje izvedli še za eno skupino. Izredno širok pozitiven odziv v medijih je 
doživela tudi novinarska konferenca na to temo. 

Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj je s podpisi predsednikov vseh sedmih 
zvez v imenu naših 200.000 članov poslala pismo predsedniku vlade in ga pozvala k 
takojšnjemu ukrepanju zaradi odvzema zemljišč v lasti naših društev in k organizaciji 
sestanka z odgovornimi. Kabinet predsednika vlade je našo zahtevo odstopil MKGP in od 
Direktorata za kmetijstvo smo prejeli odgovor, v katerem pojasnjuje, da ne more vplivati na 
delovanje Sklada in nas poziva naj v javni razpravi podamo pripombe na zakon spremembah 
in dopolnitvah zakonodaje s področja kmetijske in zemljiške politike. 

V okviru dela v Združenja zvez za lov in varstvo divjadi v EU (FACE) smo se v preteklem 
letu udeležili vseh sej izvršnega in upravnega odbora, srečanja članic se je udeležil 
podpredsednik LZS Ivan Malešič, generalne skupščine pa tudi predsednik LZS mag. Lado 
Bradač.  
Tudi v preteklem letu je potekala intenzivna razprava o ukinitvi svinca v izstrelkih, Evropska 
agencija za kemikalije (ECHA) naj bi jo uvedla leta 2021 s prehodnim obdobjem dveh let. Pri 
pripravi dokumentov za obravnavo in sprejem so uvedli tudi določilo, da bosta tako uporaba 
kot posedovanje nabojev z vsebnostjo svinca prepovedana v območju 300 metrov od vsakega 
mokrišča, ribnika ali šotišča. Skoraj polovica članic organizacije se s tem ne strinja, saj 
ocenjujejo, da bi to privedlo do pomembnega znižanja njihovega članstva, Irska na primer 
predvideva izgubo polovice sedanjih članov, saj ti ne bodo kupili novih pušk, primernih za 
jeklene šibre. Skupna kmetijska politika za naslednje obdobje zamuja in najverjetneje ne bo 
implementirana še vsaj do leta 2023. Kljub splošno sprejetemu dejstvu, da je prav svinec 
glavni povzročitelj izredno hitrega zmanjševanja biotske pestrosti v kmetijski krajini (in s tem 
izginjanja male divjadi), pa sedaj predvideni ukrepi za zaustavitev tega trenda ne obetajo prav 
veliko.  
Vse več je tudi držav članic, ki imajo velike težave s populacijami velikih zveri. Evropska 
komisija vztraja pri strogem upoštevanju vseh določil direktiv in se pri tem opira tudi na 
sodbo Evropskega sodišča o finskem primeru Tapiola.  
Pomembna tema je bilo tudi nadaljevanje širjenja afriške prašičje kuge. Kljub intenzivnemu 
delu za določitev učinkovitih ukrepov za preprečevanje širjenja in izdelavo cepiva niso 
dosegli pomembnejših uspehov. Septembrska skupščina je tako kot vsi ostali sestanki 
potekala v pozitivnem duhu in tvornem sodelovanju vseh prisotnih. Potrjen je bil finančni 
načrt za leto 2020 in projekcija za naslednji dve leti, prav tako tudi predlog za nakup 
nepremičnine, v kateri bo sedež in pisarne FACE in bo v neposredni bližini Evropskega 
parlamenta. 

Z Mednarodnim svetom za lovstvo in ohranjanje divjadi (CIC) smo v letu 2019 sodelovali le 
preko elektronske in papirne pošte, nismo se udeležili pripravljalnega sestanka pred 
sestankom ministrov EU o upravljanju z velikimi zvermi v Bukarešti, niti sestanka CIC 
Trophy Evaluation Board (TEB), najvišjega strokovnega organa CIC, pristojnega za 
določanje pravil ocenjevanja lovskih trofej, katerega edina registrirana slovenska člana sta 



 

10 
 

dva zaposlena v Strokovni službi LZS. Intenzivno pa smo sodelovali z Italijanskim 
biometričnim inštitutom pri pripravi predlogov dopolnil veljavnih pravil ocenjevanja alpskega 
gamsa, muflona in alpskega kozoroga, ki bodo predstavljeni na naslednjem zasedanju TEB. 
Organi CIC so poleti 2019 sprejeli deklaracijo glede upravljanje z gamsi v Alpah in jo kot 
stališče vseh članic nameravali poslati Svetovni zvezi za varstvo narave (IUCN), Evropski 
komisiji in resornim ministrstvom držav članic EU. Še pravočasno smo ugotovili, da ni bila 
usklajena niti večino članic, ki upravljamo z gamsom, niti s FACE. V tem primeru je šlo za 
samoiniciativno znotraj CIC, ki bi škodovala dobri praksi upravljanja s to vrsto pri nas in v 
mnogih drugih evropskih državah. Zato je deklaracijo na našo pobudo zavrnila večina 
nacionalnih lovskih zvez in je tako propadla.  

V januarju smo pričeli z izdelavo letnega Poročila o delu in poslovanju LZS za preteklo leto, 
ga dokončno oblikovali v februarju, dali v obravnavo Upravnemu odboru LZS, nato ga je 
vodstvo predstavilo na vseh delnih občnih zborih volilnih okolišev. Ker smo v poročilu 
podrobno predstavili celotno delovanje LZS v preteklem letu, je bila sama priprava in izvedba 
precej obsežen projekt. Predstavitev poročila in rezultatov poslovanja na vseh delnih občnih 
zborih je bila naporna, a zelo koristna, saj lahko takrat predstavniki članic neposredno 
zastavljajo vsa vprašanja o vsebini poročila in tekočem delovanju LZS.  

V letu 2019 smo izdali deset enojnih in eno dvojno številko glasila Lovec v nakladi 22.000 
izvodov, pri čemer je v vsaki številki z različnimi prispevki sodelovalo približno 50 
dopisnikov, naravoslovnih fotografov in ilustratorjev. Zato smo med letom za glasilo 
podpisali 183 novih avtorskih pogodb. Revijo so redno prejemali tudi individualni naročniki, 
vse osnovne šole, knjižnice in drugi vzgojno varstveni zavodi. Z zanimanjem so jo sprejeli 
tudi v številne strokovne knjižnice različnih ustanov. Vsaka številka Lovca je bila do 5. v 
mesecu uvrščena tudi na spletno stran LZS (Glasilo Lovec na spletu).  
Konec leta 2019 smo začeli z digitalizacijo prvih letnikov Lovca. Z digitalizacijo želimo 
bogato dediščino našega glasila ohraniti za prihodnje rodove, na spletni strani LZS smo v 
decembru že objavili prve digitalizirane letnike 1910–1920. Tudi lani smo pripravili razpis za 
tisk glasila Lovca v letošnjem letu in iz prejetih ponudb izbrali najustreznejšo tiskarno. Prav 
tako smo ponovno izvedli javni natečaj za najboljšo zgodbo z lovsko tematiko, na katerega se 
je odzvalo 29 piscev z leposlovno-literarnimi besedili in 19 pesniških del. Prav tako smo 
poskrbeli za izbor fotografij in novembra izdali deseti veliki stenski koledar LZS v nakladi 
22.000 izvodov, ki ga je prejel vsak slovenski lovec.  
Konec leta je v nakladi 21.500 izvodov izšla 42. knjiga Zlatorogove knjižnice z naslovom 
Evrazijski šakal avtorjev H. Potočnika, B. Pokornega, K. Flajšman in I. Kosa. Vsebina knjige 
celovito obravnava sistematiko, zgodovinski razvoj te vrste, njegovo časovno razširjanje v 
Evropi in Sloveniji, njegovo biološko značilnost, njegove odnose do drugih vrst in sobivanje s 
človekom. Prikazuje tudi izsledke dveletnega monitoringa te vrste v Sloveniji in je zanimiva 
in poučna za slehernega lovca.  

Zaradi dodatnih zahtev izbranega ponudnika za prenovo spletne strani LZS je bila sprejeta 
odločitev, da se sodelovanje z njim prekine. Zato smo pričeli z zbiranjem novih ponudb za 
izdelavo povsem nove, moderne in predvsem uporabniško kvalitetne spletne strani. V drugi 
polovici leta je bilo pridobljenih več ponudb, vendar se zaradi izteka mandata ni izvedla izbira 
ponudnika in začela izdelava nove spletne strani. 
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V letu 2019 smo medijem posredovali 30 sporočil za javnost in vabil, prek katerih smo 
obveščali o aktualnih dogodkih in temah, podali smo 96 odgovorov na novinarska vprašanja, 
izjav za različne medije ter pojasnil zainteresirani javnosti in posameznikom. Prav tako smo 
redno skrbeli za objavljanje obvestil in novic na Facebook profilu ter na spletni strani LZS, na 
slednji smo objavili 142 novic in 50 obvestil ter jih delili tudi preko FB strani. Preko 
aplikacije Messenger naše Facebook strani smo prejeli vprašanja, obvestila in komentarje 80 
uporabnikov.  
V aprilu smo s svojim razstavnim prostorom sodelovali na 11. Mednarodnem sejmu lovstva in 
ribištva v Gornji Radgoni. V okviru sejma smo organizirali in izpeljali strokovno 
posvetovanje, 11. Slovenski lovski dan na temo »Spreminjanje in izgubljanje življenjskega 
prostora divjadi«. Konec leta je v nakladi 1.000 izvodov izšla 6. Številka Zlatorogovega 
zbornika, periodične znanstveno-strokovne revije, ki jo izdajata Strokovno-znanstveni svet in 
LZS. Decembra smo skupaj z Ribiško zvezo Slovenije organizirali redno letno novinarsko 
konferenco, na kateri smo izpostavili teme kot so afriška prašičja kuga, novela zakona o 
orožju, 110-letnica začetka izhajanja revije Lovec in izid nove knjige o evrazijskem šakalu. V 
Zlatorogovi galeriji na sedežu LZS smo lani gostili tri razstave: maja razstavo naravoslovne 
fotografinje dr. Petre Draškovič Pelc »Iskanje divjega – moja odkrivanja kočevske narave«, v 
oktobru razstavo udeležencev likovnih kolonij ZLD Kočevje in ZLD Novo mesto »Med 
čopičem in naravo« in v decembru slikarsko razstavo avtorjev Aleša in Igorja Pičulina.  

Na podlagi Pravilnika o financiranju določenih skupnih nalog usposobljenih članic LZS smo 
lani objavili 27 razpisov. Vsebino za razpise so posredovale vse komisije, katerim so bila ta 
sredstva namenjena, nekatere pa, žal, še vedno zelo pozno. Na dva od objavljenih razpisov se 
ni prijavil nihče, eden od teh pa je bil naknadno zamenjan z drugim. Usposobljene članice so 
do konca leta skupaj uspešno izvedle 106 nalog, kar je precej več od leta poprej, ko je bilo 
izvedenih le 93 nalog. Pri tem so sodelovale vse usposobljene članice, vendar so izvedle zelo 
različno število nalog, in sicer je ena članica izvedla le eno samo, druga pa kar trinajst nalog, 
povprečno pa je vsaka članica izvedla 5,3 naloge. Prvi del izplačil donacije je bil izveden v 
skladu s pravilnikom do 5. februarja, drugi pa tako kot vsako leto zaradi poznih oddaj poročil 
o izvedbi, šele zadnje dni leta 2019. Sodelovanje z usposobljenimi članicami in izvajanje 
skupnih in drugih nalog je potekalo dobro in tekoče. S strokovnimi tajniki območnih lovskih 
zvez smo v novembru izvedli delovno srečanje, ki se ga je udeležil tudi podpredsednik LZS 
Ivan Malešič. Namen sestanka je bil predvsem izmenjava informaciji med delavci strokovne 
službe in tajniki za čim kvalitetnejše sprotno opravljanje skupnih nalog; tokrat se ga ni 
udeležil le en strokovni tajnik.  

Pri izvedbi postopka spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za novi 
sedež LZS v Gradišču pri Lukovici je dodatne zahteve postavil ARSO, zato je bilo potrebno 
izdelati dodatne elaborate. Po menjavi župana je občina Lukovica želela odstopiti od 
določenih obveznosti, dogovorjenih v bilateralnem sporazumu. Kljub temu smo uspeli doseči 
nov dogovor in v decembru je občinski svet spremembo OPPN sprejel, kar odpira pot za 
izvedbo investicije. 

V letu 2019 je bilo v okviru LZS izvedenih 149 različnih izobraževanj in usposabljanj, na 
katera je bilo prijavljenih 4.129 kandidatov, uspešno pa jih je zaključilo 4.069. Na tečaj za 
lovske čuvaje se je prijavilo 71 tečajnikov, 65 pa ga je uspešno zaključilo že v lanskem letu. 



 

12 
 

Obnovitvenega usposabljanja za lovske čuvaje se je udeležilo 132 čuvajev. Pri tovrstnih 
izobraževanjih je naloga strokovne službe organizacija tečaja, priprava urnika, koordinacija s 
predavatelji, priprava gradiv za objavo na spletni strani, priprava pogodb o avtorskem delu, 
koordinacija poteka tečaja, organizacija izpitov in popravnih izpitov, organizacija zaključne 
ekskurzije, priprava spričeval in vnos podatkov o opravljenih izpitih v Lisjaka.  

V letu 2019 smo na naslov LZS prejeli 762 zadev v obliki fizične pošte, 666 vlog za izdajo 
lovskih izkaznic in 8.967 elektronskih sporočil. Odposlanih je bilo 331 dopisov, vseh lani 
poslanih pisem in paketov pa je bilo 3.238. Prejeli smo 725 računov, izdali pa 650 
predračunov in 1.599 računov ter imeli 134 blagajniških prejemkov. Izdanih je bilo 1.059 
potnih nalogov. Prejeli smo preko 3.000 telefonskih klicev lovcev in občanov, glavne teme pa 
so bile velike zveri, divje živali v urbanem okolju, škode od divjadi in lovske izkaznice 
(predvsem za druge upravičence) ter delovanje naših članic. Med letom smo intenzivno delali 
tudi na izterjavi zapadlih terjatev in bili pri tem zelo uspešni. Nalepke za podaljšanje lovskih 
izkaznic smo vsem lovskim družinam upravljavkam poslali že v prvi dekadi decembra. 
V letu 2019 smo izdelali in vročili 943 lovskih izkaznic, 86 čuvajskih in 2 izkaznici strelskega 
sodnika. Od prejetih vlog je bilo potrebno v 163 primerih od prosilcev zahtevati dopolnitve, 
nekaj dopolnitev pa še vedno nismo prejeli. Čas od prejema popolne vloge pa do izdaje 
izkaznice je bil v lanskem letu v povprečju krajši od deset dni. 
 

V začetku leta se nam je pridružila svetovalka za pravne zadeve, ki je med drugim pripravljala 
tudi pisne pravne podlage za dopolnitve in nove pravne predpise s področja lovstva, pravna 
mnenja, odgovore in pojasnila v zvezi s vprašanji, ki so jih na Strokovno službo LZS 
naslovile lovske družine in lovci. Glavne teme so bile odškodninski zahtevki za povračilo 
škode po divjadi, statusa direktnega članstva v LZS, statusa stranskega udeleženca v zadevah 
pridobivanja in sprememb okoljevarstvenih dovoljenj, znižanja koncesijskih dajatev in 
odvzemanja kmetijskih zemljišč v lasti LD. Prav tako je intenzivno sodelovala pri pripravi in 
izpeljavi kandidacijskega postopka in izvedbo volilnih občnih zborov. V preteklem letu smo 
na podlagi zadnje spremembe Zakona o divjadi in lovstvu z MKGP prvič uspeli podpisati 
pogodbo o financiranju nekaterih nalog, ki jih opravljamo v javnem interesu in za to tudi 
prejeli sredstva iz proračuna. 

Vloženih je bilo 1.800 predlogov in na podlagi sklepov komisije in UO LZS izdanih 1.645 
lovskih odlikovanj in priznanj. 

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 več kot 140 
sestankov organov, komisij in delovnih teles LZS ter pri tem za njih izdelali skorajda vsa 
gradiva in zapisnike ter realizirali sprejete sklepe.  
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II ORGANI IN DELOVNA TELESA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Najvišji organ LZS je Občni zbor (zbor vseh članic LZS), v letu 2019 je bil sklican 4. 6. 
2019 v Celju. Udeležilo se ga je 105 od 112 delegatov, predstavnikov 20 volilnih okolišev po 
Sloveniji.  

Na volilnem občnem zboru 17. 12. 2109 v Celju so delegati podelili nov štiriletni mandat 
sedanjemu predsedniku LZS mag. Ladu Bradaču. Volitev se je udeležilo 108 od skupno 112 
delegatov, predstavnikov 20 volilnih okolišev po Sloveniji, ki so mag. Bradača izvolili z 98 
glasovi, 10 glasovnic pa je bilo neveljavnih. Delegati so izvolili tudi nove člane Nadzornega 
odbora LZS, Razsodišča in Odbora etičnega kodeksa. 

Za uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč 
občnega zbora ter za uresničevanje nalog LZS skrbi Upravni odbor, ki je za svoje delo 
odgovoren Občnemu zboru LZS. Upravni odbor sestavlja 34 članov, v letu 2019 se je sestal 
na štirih rednih sejah (19. 2., 26. 3., 26. 9., 19. 11.) in dveh dopisnih sejah (30. 7. – 5. 8. in 13. 
12. – 19. 12.) Udeležba članov na sejah UO je razvidna iz spodnje tabele. 

Upravni odbor LZS je organ, ki sprejema načelne politične odločitve, teža dela pa je na 
komisijah in delovnih telesih. V letu 2019 so delovala naslednja delovna telesa Upravnega 
odbora LZS:  

- Komisija Mladi in lovstvo; 
- Komisija za finančno in gospodarsko področje; 
- Komisija za izobraževanje; 
- Komisija za lovski informacijski sistem; 
- Komisija za lovsko kinologijo; 
- Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi; 
- Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje; 
- Komisija za mednarodne odnose; 
- Komisija za organizacijska in pravna vprašanja; 
- Komisija za priznanja in odlikovanja;  
- Komisija za upravljanje z divjadjo; 
- Strokovno-znanstveni svet; 
- Uredniški odbor LZS za založništvo  
- Uredniški odbor za spletne strani LZS 
- Komisija za lovsko-čuvajsko službo. 
- Zeleni sklad LZS 
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  priimek in ime prisoten 

1 mag. Bradač Lado 5/6 

2 Belhar Peter 4/6 

3 Božič Miha 2/6 

4 Burnik Radoš 4/6 

5 Dragan Alojz 1/6 

6 Gselman Marjan 6/6 

7 mag. Klemenc Aleš 6/6 

8 dr. Kos Ivan 5/6 

9 Kovačič Rajko 6/6 

10 dr. Krope Felix Srečko 5/6 

11 Kuhar Gorazd 4/6 

12 Lukančič Anton 5/6 

13 Malešič Ivan 5/6 

14 Mastnak Zdravko 4/6 

15 Mrakič Miha 3/6 

16 Pečarič Janez 4/6 

17 Plaznik Boštjan 4/6 

18 Prodan Vedran 6/6 

19 Rebec Danimir 3/6 

20 Reberšak Avgust 4/6 

21 Rituper Ludvik 6/6 

22 Saftič Danjel 6/6 

23 Saksida Kazimir 6/6 

24 Štrukelj Miran 5/6 

25 Šuler Goran 6/6 

26 Šumak Janez 3/6 

27 mag. Trafela Emilijan 2/6 

28 Trotovšek Tomaž 5/6 

29 Velkovrh Milan 6/6 

30 Zakšek Slavko 6/6 

31 Zorko Franc 6/6 

32 Žiberna Branko 4/6 

33 Žižek Ivan 6/6 

34 Žlebnik Slavko 4/6 
*nezmožnost udeležbe na sejah so člani sporočali ažurno, odsotnosti so bile upravičene 

Da bi komisije delovale še bolj usklajeno in učinkovito, so se tudi v letu 2019 sestali 
predsedniki komisij in delovnih teles. Koordinacija je namenjena predvsem usklajevanju 
nalog in finančnih načrtov. Strokovno in tehnično pomoč ter koordinacijo dela na tem 
področju sta opravila direktor Strokovne službe Srečko Žerjav in podpredsednik LZS mag. 
Aleš Klemenc, zadolžen za področje strokovnega dela komisij in delovnih skupin. Udeležba 
na koordinaciji predsednikov komisij 23. 10. 2019 je razvidna iz spodnje tabele. 
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ime in priimek prisotnost (1 seja) 

mag. Lado Bradač (predsednik LZS) da 

mag. Aleš Klemenc (podpredsednik LZS) da 

Ivan Malešič (podpredsednik LZS) odsotnost opravičil 

Srečko Žerjav (direktor Strokovne službe LZS) da 

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

dr. Arpad Kӧveš (predsednik Uredn. odbora za založništvo in za.splet. strani) da 

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

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

Janez Logar (predsednik Komisije za mednarodne odnose) da 

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

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

Ivan Žižek (predsednik Komisije za izobraževanje) da 

Milan Velkovrh (predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja) da 

Radoš Burnik (predsednik Komisije za lovsko kinologijo) da 

Vedran Prodan (podpredsednik Komisije za lovski informacijski sistem) da 

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

Maja Brunskole (podpredsednica Komisije Mladi in lovstvo) da 

dr. Srečko Felix Krope (predsednik Komisije za lovsko-čuvajsko službo) da 

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

1 Komisija Mladi in lovstvo 

I. Seje komisije 

Na podlagi sprejetega programa dela in potreb smo se člani Komisije mladi in lovstvo v letu 
2019 sestali na štirih rednih in dveh dopisnih sejah. 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek:  
 

Prisotnost na rednih sejah (4) 

Marko MALI, predsednik 4 
Maja BRUNSKOLE, podpredsednica 2 
Alojz ALBREHT 4 
Marko JANEŽIČ 0 
Jože MEH 4 
Miha MRAKIČ 2 
Jože SERŠEN 4  
Gregor ČEŠAREK (po sklepu 7. redne seje ) 3 
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III. Področje dela komisije 

Delovna področja Komisije mladi in lovstvo v letu 2019 so bila enaka kot v preteklih letih 
tega mandata.  

IV.  Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2019 

Dejavnosti Komisije mladi in lovstvo v letu 2019 so se odražale v sledečih aktivnostih: 

1. Sodelovanje z usposobljenimi članicami LZS na področju dela z mladimi 

Komisija je v letu 2019 organizirala II. delovno srečanje predsednikov Komisij za delo z 
mladimi oziroma predstavnikov usposobljenih članic, zadolženih za delo z mladimi. Srečanja, 
ki je bilo v soboto, 13. 4. 2019 v okviru Sejma lovstva in ribištva v Gornji Radgoni, se je 
poleg večine članov komisije udeležilo 11 predstavnikov devetih usposobljenih članic, in 
sicer: ZLD Gorenjske, ZLD Kočevje, LZ Koper, Koroške LZ, LZ Maribor, ZLD Posavje, 
ZLD Prekmurje, ZLD Prlekije in ZLD Zasavje. Prisotni so bili seznanjeni z najnovejšimi 
dogajanji na področju dela z mladimi in z razpoložljivim učnim in promocijskim materialom s 
področja lovstva, namenjenim mladim. Material bo pisarna LZS vsem zainteresiranim tudi v 
bodoče zagotavljala preko območnih lovskih zvez. Posebej so bili opozorjeni na zahtevnost 
dela z otroki različnih starostnih kategorij, zato komisija zagovarja stališče, da morajo biti 
tovrstne aktivnosti ovrednotene enakovredno z drugimi deli v lovišču. Predstavniki s terena so 
navedli potrebe po kar najbolj raznovrstnem promocijskem in učnem materialu in izkazali 
željo po enotnih navodilih ter praktičnih napotkih za predstavljanje lovskih vsebin mladini na 
različnih zahtevnostnih stopnjah. Hkrati so izrazili svoje nestrinjanje z nepotrebnim 
birokratskim oteževanjem objave prispevkov s fotografijami mladih v glasilu Lovec, katerim 
je potrebno predložiti pisna dovoljenja staršev za fotografiranje in objavo. Vsa tovrstna 
dovoljenja praviloma že ob začetku šolskega leta pridobijo šole, za umik učencev in dijakov, 
ki nimajo teh dovoljenj pa morajo pred fotografiranjem poskrbeti prisotni učitelji.  

2. Izvedba razpisov za financiranje določenih skupnih nalog na področju dela z mladimi 
za usposobljene članice LZS 

Skladno s Pravilnikom o financiranju določenih skupnih nalog članic Lovske zveze Slovenije 
in ustaljeno dosedanjo prakso je komisija Strokovni službi LZS predložila dva razpisa za 
sofinanciranje dejavnosti na področju dela z mladimi: 

a) Razpis za izvedbo lovskih taborov in drugih oblik organiziranega dela z mladimi,  
za kar je bilo v skladu z določili pravilnika in razporeditve sredstev komisija namenila znesek 
v skupni višini 12.366,00 €. Od tega je bilo glede na pričakovano zainteresiranost 
usposobljenih članic za izvedbo tridnevnih taborov predvidenih 6.000,00 €, za dvodnevne 
4.000,00 € in enodnevne tabore 2.366,00 €. Žal je število prijav glede na obseg taborov 
znatno odstopalo od predvidevanj, kar je imelo za posledico nesorazmerno porazdelitev 
sredstev glede na trajanje posameznega dogodka. To je bil tudi razlog za točkovanje taborov, 
glede na čas njihovega trajanja in ponovitev razpisa, kar je pogojevalo tudi dve dodatni 
dopisni seji komisije.  
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Na podlagi prispelih poročil je komisija na svoji zadnji seji, dne 18. 12. 2019 potrdila sklep o 
financiranju:  
- petih (5) enodnevnih lovskih taborov, v višini 441,64 € /tabor: ZLD Bele krajine, LZ 
Maribor, ZLD Posavje, LZ Koper in ZLD Zasavje;  
- štirih (4) dvodnevnih lovskih taborov, v višini 883,30 €/tabor: Postojnsko Bistriški ZLD, 
Koroški LZ (2x) in LZ Maribor; 
- petih (5) tridnevnih lovskih taborov, v višini 1.324,92 €/tabor: ZLD Prekmurje, ZLD 
Novo mesto, Postojnsko Bistriški ZLD, SK ZLD Celje in ZLD Gorenjske. 

b) Razpis za usposabljanje članov lovskih organizacij za delo z mladimi - Mentor 
lovskih delavnic za mladino, za katera smo v komisiji glede na razpoložljivo višino sredstev 
– 630,00 € predvideli za 3 (troje) usposabljanj. Na podlagi prispelih poročil o izvedenih 
dogodkih je komisija potrdila sklep o financiranju zgolj enega tovrstnega usposabljanja, in 
sicer v SKZLD Celje, v višini 210,00 €. 

3. Sofinanciranje dejavnosti biološke učilnice v OŠ Dušana Muniha na Mostu na Soči 

Na podlagi veljavnega tripartitnega sporazuma: LZS – TNP – OŠ Dušana Muniha, Most na 
Soči je komisija iz svojih proračunskih sredstev Osnovni šoli D. Muniha pokrila obveznosti, 
izhajajoče iz sporazuma, in sicer v višin 1.500,00 €.  

4. Modul »delo z mladimi« v lovsko informacijskem sistemu Lisjak 

S tvornim sodelovanjem s Komisijo za lovski informacijski sistem je bil v preteklem letu 
pripravljen in v LIS LISJAK umeščen modul »Delo z mladimi«. Modul služi evidentiranju 
različnih aktivnosti, ki jih lovske organizacije izvajajo na področju dela z mladimi in izdelavi 
analiz dela s tega področja. Le-te bodo služile kot usmeritve za nadaljnje delo komisije in 
dvig kvalitete sodelovanja z usposobljenimi članicami.  

5. Naravoslovje in lovstvo v srednjih šolah 

Enako kot v preteklih letih, so tudi v lanskem letu potekali lovski krožki, oziroma interesna 
dejavnost »naravoslovje in lovstvo« v Srednji gozdarski in lesarski šoli v Postojni, v Lesarski 
šoli v Mariboru in v Biotehniškem centru Naklo. Dijaki, vključeni v te učne vsebine, so se 
pomerili v poznavanju naravoslovja in lovstva na tradicionalni prireditvi »Male zelene 
celice«. Organizator tokratnega dogodka, že šestega (6.) zapored je bila SGLŠ Postojna in 
sicer 24. 4. 2019, prireditev pa je tako kot že večkrat doslej odlično vodil lovski tovariš in 
pridruženi član naše komisije Gregor Češarek. Poleg tekmovalnega, je srečanje imelo tudi 
izobraževalno noto: Tomaž Berce iz Zavoda za gozdove Slovenije in Dragica Jaksetič iz 
občine Pivka sta prisotnim nazorno predstavila aktualne projekte, povezane s proučevanjem 
velikih zveri v našem okolju. Podrobno poročilo o srečanju je dostopno v arhivu naše 
komisije. 

6. Včlanjevanje mladoletnih članov v lovske organizacije 

Glede na to, da v marsikateri lovski organizaciji zaradi neskladja določil Zakona o društvih in 
Zakona o divjadi in lovstvu še vedno v svoje vrste ne sprejemajo mladoletnih članov, je 
podpredsednica komisije Maja Brunskole ob vsestranski podpori predsednika LZS Lada 
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Bradača pripravila pojasnilo in celovito informacijo o dejanskih možnostih včlanjevanja 
mladoletnih oseb v lovsko organizacijo. Obširen prispevek na to temo je bil pod naslovom 
»Mladoletni, dobrodošli v lovsko družino« objavljen v glasilu Lovec, št. 02/19.  

7. Srečanje mladoletnih članov 

Z namenom popularizacije včlanjevanja mladoletnikov v lovske organizacije si je komisija v 
preteklem letu zadala organizacijo in izvedbo srečanja mladoletnih članov, popestreno s 
tekmovanjem o poznavanju lovskih vsebin. Dogodek smo nameravali izvesti v sodelovanju s 
Komisijo za strelstvo v okviru lovskih strelskih dni v Pragerskem v začetku septembra. Žal 
sta se na individualno povabilo, ki je bilo poslano vsem mladoletnim članom (naslovi so bili 
povzeti iz informacijskega sistema LISJAK), odzvala samo dva (2) povabljena, od katerih se 
je zaradi zadržanosti eden opravičil. Ostalim se na povabilo ni zdelo vredno niti odgovoriti! 
Zaradi nezainteresiranosti je predvideno srečanje odpadlo, komisiji pa to daje nedvoumen 
signal, da so tovrstna srečanja v bližnji prihodnosti nesmiselna.  

8. Vzpostavitev foto galerije v zavihku delo z mladimi na spletni strani LZS 

Kvalitetno predstavljanje lovskih in naravoslovnih vsebin različnim kategorijam 
mladostnikov in drugi zainteresirani javnosti je med drugim mogoče podkrepiti tudi z 
ustreznim slikovnim materialom. Zavedajoč se dejstva, da nekateri slovenski lovci in ostali 
naravoslovni fotografi razpolagajo z bogatim slikovnim gradivom iz našega naravnega okolja, 
je bila na pobudo komisije na spletni strani LZS, v zavihku »delo z mladimi« na novo odprta 
t. i. foto galerija. Osnovni namen te rubrike je na enem mestu zbrati kar največ slikovnega 
gradiva, ki zadeva prosto živeče živalske vrste, lovstvo in druge aktualne ter omogočiti 
njegovo brezplačno koriščenje za predstavljanje teh vsebin mladini na terenu. Kljub povabilu 
k sodelovanju, objavljenem na spletni strani LZS in v glasilu Lovec je bil odziv doslej zelo 
skromen: v tej foto galeriji je po preteku devetih mesecev doslej objavljenih zgolj dvanajst 
(12) posnetkov. 

9. Sodelovanje v televizijski oddaji Firbcologi 

S strani uredništva otroškega programa RTV Slovenija je LZS v sredini februarja 2019 dobila 
zaprosilo za sodelovanje na temo predstavitve divjih živali v eni izmed oddaj Firbcologi. V 
komisiji smo poskrbeli za koordinacijo snemanja oddaje, ki je v mesecu aprilu potekalo v 
lovišču LD Tržič, predstavitvena tema živalske vrste pa je bil muflon, vključno s pomenom in 
načinom krmljenja te divjadi. Oddaja je bila na 1. programu TV Slovenija na sporedu 19. 10. 
2019. 

10. Priprava in izdaja učnih, promocijskih in drugih gradiv 

Na tem področju je komisija iz svojih proračunskih sredstev zagotovila odkup avtorskih 
pravic za podobe divjih živali, namenjenih pripravi in tisku didaktične igre spomin (avtor Igor 
Pičulin). Poleg tega je bil zagotovljen ponatis obstoječega gradiva – plakati, plakati na A4 
formatu, urniki … 
V zvezi z dokončno pripravo, realizacijo tiska in distribucijo didaktične igre EKO-velika igra 
življenja je bil opravljen informativni razgovor s predstavniki profesionalnega podjetja za 
pripravo in distribucijo tovrstnih iger VALUE ADD GAMES. Ocena je bila, da je omenjena 
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igra dobro zasnovana, z določenimi popravki pa tudi primerna za tisk in distribucijo. Glede na 
potreben visok finančni vložek, se bo v odločitev o obsegu tiskanih izvodov in načinu 
distribucije moralo vključiti vodstvo LZS. 

2 Komisija za finančno in gospodarsko področje 

I Seje komisije 

V letu 2019 so se člani Komisije za finančno in gospodarsko področje sestali na 2 rednih 

sejah. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
mag. Sebastijan Gorenc (predsednik) 2/2 
Tomaža Kraškovic (podpredsednik) 1/2 
Avgust Reberšak 2/2 
Tomislav Kovačič 2/2 
Anton Bensa 2/2 

 
III Področje dela komisije 

Komisija KFGP je zasedala v sestavi, kot jo je potrdil UO LZS. Delo komisije v letu 2019 je 
bilo usmerjeno predvsem v pregled porabe sredstev LZS, glede na sprejeti finančni načrt za 
tekoče leto. Komisija je v letu 2019 tekoče spremljala porabo sredstev in realizirane prihodke 
na mesečnem nivoju. V zadnjem kvartalu leta 2019 je komisija izvajala aktivnosti, vezane na 
pripravo in uskladitev finančnega načrta za leto 2020. Finančni načrt je pripravljen z 
upoštevanjem predlogov posameznih komisij in organov LZS glede na pričakovana finančna 
sredstva v prihodnjem letu. Predlagani finančni načrt LZS za leto 2020 je potrdil UO LZS na 
svoji 25 seji. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2019 

a) Spremljanje tekočega poslovanja LZS 
Komisija je v letu 2019 tekoče spremljala porabo sredstev in realizirane prihodke na 
mesečnem nivoju posameznih komisij Lovske zveze in skupnih služb LZS ter jih primerjala s 
sprejetim planom LZS za leto 2020. 

b) Priprava finančnega načrta za leto 2020 

Predlog finančnega načrta, ki je bil pripravljen na osnovi vsebinskih predlogov posameznih 
komisij in organov LZS. Večina komisij je vsebinsko široko in optimistično načrtovala 
posamezne naloge. Pri vsebinskem načrtu so bile določene prioritete programov posameznih 
komisij, ki dajejo prednost programom, ki jih lovci najbolj potrebujejo. Finančni načrt temelji 
na predpostavki, da članarina LZS za leto 2020 ostaja na ravni preteklih let (55 EUR) in na 
dejstvu, da se ne pričakuje pomembne rasti članstva. Predlog finančnega načrta za leto 2020, 
tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani odraža predstavljene predpostavke in je 
uravnotežen, kar pomeni, da predlagana poraba za delovanje komisij in organov ter skupnih 
služb LZS ne presega pričakovanih prihodkov LZS v letu 2020. Tako načrtovani finančni 
okvir daje zdrav temelj in dobro popotnico za delovanje LZS tudi v prihodnjem mandatu. 
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Predlog finančnega načrta za leto 2020 je predstavljen in usklajen s predsedniki komisij in 
organi LZS ter posredovan v potrditev upravnemu odboru LZS, ki je predlagani finančni načrt 
v celoti potrdil. 

VI Povzetek 

Komisija za gospodarsko in finančno področje je v letu 2019 opravila vse svoje tekoče 
naloge. Komisija posebej poudarja pomen gospodarnega ravnanja z omejenimi finančnimi 
sredstvi tudi v prihodnjem mandatu, predvsem pa porabo finančnih sredstev za programe, ki 
jih lovci najbolj potrebujemo. 

3 Komisija za izobraževanje 

I Seje komisije 

V letu 2019 so se člani Komisije za izobraževanje sestali na šestih sejah (štirih rednih in dveh 
dopisnih sejah): 

19.  redna seja komisije 24. 1. 2019 
20.  razširjena seja komisije 6. 3. 2019 
21. razširjena seja komisije 12. 9. 2019 
22.  razširjena seja komisije 11. 10. 2019 
23.  dopisna seja komisije 7. -10. 11. 2019 
24. dopisna seja komisije 4. – 9. 12. 2019 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Ivan Žižek (predsednik) 6/6 
mag. Branko Lotrič (podpredsednik) 4/6 
Igor Simšič 6/6 
Marko Burgar 5/6 
Jožef Slaviček 3/6 
mag. Janko Brezovnik 5/6 

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, skrbi za pripravo učnega 
gradiva. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2019 

Na podlagi sprejetega programa dela smo na sejah sproti obravnavali vso problematiko, ki se 
pojavlja ob izobraževanju članstva. V mesecu marcu smo razpisali naslednja izobraževanja:  
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Št. Vrsta izobraževanja Predvidena sredstva 

1 Afriška prašičja kuga (APK) 2.500 € 

2 Mentor 2.500 € 

3 Pravilna priprava divjačine 3.000 € 

4 Usposobljena oseba (začetni + nadaljevalni) 6.500 € 

5 Lovska etika 3.500 € 

6 Vodenje disciplinskih postopkov v LD 2.350 € 

7 Lovske šege in običaji 2.570 € 

8 Interni akti LD 2.350 € 

9 SKUPAJ 25.270 € 

Skupno z naslova prenosa nalog na področju izobraževanja posamezne usposobljene članice 
prejmejo: 
 

Usposobljena članica 

Etični 
kodeks in 
lovska 
etika 

Interni 
akti 

Afriška 
prašičja 
kuga Mentorji 

Usposobljena 
oseba 
(začetni in 
nadaljevalni) 

Priprava 
divjačine 

Lovske 
šege in 
običaji 

Vodenje 
disciplinskih 
postopkov 

Bela Krajina 0,00 0,00 0,00 312,50 0,00 0 0,00 0 
Brkinsko -Kraška 0,00 261,11 0,00 0,00 1.300,00 0 856,66 470,00 
Gorenjska 0,00 261,11 357,14 0,00 433,33 0 0 0 
Gorica 0,00 0,00 0,00 312,50 433,33 0 0,00 0 
Idrija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 
Kočevje 0,00 261,11 357,14 0,00 433,33 0 0,00 0 
Koroška 0,00 261,11 0,00 0,00 433,33 0 0 0 
Ljubljana 0,00 0,00 357,14 0,00 433,33 1.000,00 0 0 
Gornje Posočje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 
Koper 0,00 0,00 0,00 0,00 433,33 0 0,00 0 
Maribor 583,33 0,00 0,00 312,50 433,33 0 0,00 0 
Notranjska 0,00 0,00 0,00 312,50 0,00 0 0,00 0 
Novo Mesto 583,33 261,11 357,14 312,50 0,00 1.000,00 0,00 470,00 
Posavje 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 
Postojnsko-Bistriška 583,33 261,11 357,14 312,50 0 0 856,66 470 
Prekmurje 0,00 0,00 0,00 312,50 433,33 0 0 0 
Prlekija 583,33 261,11 0,00 0 0 0 0 0 
Ptuj Ormož 0,00 0,00 0,00 0 1.300,00 0 0 0 
Savinjsko-Kozjanska 583,33 261,11 357,14 312,50 433,33 1.000,00 856,66 470,00 
Zasavje 583,33 261,11 357,14 0 0 0 0 470,00 

SKUPAJ 3.499,98 2.349,99 2.499,98 2.500,00 6.499,97 3.000,00 2.570,00 2.350,00  
Št. po območnih LZ 6 9 7 8 11 3,00 3 5 

Sodeč po prejetih poročilih smo glede števila slušateljev lahko s tovrstnimi izobraževanje 

zadovoljni, vendar ugotavljamo, da se izobraževanj v glavnem udeležujejo isti lovci.  

Teoretično izobraževanje lovskih pripravnikov generacije 2019 je potekalo kot nekaj 
zadnjih let. Izobraževanje za lovske pripravnike je izvedlo 18 usposobljenih članic. Komisija 
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je natančno pregledala predlagane predavateljske aktive. Ponovno je ugotovila, da nekateri 
predavatelji predavajo preveliko število tem.  

 

izvajalec 
začetek 
izob. 

zaključek 
izob. prijavljenih razporejenih prisotnih opravilo 

Bela Krajina 1. 3. 2019 1.6.2019 16 16 16 16 

Brkinsko Kraška 9. 2. 2019 26.4.2019 11 11 11 11 

Gorenjska 11. 1. 2019 30.4.2019 25 25 25 25 

Gorica 9. 2. 2019 30.10.2019 14 14 14 13 

Gornje Posočje 22. 2. 2019 13.4.2019 9 9 9 9 

Idrija 15. 2 2019 13.4.2019 12 12 12 12 

Kočevje 16. 2. 2019 11.5.2019 19 19 19 19 

Koper 1. 2. 2019 10.5.2019 10 10 10 10 

Koroška 26. 1. 2019 11.5.2019 23 20 19 19 

Ljubljana 18. 1. 2019 25.4.2019 37 37 37 36 

Maribor 25. 1. 2019 15.5.2019 34 33 33 32 

Novo Mesto 25. 1. 2019 15.4.2019 18 18 18 18 

Posavje 29. 1. 2019 31.12.2019 24 24 21 21 

Postojnsko-Bistriška 25. 1. 2019 31.12.2019 35 35 34 34 

Prekmurje 9.2.2019 30.11.2019 28 27 26 26 

Ptuj-Ormož 2.2.2019 27.3.2019 27 27 27 27 

Savinjsko- Kozjanska 22.2.2019 31.5.2019 39 39 39 39 

Zasavje 18.1.2019 12.4.2019 25 25 24 24 

SKUPAJ 406 401 394 391 

Komisija za priznavanje teoretičnega dela lovskega izpita, ki jo je imenoval pristojni 
minister, je  skladno s 6. odstavkom 61. člena ZDlov-1 v letu 2019 odločala štirikrat in izdala 
13 spričeval.  

Komisija za izobraževanje je na svoji 20., 21. in 22. razširjeni seji v sodelovanju z ZGS in 
pedagoško inštitucijo, Komisijo za lovsko strelstvo in lovsko orožje ter Komisijo za 
organizacijska in pravna vprašanja ob stalni navzočnosti podpredsednika LZS mag. Aleša 
Klemenca pripravila spremembe Navodil za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela 

lovskega izpita ter vodenje evidenc. 
Komisija za izobraževanje je na svoji 23. dopisni seji (7. – 10. 11. 2019) z 5 glasovi za in 1 
glasom proti sklenila, da Navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega 

izpita ter vodenje evidenc posreduje UO LZS v potrditev. Predlagane spremembe niso bile 
uvrščene na dnevni red seje UO LZS. 

Knjižica Lovske šege in običaji: Komisija je izdala knjižico Lovske šege in običaji. Na 
osnovi že objavljenih besedil je knjižico pripravil upokojeni urednik Lovca Boris Leskovic, 
lektorirala jo je Marjetka Šivic, oblikoval in slikovno opremil Igor Pičulin ter uredil Gregor 
Bolčina. Komisija je iz svojega proračuna pokrila avtorske obveznosti do Leskovica, Šivičeve 
in Pičulina ter tisk v nakladi 5.000 izvodov. Knjižica bo brezplačno gradivo za udeležence 
usposabljanj s tega področja. 
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Usposobljene članice so v letu 2019 izvedle 120 različnih usposabljanj. Nanje je bilo 
prijavljenih 4.156 članov. Usposabljanj se je udeležilo 3.476 članov, uspešno pa je 
usposabljanja zaključilo 3.340 članov. LZS je organizirala 3 seje komisije za priznavanje 
lovskih izpitov, na katerih je odobrila izdajo lovskih spričeval 20 prosilcem. 

 

VI Povzetek 

Razpisi za izobraževanje v okviru prenosa nalog na usposobljene članice: 
Afriška prašičja kuga, Mentor, Pravilna priprava divjačine, Usposobljena oseba, Lovska etika, 
Vodenje disciplinskih postopkov v LD, Lovske šege in običaji ter Interni akti v LD. 

Tečaj za lovske pripravnike:  
- izvajalo ga je 18 usposobljenih članic, 
- prijavilo se je 406 lovskih pripravnikov, 
- obiskovalo ga je 394 lovskih pripravnikov, 
- uspešno ga je zaključilo 391 kandidatov. 

Spremembe Navodil: 
- Komisija je spremembe obravnavala kot glavno točko dnevnega reda 3 razširjenih sej, 
- Komisija je uskladila spremembe z BTF in ZGS ter Komisijo za lovsko strelstvo, 
- Komisija je predlagane spremembe posredovala v pregled Komisiji za organizacijska 

in pravna vprašanja. 
- predlagane spremembe niso bile obravnavane na UO LZS. 

Priznavanje lovskih izpitov: 
- V letu 2019 so bile 4 seje komisije, ki jo je imenoval minister. Skladno z 61. členom 

ZDLov-1 je komisija priznala teoretični del lovskega izpita 13 prosilcem. 

Usposabljanja po usposobljenih članicah: 
- v letu 2019 so usposobljene članice organizirale 147 različnih usposabljanj,  
- udeležilo se jih je 3965 članov, 
- uspešno jih je zaključilo 3905 članov. 

Izdajateljska dejavnost 
- Komisija je v letu 2019 samostojno izdala knjižico Lovske šege in običaji. 

4 Komisija za lovski informacijski sistem 

I Seje komisije 

V letu 2019 so se člani Komisije za lovski informacijski sistem sestali na treh rednih sejah in 

sicer 29. 1. 2019, 15. 5. 2019 in 17. 9. 2019.  

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Vedran Prodan (predsednik) 3/3 
Primož Bone (podpredsednik) 3/3 
Jože Matekovič 1/3 
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III Področje dela komisije 

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

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2019 

V prvi polovici leta je s strani predstavnikov zainteresiranih upravljavk lovišč potekalo 
testiranje mobilne aplikacije Povoz divjadi. Na podlagi prispelih pripomb in predlogov je 
izvajalec Logos.si aplikacijo dopolnil. Na sestanku, na katerem so bili prisotni predstavniki 
naročnika DRSI, izdelovalca Logos.si in LZS je bilo dogovorjeno, da je s 24. 9. 2019 
aplikacija na razpolago za redno uporabo. Dostop do aplikacije je omogočen preko spletne 
strani LZS z uporabniškim imenom in geslom, ki je dodeljeno za uporabo LIS Lisjak. 
Upravljavci lovišč lahko z dopisom na e-naslov LZS zaprosijo za dodelitev dodatnih 
uporabniških imen lovcem, ki so zadolženi za evidentiranje povozov divjadi. 

Na predlog Komisije za delo z mladimi je bil izdelan nov, že deveti modul »Delo z mladimi«. 
Namen modula, do katerega imajo dostop na ravni lovskih družin tajniki, informatiki in 
starešine ter na ravni območnih lovskih zvez tajniki le-teh je evidentiranje vseh aktivnosti, ki 
so povezane in opravljene z mladimi ter samo promocijo lovstva. Na podlagi tako 
pridobljenih podatkov bosta lahko Komisija za delo z mladimi ter Strokovna služba LZS 
analizirali aktivnosti in sprejemali ustrezne strategije in ukrepe za izboljšanje dela z mladimi 
ter promocijo lovstva. 

V komisiji smo se odločili, da opravimo tudi vsebinsko in funkcionalno posodobitev modula 
izobraževanje. Eden glavnih razlogov za to je bil, da modul zaradi številnih tečajev in 
usposabljanj postaja nepregleden. Tako je bilo v šifrantu ob koncu leta na razpolago 66 
usposabljanj, s tem, da se vsako leto dodajajo nova, po drugi strani pa obstoječa izobraževanja 
nadgrajujemo z novimi ali spremenjenimi temami, za kar je bilo potrebno kreirati novo 
usposabljanje ali programsko spremeniti obstoječe. V ta namen je bil izdelan dvostopenjski 
šifrant, kjer so vsa usposabljanja razdeljena v tri kategorije, in sicer temeljna, funkcionalna in 
izbirna. Poleg razdelitve usposabljanj po kategorijah in s tem lažji pregled za uporabnike, se 
je spremenila tudi sama logika delovanja programa in olajšala prijava kandidatov na želena 
usposabljanja. Tako lahko že izvajalec ali razpisovalec usposabljanja, pri funkcionalnih in 
izbirnih usposabljanjih spreminja teme (dodaja, briše, spreminja) ter naziv usposabljanja. 

Za potrebe preverjanja uradnih naslovov članic LZS je bil narejen nov zavihek »Obveščanje« 
v modulu Administracija, kjer lahko administrator periodično preverja, ali imajo članice v LIS 
Lisjak pravilno vpisane uradne e-naslove. Namreč ti naslovi se nato uporabljajo za pošiljanje 
vseh obvestil s strani strokovne službe LZS, prav tako pa so objavljeni tudi na spletni strani 
LZS.  
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V modulu Administracija, se je nadgradil zavihek »Obvestila«, kjer se je dodala nova forma 
za vnos poljubnega besedila ter izbire vrste organizacije (LD, OLZ, OZUL). Na ta način je 
administratorjem omogočeno pošiljanje e-pošte s poljubno vsebino na vse e-naslove lovskih 
organizacij izbrane vrste. 

Zaradi interventnega zakona o afriški prašičji kugi (APK) so se na zahtevo in dogovor z 
MKGP v Lisjaku dopolnili oz. spremenili nekateri podatki ter omogočili izdelavo nekaterih 
novih izpisov. Same dopolnitve in spremembe bodo uporabnikom vidne, ko bo administrator 
na podlagi naročila lovišča opremil s podatkom o odločbi, ki bo izdana kot posledica suma ali 
najdbe APK na območju lovišča.  

Na podlagi pripomb in predlogov uslužbencev Strokovne službe, administratorjev in samih 
uporabnikov LIS Lisjak so bile opravljene tudi številne posodobitve in dodane nove 
funkcionalnosti LIS Lisjak.  

Pogodbeno delo administratorja opravlja Primož Bone. Na podlagi dogovora sta bila določena 
še dva pomožna administratorja, in sicer Vedran Prodan ter Zdravko Mastnak. 

Na podlagi razpisa za prenesene naloge so bila izvedena usposabljanja za uporabnike LIS 
Lisjak v kar petnajstih (15) OLZ: Brkinsko Kraška, Gorenjska, Gornje Posočje, Idrija, Koper, 
Koroška, Ljubljana, Maribor, Notranjska, Novo mesto, Postojnsko-Bistriška, Prekmurje, Ptuj-
Ormož, Savinjsko-Kozjanska in Zasavje. Pri tem opažamo, da je velik interes za tovrstna 
usposabljanja, žal pa so sredstva, ki jih LZS dodeli izvajalcem kot del sredstev za prenesene 
naloge že leta nespremenjena in občutno prenizka. LIS Lisjak pa se stalno nadgrajuje z 
novimi funkcionalnostmi ter postaja nujen za delovanje in zagotavljanje zakonskih obveznosti 
članic LZS, hkrati pa se dodajajo nove aplikacije. Prav tako opažamo, da je predvsem odnos 
Komisije za izobraževanje do novih načinov uporabe sodobnih informacijskih tehnologij 
negativen oz. ga predsednik te komisije primerja z igranjem video igric (glasilo Lovec 
12/2019). In to prav komisija, ki bi ji moral biti cilj pridobivanje raznovrstnih novih znanj.  

VI Povzetek 

Aktivnosti v letu 2019: 
- konec testiranja aplikacije Povoz divjadi, redna uporaba aplikacije,  
- izdelan nov modul Delo z mladimi, 
- posodobljen modul Izobraževanje, 
- omogočeno periodično preverjanje uradnih e-naslovov članic LZS, 
- omogočeno pošiljanje e-pošte na vse elektronske naslove lovskih organizacij izbrane 

vrste, 
- dopolnitve zaradi interventnega zakona o afriški prašičji kugi, 
- 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, planov in finančnih podatkov za Strokovno službo. 
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5 Komisija za lovsko kinologijo 

I Seje komisije 

Komisija za lovsko kinologijo je v letu 2019 imela 3 redne seje in 1 dopisno sejo. Zaradi 
trenda zmanjševanja stroškov delovanja komisije smo vršili korenspondenco tudi preko e-
pošte ter preko telefonskih razgovorov.  

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah ( 4 seje ): 
Radoš Burnik (predsednik) 4 
Jožef Verčko (podpredsednik) 3 
Ervin Feregotto 2 
Branko Tucovič 3 
Robert Bandelj 3 
Janez Krivec 4 
Franc Turnšek 3 

III Področje dela komisije 

1. Sodelovanje pri sprejemu ter priprava osnutka Pravilnika o uporabi lovskih psov v 
loviščih.  

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

2. Pridobitev uglednejšega in vplivnejšega mesta ter vloge lovske kinologije v lovski 
organizaciji:  

- izboljšati sodelovanje med LKD in lovskimi organizacijami ter vodniki lovsko 
uporabnih psov, 

- delovanje v mešani delovni skupini LZS – KZS, 
- izobraževanje novih vodnikov lovskih psov, 
- sodelovanje s KZS in pasemskimi organizacijami (VK, pasemski klubi) pri 

medsebojni strokovni pomoči (sodelovanje z delovno skupino LZS – KZS). 
- -nudenje pomoči pri izpeljavi skupnih nalog usposobljenih članic LZS, ki so razpisane 

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

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

- aktivnosti, povezane s snemanjem in pripravo filmov o lovski kinologiji. 
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3. Lovsko informacijski sistem Lisjak – aplikacija lovska kinologija 

- motiviranje odgovornih v LD za ažurno in celostno vnašanje podatkov s področja 
kinologije v lovski informacijski sistem Lisjak, 

- izdelava analiz o iskanju obstreljene divjadi ter stanje lovskih psov v loviščih, 
- ažuriranje podatkov o vodnikih krvoslednikov na spletni strani LZS, ki so pod 

zavihkom za člane dostopni vsem lovcem, 
- ponuditi možnost vnosa o opravljenih preizkušnjah lovskih psov lovsko-kinološkim 

društvom, 
- ureditev nekaterih modulov s področja lovske kinologije. 

4. Pomoč pri izpeljavi lovsko-kinoloških prireditev državnega in mednarodnega ranga 

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

5. Sodelovanje s sosednjimi lovskimi zvezami na področju lovske kinologije 

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

kinologijo (aplikacija Lisjak).  

 
IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2019 

LZS je prek Komisije za lovsko kinologijo financirala oziroma sofinancirala državne ter 
mednarodne prireditve s področja lovske kinologije. Sredstva so bila razdeljena na podlagi 
vnaprej sprejetega kriterija delitve sredstev. Vzrejne komisije pri Kinološki zvezi Slovenije 
ter pasemski klubi so s pomočjo lovsko-kinoloških društev organizirali državne ter 
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mednarodne prireditve, ki jih je LZS tudi financirala oziroma sofinancirala. Poravnavalo se je 
izključno stroške, ki so nastali z organizacijo oziroma udeležbo vodnikov lovcev na prireditvi. 
Komisija je pripravila ter razpisala pet razpisov s področja določenih skupnih nalog, ki jih 
izpeljejo usposobljene članice.  
 

Tečaj vodnikov krvosledcev 

Izveden je bil tečaj vodnikov krvosledcev. Izbrana usposobljena članica Postojnsko-bistriška 
ZLD je organizirala tečaj oz. usposabljanje vodnikov krvosledcev na Mašunu v lovišču LPN 
Jelen. V letu 2019 je bil tečaj časovno skrajšan na dva dni. Teoretični del se je prepletal s 
praktičnim izvajanjem na terenu. V učilnici so predavatelji s pomočjo AV-sredstev izvajali 
predavanja. V teoretičnem delu so bili tečajniki seznanjeni z vzrejo in izbiro mladičev, 
postopkom pravilnega uvajanja v delo, osnovnimi lastnostmi barvarjev, vajami poslušnosti, 
izvedbo preizkusa na umetni krvni sledi, etiki vodnika krvosledca in vodenju evidenc iskanj 
obstreljene in ranjene divjadi. 
Tečajniki so spoznali tudi pravilnik in standarde barvarjev ter ocenjevanje in izvajanje 
preizkusa po umetni in naravni krvni sledi. Poudarek, ki se je navezoval na praktično 
izvajanje, je bil tudi na napakah in posebnostih pri iskanjih ter opremi in orožju vodnika 
krvosledca. Znanja, pridobljena v učilnici, so tečajniki utrjevali in uporabili pri praktičnem 
delu na terenu.  
 

Tečaj za vodnikove lovskih psov 

V organizaciji ZLD Prlekija je bil izpeljan tečaj za vodnike lovskih psov v vodnem delu, in 
sicer 28. 9. 2019 v Ljutomeru. Tečaja, ki sta vodila kinološka sodnika Franc Turnšek in Vili 
Postružnik, se je udeležilo 14 udeležencev. Udeleženci tečaja so po tečaju izrazili 
zadovoljstvo in potrdili smotrnost tovrstnih tečajev. 
 

Predstavitveni film o krvosledništvu 

Izdelan je bil kratek predstavitveni film na temo krvosledništva. Izbrana usposobljena članica 
ZLD Zasavje je nalogo izpeljave projekta zaupala članu LD Dobrova Marijanu Likarju. K 
sodelovanju je pritegnil še nekaj lovcev in kinologov izbrane ZLD. Potrebno je bilo zagotoviti 
tudi sodelovanje kinologov, ki so s temo strokovno in dejavno povezani. Zato so bili 
vzpostavljeni stiki z različnimi kinološkimi sodniki, vzreditelji in vodniki psov šarivcev in 
prinašalcev. Za potrebe filma je bilo posnetih tudi nekaj igranih kadrov, da se je razbila 
monotonost naštevanja dejstev o pasmah in delu psov. Film je bil posnet pod pogoji Creative 
Common licence, ki vsem v nekomercialne namene, omogoča izdelavo kopije in deljenje pod 
pogoji navajanja avtorjev in brez sprememb vsebine. 
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Tečaj za vodnike psov jamarjev 

Brkinsko kraška ZLD je 25. 8. 2019 organizirala tečaj za vodnike psov jamarjev. Tečaj je bil 
izveden v Lokavcu, kjer je možen tudi praktičen prikaz dela jamarjev v umetnem rovu. Tečaj 
sta kot inštruktorja ter predavatelja izpeljala mag. Mitja Dodič in Damjana Švegelj Žnidaršič.  
Prikaz vseh stopenj učenja psov jamarjev, prikaz učenja dela v rovu, prikaz učenja dela v 
izvlačenju iz rovu, prikaz učenja prinašanja po vlečki, prikaz učenja psa za lov na divjega 
prašiča. Tečaja se je udeležilo 18 tečajnikov. 
 

Tečaj za vodnike psov goničev 

ZLD Idrija je organizirala izobraževanje za vodnike lovskih psov goničev. Izobraževanje je 
25. 10. 2019 potekalo v Idriji. Praktični del je potekal v lovišču LD Javornik 2. 11. 2019. 
Usposabljanja se je udeležilo 20 tečajnikov. Predavatelja sta bila kinološki sodnik Radoš 
Burnik in predsednik LKD Idrija Igor Jež. Obravnavane teme so bile projicirane na platno z 
ozvočenjem. Vsem uspešno opravljenim tečajnikom je izobraževanje vpisano tudi v evidenco 
spletne aplikacije Lisjak. Tečajniki so se seznanili z naslednjimi temami: kaj je gonič, 
zgodovina goničev, osnovna uporaba goniča, najbolj zastopane pasme goničev in statistika 
goničev v LZS, telesno ocenjevanje goničev, zakonska opredelitev lovskega psa, pristop k 
učenju goničev, napake pri učenju goničev, seznanitev s strokovnimi pravilniki (vzrejni, 
pravilnik o delu goničev, pravilniki KZS, pravilnik o uporabi psov v lovišču), uporaba 
izšolanega goniča v lovišču, prikaz učenja goniča na vlečki zajca, prikaz učenja goniča na 
krvni sledi in prikaz učenja goniča za lov na divjega prašiča.  Tečaj za vodnike psov goničev 
je bil izpeljan tudi v organizaciji LZ Koper.  
LZS je na področju lovske kinologije financirala ali sofinancirala organizacijo naslednjih 
prireditev: 
 

Derby 

Društvo ljubiteljev ptičarjev (DLP) je 5. 5. 2019 priredilo pomladansko vzrejno preizkušnjo 
za nemške kratkodlake ptičarje – v nemškem izvirniku imenovano Derby. Prireditev je 
potekala v lovišču Dornava-Polenšak. Preizkušnja je namenjena mladim psom, poleženim od 
1. oktobra predpreteklega leta. Opravljeni preizkušnji Derby (ocenjuje se samo zasnove) in 
Solms (ocenjuje se zasnove in tudi osnovno delo psa po strelu) sta namreč pogoj za udeležbo 
na preizkušnjah višjega ranga, kot sta Mednarodna preizkušnja za nemške kratkodlake 
ptičarje IKP ali Kleemanova preizkušnja. Derby je namenjen oceni delovnih zasnov in 
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značaja mladega nemškega kratkodlakega ptičarja, na osnovi katerih lahko sklepamo tudi o 
vzrejni vrednosti staršev in uspešnosti paritvene kombinacije.  
Predmeti ocenjevanja so nos, iskanje, stoja in vodljivost, oceni se tudi veselje do dela in 
poslušnost. Ves čas preizkušnje se ocenjuje tudi značaj psa, ki mora biti umirjen. Samo 
značajsko stabilni psi so namreč kos vsem nalogam, ki jih zahtevamo od te pasme in zato tudi 
edini primerni za vzrejo. Privedenih je bilo 9 nemških kratkodlakih ptičarjev. Vsak pes je 
dobil večkrat priložnosti, da pokaže svoje kvalitete, ocenjeno pa je bilo samo najboljše delo, 
ki ga je pokazal. Mladi psi so namreč v delu še nezanesljivi, zato morajo dobiti več 
priložnosti, da lahko ocenimo njihove zasnove. Da je kvaliteta vzreje nemških kratkodlakih 
ptičarjev v Sloveniji na pravi poti in zavidljivem nivoju, so pokazali rezultati na koncu 
preizkušnje: pet privedenih psov je opravilo Derby s prvim nagradnim razredom, en pes v 
drugem dva psa pa žal preizkušnje nista opravila.  

 
 

Vsestranska uporabnostna preizkušnja ptičarjev 

30. Vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP) ptičarjev je organiziralo Društvo ljubiteljev 
ptičarjev in vzrejna komisija 26. in 27. oktobra 2019 v lovišču LD Ljutomer. Ob odstopu 
lovišča so nudili pomoč njihovi izkušeni lovci, kar je pri disciplinah gozdnega dela neizmerno 
pomembno. Vsi psi so dokazali odlične lovske zasnove in primerno ter pravilno izšolanost, 
saj so vsi privedeni psi opravili preizkušnjo s prvim nagradnim razredom. Uspešno opravljena 
VUP ptičarjev je mojstrski izpit vodnika in psa. Vsi vodniki so bili uspešni. 

 
 

Jesenska vzrejna preizkušnja „SOLMS“ 

Tako to vzrejno preizkušnjo imenujejo v Nemčiji, ki je matična dežela nemških kratkodlakih 

ptičarjev. Ta pasma ptičarjev je najštevilčnejša na svetu. Odlikujejo jih odlične lovske 

zasnove: kvaliteta nosu, hitro sistematično iskanje, trdna stoja na pernato in dlakasto divjad, 

vodljivost in ubogljivost. Uporabni so pri delu na pernato vodno divjad ter pri delu v gozdu, 

grmarjenju, šarjenju in krvni sledi. Trden značaj je osnovni pogoj za ptičarjevo vsestransko 
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lovsko uporabnost in temu moramo pri vseh preizkušnjah posvečati posebno pozornost. Trden 

značaj in umirjenost psa je osnovni pogoj za njegovo vsestransko lovsko uporabo pri vseh 

vrstah lova, pred in po strelu. Takšni psi so praviloma težje vodljivi, vendar v rokah veščega 

vodnika – lovca, sposobni opraviti tudi najzahtevnejše naloge, ki jih vodniki zahtevamo pri 

vsestranski lovski uporabi. Preizkušnjo je organiziralo Društvo ljubiteljev ptičarjev Slovenije. 

Na preizkušnjo je bilo privedenih 6 psov. Preizkušnja je bila organizirana v lovišču LD 

Dornava-Polenšak 20. 10. 2019. 

 

Preizkušnja ptičarjev v zanesljivosti prinašanja izgubljenega 

Namen preizkušnje (PZPI) je ugotoviti zanesljivost lovskega psa v prinašanju. To dokaže pes 

s tem, da hladno mrtvo divjad, ki jo najde naključno in brez kakršnegakoli vpliva vodnika 

prime in prinese svojemu vodniku. Preizkušnja se opravi v goščavi ali v gozdu z gosto 

podrastjo. Vodnik lahko vpliva na psa samo v začetku, ko psa odpne z jermena in ga pošlje v 

goščavo šarit z enkratnim poveljem išči. Pes mora najti položeno lisico, jo pobrati in prinesti 

svojemu vodniku. DLP je 9. 3. 2019 organiziralo PZPI v LD Črešnjevec. Na preizkušnji je 

sodelovalo 6 vodnikov s svojimi psi. Uspešno je opravilo preizkušnjo pet psov. 

 

Državna tekma za brak jazbečarje 

DVK za brak jazbečarje je 19. 5. 2019 organizirala v kraju Selce Žumberačko IV. državno 
tekmo brak jazbečarjev. Prireditve se je udeležilo 14 vodnikov brak jazbečarjev. Trije vodniki 
so opravili preizkušnjo s prvim nagradnim razredom, eden z drugim nagradnim razredom, kar 
deset psov pa preizkušnje žal ni opravilo. 
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Državna tekma istrskih goničev 

DVK za avtohtone lovske pasme je skupaj z LKD Gorenjske in LD Škofja Loka organizirala 
26.10.2019 v lovišču LD Škofja Loka državno tekmo istrskih goničev v spomin na Staneta 
Hribernika s podelitvijo CACT. Na tekmovanje se je prijavilo 21 vodnikov kratkodlakih 
istrskih goničev in en vodnik resastega istrskega goniča. Tekmovanje je uspešno končalo 7 
vodnikov s svojimi štirinožnimi pomočniki. Tekmovanje je potekalo v zahtevnih-suhih 
vremenskih razmerah.  

 
 

Samostojna državna tekma po krvni sledi 
Petindvajseta samostojna državna tekma v delu po krvni sledi za barvarje v organizaciji 
Vzrejne komisije KZS za barvarje, LKD Celje in LD Jurklošter je potekala 15. 6. 2019. 
Tekma je potekala po veljavnem Pravilniku za samostojno tekmo v delu po umetni krvni 
sledi, kjer sodnik skupaj s pomočnikom že prejšnji dan položi sled, na kateri pusti pet lističev, 
pritrjenih ob sledi na tleh. Naslednji dan vodnik s psom samostojno (brez prisotnosti sodnika) 
izdeluje sled, pobere vse lističe s sledi in jih, šele ko pride do konca sledi, izroči sodniku, ki si 
tudi zabeleži čas prihoda. Sled morata izdelati v največ 90 minutah. Na tekmo se je prijavilo 
13 vodnikov z bavarskimi in hanovrskimi barvarji iz celotne Slovenije. Preizkušnjo je 
uspešno opravilo šest psov s svojimi vodniki.  
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Državna tekma v delu po strelu za nemške lovske terierje 

DVK za jamarje je skupaj z LKD Koroške in LD Kaplja 31. 8. 2019 organizirala državno 
tekmo po strelu za nemške lovske terierje. Na prireditev se je prijavilo sedem vodnikov s 
svojimi psi. Štirje vodniki so uspešno opravili preizkušnjo. Organizator je zagotovil dovolj 
terena za izpeljavo preizkušnje ter večje število divjadi za prinašanje in krvno sled. 
Poleg omenjenih prireditev je LZS namenila tudi del sredstev za področje vzreje lovskih psov 
ter tako pomagala organizirati prireditve, ki jih na tem področju organizirajo pasemski klubi 
in državne vzrejne komisije. 
LD Loka pri Zidanem Mostu je ob pomoči Komisije LZS za lovsko kinologijo 13. 10. 2019 
organizirala srečanje vodnikov psov krvosledcev. Srečanja se je udeležilo veliko lovcev, ki se 
ukvarjajo s to plemenito dejavnostjo lovske kinologije. Na programu srečanja je bilo: 
skupinski lov, razprava o problematiki krvosledništva.  
 

Mešana komisija Kinološke zveze Slovenije ter Lovske zveze Slovenije se v preteklem letu ni 
sestala, 8. 10. 2019 sta se na sedežu LZS srečala predsednika Kinološke zveze Slovenije 
Štefan Šinko ter predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač. Srečanja sta se 
udeležila tudi podpredsednik Kinološke zveze Roman Rovanšek ter predsednik komisije za 
lovsko kinologijo LZS in član upravnega odbora KZS Radoš Burnik.  
 

Zvezi medsebojno sodelujeta s še nekaterimi nevladnimi organizacijami tudi kot podpisnici 
sporazuma o medsebojnem sodelovanju. Predsednika sta predstavila delovanje obeh zvez ter 
področja, katerim bo potrebno v prihodnje posvetiti več pozornosti. Poleg splošnih tem s 
področja lovske kinologije sta se predsednika seznanila z najbolj perečimi temami na 
področju lovske kinologije, ki obsegajo področja stanja lovskih psov v loviščih članic LZS, 
sodelovanje LZS z vzrejnimi komisijami ter pasemskimi klubi, dvig števila lovsko uporabnih 
psov, izobraževanje kinološkega kadra na področju lovske kinologije, pomoč ter spodbujanje 
delovanja lovske kinologije. Predsednika sta se dogovorila o rednem medsebojnem 
sodelovanju ter o ponovni oživitvi mešane delavne skupine KZS-LZS, ki je bila ustanovljena 
z namenom poglobljenega medsebojnega sodelovanja ter reševanju odprtih vprašanj s 
področja lovske kinologije.  
 

Komisija za lovsko kinologijo je s pomočjo ostalih organov ter komisij LZS pripravila več 
strokovnih odgovorov na postavljena vprašanja vodnikov in članic LZS. 
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V Povzetek 

Komisija za lovsko kinologijo je realizirala skoraj vse načrtovane naloge. Poraba finančnih 
sredstev je bila v okviru planiranih. Predvsem bi rad izpostavil velik poudarek na 
upravičenosti porabljenih sredstev, saj se komisija dosledno drži kriterijev delitve sredstev, s 
katerimi so predhodno seznanjeni vsi upravičenci.  

6 Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi 

I Seje komisije 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi (v nadaljevanju KLKOJ) je imela v letu 
2019 5 rednih sej in 1 dopisno sejo. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 5 
Milan Tepej 5 
Rudi Slogovič 5 
Franc Slodnjak 4 
Marino Dobrinja 5 
Jani Šalamon 5 
Zdravko Mastnak 4 
Andrej Rugole 5 

III Področje dela komisije 

KLKOJ je v skladu s svojim letnim delovnim načrtom usklajevala aktivnosti na področju 
lovske kulture in odnosov z javnostmi. 

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2019 

1. Finančno načrtovanje in spremljanje realizacije 
KLKOJ je v letu 2019 delovala v skladu s sprejetim delovnim in finančnim načrtom, 
sprejetim na 15. redni seji, 19. 11. 2018 v višini 18.500,00 evrov ter za TV oddaje »Dober 
pogled« v višini 16.000,00 evrov. KLKOJ je prav tako pripravila in sprejela načrt 
usposabljanj s področja lovske kulture, namenjenim za usposobljene članice v višini 7.220,00 
evrov. 
Realizacijo plana in porabo sredstev smo tekoče spremljali na sejah komisije in z rebalansom 
tudi izvedli določene finančne prerazporeditve znotraj prvotnega plana. 
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2. Stroški delovanja KLKOJ 
Stroške delovanja komisije (nadomestila za prevoz) smo planirali za 6 rednih sej (izvedli pa 5 
rednih sej in 1 dopisno sejo), udeležbo na posvetu po izvedenem Prazniku lovske kulture v 
Radljah ob Dravi, organizacijskem odboru 46. in 47. SLPZR in udeležbe predstavnikov 
komisije na jubilejnih koncertih v okviru planiranih sredstev. 

3. Organizacija 46. SLPZR (Praznika lovske kulture 2019) 

Skladno z letnim načrtom smo sofinancirali organizacijo 46. Srečanja lovskih pevskih zborov 
in rogistov Slovenije z nazivom Praznik lovske kulture 2019 v Dravogradu, 29. 06. 2019, za 
kar smo namenili načrtovanih 8.000,00 evrov, in ki smo jih po izvedeni prireditvi in podanem 
ustreznem poročilu organizatorju Koroški lovski zvezi tudi izplačali.  
16. 9. 2019 smo v Radljah ob Dravi (Gostišče Gold pub) izvedli posvet predstavnikov 
Lovskih pevskih zborov in Lovskih rogistov z namenom analize izvedbe zadnjega srečanja in 
dogovora za prihodnje srečanje. Na posvetu smo se zahvalili organizatorju za odlično 
izpeljano prireditev, pohvalili in potrdili nov koncept organizacije srečanj ter tudi soglasno 
potrdili in poverili organizacijo naslednjega srečanja KD Simon Jenko LPZ Medvode. Za 
izvedbo posveta in malico za vse udeležence smo predvideli 500,00 evrov, ki smo jih skladno 
z načrtom nakazali Koroški lovski zvezi. 

4. Javni poziv Lovska kultura 2019  

Na 17. redni seji KLKOJ 4. 2 .2019 smo sprejeli sklep, o objavi Javnega poziva Lovska 
kultura 2019 za razdelitev 3.000,00 evrov planiranih sredstev za prireditve in aktivnosti na 
področju lovske kulture v letu 2019. Na 18. redni seji KLKOJ 25. 3. 2019 smo štirim 
prijavljenim na osnovi njihovih predloženih programov razdelili 1.450,00 evrov. Za 
preostanek v višini 1.550,00 evrov pa smo se dogovorili za ponovitev razpisa v majski številki 
Lovca. Na ta razpis sta se je prijavila dva kandidata, eden ni izpolnjeval pogojev razpisa, 
drugemu pa smo odobrili 400,00 evrov za izvedbo prijavljenega programa, nerazporejena 
sredstva pa smo porabili za pokritje stroškov delovanja Komisije. 

5. Pomoč pri izvedbi programa sekcije oponaševalcev jelenjega rukanja 

XXI. evropsko prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja se je odvijalo v Belorusiji, zato 
načrtovana sredstva za udeležbo zaradi dragih letalskih kart niso zadoščala za pokritje 
prevoza, tako da je bila prvotna odločitev, da se prvenstva ne udeležimo. Organizator je 
zaznal, da se nismo prijavili in apeliral na nas, da kot branilci prvega mesta iz Francije ne bi 
smeli izostati, zato je bila odločitev, da se na prvenstvo gre, stroški pa pokrijejo z donacijo 
Zavarovalnice Triglav in koriščenjem sredstev za odmevne nastope kulturnih skupin v 
načrtovani višini 2.000,00 evrov. Odločitev je bila pravilna, saj je naša ekipa osvojila odlično 
drugo mesto, za kar jim ponovno čestitam in želim takšnih uspehov tudi v bodoče. 
Državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja (12. državno in 5. mednarodno) smo na 
17. redni seji KLKOJ 4. 2. 2019 podelili v izvedbo ZLD Prekmurje (v okviru Sejma Lov 2019 
v Gornji Radgoni), ki je v sodelovanju s Sekcijo oponaševalcev jelenjega rukanja tekmovanje 
izvedel 14. 4. 2019 v Gornji Radgoni. Državni prvak je postal Janez Podkrižnik, drugo mesto 
je zasedel Urban Košir, tretje pa Blaž Šuler. Za izvedbo smo po izvedbi in ustreznem poročilu 
organizatorju izplačali načrtovanih 700,00 evrov. Predstavniki sekcije so se udeležili tudi 
mednarodnih tekmovanj v oponašanju jelenjega rukanja v Avstriji (Lovski sejem v 
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Salzburgu), na Madžarskem in v Srbiji, na Prazniku lovske kulture v Dravogradu in na 
številnih nastopih doma in v tujini.  

6. TV oddaje Dober pogled 

KLKOJ spremlja izvajanje programa TV oddaj Dober pogled, za kar so bila namenjena 
posebna namenska sredstva za leto 2019 v višini 16.000,00 evrov. Z izvajalcem, podjetjem 
Video PRO, d.o.o. je bilo dogovorjeno predvajanje 8 oddaj in v primeru dodatnih sredstev, še 
ena dodatna oddaja. Glede na to, da smo pri obračunu bruto/neto ugotovili ostanek sredstev v 
višini 1.009,81 evrov, smo se z izvajalcem dogovorili za popust in še za 9. oddajo za to 
vrednost (decembrska) in tako predvajali 9 oddaj v skupni načrtovani vrednosti 16.000,00 
evrov. 

7. Razpis s področja lovske kulture za usposobljene članice 

KLKOJ pripravlja programe za razpis s področja lovske kulture za usposobljene članice, za 
kar so predvidena posebna sredstva po Pravilniku o financiranju določenih skupnih nalog 
LZS. V letošnjem letu je bilo za to namenjenih 7.220,00 evrov. Razpisanih je bilo 7 
projektov, vendar se je na štiri prijavilo več interesentov, na preostale tri pa nihče. Predlog 
komisije je bil, da se vsem prijavljenim usposabljanja odobrijo, vendar je bil naš predlog 
zavrnjen, nismo pa se odločili za ponovitev razpisa; tako je bilo porabljenih le 3.360,00 evrov 
razpisanih sredstev. Sprejet je bil sklep, da se za pripravo načrta za prihodnje leto izvede 
anketa pri usposobljenih članicah, njihovi predlogi so upoštevani pri pripravi predloga načrta 
za leto 2020. 

8. Druge naloge komisije 

Na sejah smo prvostopenjsko obravnavali in potrjevali predloge za podelitev odlikovanj, 
predlagali in po sprejetju na Komisiji za priznanja in odlikovanja podelili najvišje priznanje – 
Zlatorogovo plaketo LZS Francu Kenetu, sodelovali pri izvedbi likovnih in ostalih razstav in 
predstavitev v prostorih LZS, se udeleževali prireditev ob jubilejih in koncertih ter pripravili 
tekst za uvodnik v reviji Lovec . 

VI Povzetek 

Delo komisije v letu 2019 ocenjujem za zelo uspešno, saj smo izpeljali vse načrtovane naloge. 
Pri koriščenju sredstev osnovnega programa KLKOJ smo sledili porabi v primerjavi s 
planirano vrednostjo 18.500,00 evrov. Posebej želim poudariti da so sredstva, ki jih kulturne 
skupine prejmejo od LZS, dobrodošla pomoč pri izvedbi lovskih kulturnih projektov, vendar 
predstavljajo le manjši delež potrebnih sredstev za izvedbo, večji del predstavljajo sredstva, 
pridobljena kot donatorski prispevki, sofinanciranja s strani lokalnih skupnosti, lastnih virov, 
članarin in vstopnin, ki predstavljajo samo za delovanje LPZ in LR vrednost okoli 180.000,00 
evrov. Treba se je zavedati, da je do teh sredstev vse težje priti, kar predstavlja vse večjo 
grožnjo ukinjanja lovskih kulturnih skupin. 
Premalo se zavedamo, da ko bo utihnila slovenska pesem in se izgubila slovenska kultura, 
tudi slovenstva ne bo več! V tem mandatu si je Komisija zadala tudi nalogo, da bi z 
ustanovitvijo posebnega sklada zbirala del potrebnih sredstev za osnovno delovanje pevskih 
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in glasbenih skupin, vendar smo zaradi pravno formalnih zadržkov od tega cilja morali  žal 
odstopiti. 

7 Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje 

I. Seje komisije 

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje se je v letu 2019 sestala na dveh  rednih sejah in 
eni dopisni seji, sicer pa je potekalo sprotno komuniciranje med člani komisije preko 
elektronske pošte. Na eni seji, so bili prisotni tudi  predsedniki komisij za lovsko strelstvo na 
območnih zvezah.  

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Matija Janc (predsednik) 2 
Tomaž Trotovšek (podpredsednik) 1 
Primož Turnšek  2 
Dušan Urankar 0 
Anton Weiss 1 
Jure Kravanja 1 
Davorin Colja 0 

III. Področje dela komisije 

Komisija je zadolžena za tekoče delovanje in razvoj lovskega strelstva na državnem nivoju. V 
preteklem letu se je komisija aktivno vključevala v razreševanje problematike, povezane s 
strelsko dejavnostjo. Zlasti je bila pereča problematika v zvezi z lovskimi strelišči oziroma s 
predvidenim zaostrovanjem zakonodaje na tem področju. Tako kot že vrsto let so bile tudi v 
letu 2019 izvedene tri tekme v lovskem strelstvu na državnem nivoju. Uspešno so potekale 
tudi izbirne tekme za sestavo strelske ekipe za udeležbo na evropskem prvenstvu v lovskem 
strelstvu in drugih mednarodnih in meddržavnih tekmovanjih, ki se jih slovenski lovci 
udeležujejo pod okriljem LZS, izvedena je bila tudi liga za veterane in super veterane LZS. 

Komisija vodi evidenco o izdanih znakih mojster strelec v sistemu Lisjak. Zadolžena je za 
strokovno izpopolnjevanje lovcev na področju lovskega strelstva. Tako skrbi za usposabljanje 
sodnikov lovskega strelstva in usposabljanja za varno ravnanje z lovskim orožjem. Sodeluje 
na strokovnih posvetovanjih in drugih oblikah strokovnega sodelovanja med LZS in 
državnimi organi ter nudi ustrezno strokovno pomoč s področja lovskega strelstva članicam 
LZS. 

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2019 

Komisija je realizirala vse načrtovane naloge. Pod okriljem komisije so bile izpeljane vse tri 
strelske tekme oziroma državna prvenstva v lovski kombinaciji, na premično tarčo in 
tekmovanje veteranov in superveteranov.  

Ekipa LZS se je udeležila evropskega prvenstva v lovskem strelstvu v Estoniji. Izvedena je 
bila liga za veterane in super veterane. Izvedeno je bilo prijateljsko strelsko srečanje s HLS, ki 
smo jih premagali 20 zaporedoma, in srečanje LSS. Komisija je za usposobljene članice LZS 
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pripravila tudi dva razpisa za izvedbo nalog, in sicer izbirna tekmovanja za udeležbo na 
strelskih tekmovanjih za državna prvenstva in šolo Compaka.  

1. Državna prvenstva LZS v lovskem strelstvu 

Tudi v tem letu so bila pod okriljem komisije izvedena naslednja strelska prvenstva LZS: 
- Državno prvenstvo v lovski kombinaciji  
- Državno prvenstvo veteranov in super veteranov 
- Državno prvenstvo v streljanju na premično tarčo - bežeči merjasec 

Državno prvenstvo v veliki kombinaciji, veterane in super veterane in Dnevi lovskega 
strelstva je potekalo na strelišču Gaj - Pragersko. 
Tudi v letu 2019 je izredno veliko strelcev na državnih tekmah doseglo vrhunske rezultate in s 
tem izpolnilo normo za pridobitev naziva mojster strelec. Tistim, ki so v posamezni disciplini 
prvič dosegli normo, so bile podeljene tudi značke »mojster strelec«. 

2. Udeležba strelcev LZS na evropskem prvenstvu v lovskem strelstvu 

Evropsko strelsko prvenstvo v lovski kombinaciji je potekalo v kraju Talin v Estoniji. Ekipo 
Lovske zveze Slovenije je zastopalo 6 strelcev.  

Slovenski lovci so med 165 tekmovalcev iz 17 držav dosegli naslov evropskega prvaka v 
kombinaciji, 2. mesto golobi. Miha Finkšt je postal evropski prvak v kombinaciji OPEN in 
dosegel 2. mesto golobi. Boštjan Sadek je dosegel 3. mesto v kombinaciji OPEN. 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 tako v denarni obliki, kot v opremi ekipe, za kar gre vsa zahvala 
sponzorjem. Vsi sodelujoči so več kot upravičili izbor v reprezentanco in sodelovanje na 

evropskem prvenstvu. 

  

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

V letu 2019 je bila LZS povabljena na srečanje HLS in LSS. Srečanje HLS je potekalo v 
Bujah, LSS pa v Leskovcu. Čeprav ima srečanje v prvi vrsti za cilj prijateljsko druženje, pa se 
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tudi tokrat lahko pohvalimo, da je prehodni pokal na srečanju LZS in HLS že dvajsetič v 
rokah slovenskih lovcev in četrtič na srečanju LZS in LSS. 

4. Izvedba razpisov za usposobljene članice 

Komisija je razpisala dva projekta za izvedbo skupnih nalog za usposobljene članice, in sicer 
šolo Compaka in izbirna strelska tekmovanja za udeležbo na državnem prvenstvu. Šolo 
Compaka sta izvedli dve območni zvezi in podali poročilo. Izbirna tekmovanja in tudi 
udeležbo na tekmovanju za državno prvenstvo v lovskem strelstvu je izpeljalo 15 območnih 
zvez. 

IV. 5. Posredovanje različnih strokovnih mnenj in sodelovanje v delovnih skupinah 

Na komisijo je bilo naslovljenih več vprašanj s področja lovskega strelstva s strani območnih 
zvez, LD in posameznikov. Vsem so bili podani ustrezni odgovori.  

VI. Povzetek 

Komisija je planirane naloge realizirala.  

8 Komisija za mednarodne odnose 

I Seje komisije 

Komisija je v letu 2019 zasedala na dveh sejah, in sicer: 7. 8. 2019 in 16. 12. 2019. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Janez Logar (predsednik) 2 (dve) 
Franc Jakljevič (podpredsednik) 2 (dve) 
Srečko Žerjav 2 (dve) 
Boštjan Plaznik 2 (dve) 
Janko Marinč 1 (ena) 

III Področje dela komisije 

Področje dela Komisije za mednarodno sodelovanje je sodelovanje LZS na mednarodnem 
področju in 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 2019 

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

Direktor Strokovne službe LZS Srečko Žerjav se je konec januarja 2019 udeležil seje 
Izvršnega in Upravnega odbora FACE v Dortmundu in Evropske konference o afriški prašičji 
kugi (APK) v so-organizaciji FACE. Sestanka članic in izredne generalne skupščine v aprilu 
se zaradi neodložljivih obveznosti ni mogel udeležiti, zato se je skupščine namesto njega 
udeležil podpredsednik LZS Ivan Malešič.  
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Srečko Žerjav se je udeležil junijskega upravnega odbora, na dnevnem redu so bile dodatne 
spremembe statuta in razprava o svincu – Evropska agencija za kemikalije (ECHA) namerava 
do leta 2021 prepovedati uporabo svinca v vseh oblikah na vseh mokriščih. Za Slovenijo ta 
prepoved ne bo imela bistvenega vpliva, saj je lova na mokriščih v Sloveniji izjemno malo. 
Stališča članic do omenjene tematike so različna, nekatere države so uporabo svinca že 
omejile, druge ne. 
Redne letne skupščine sta se udeležila predsednik LZS mag. Lado Bradač in Srečko Žerjav, 
slednji tudi seje Izvršnega in Upravnega odbora. Skupščina je potekala v pozitivnem duhu, 
sprejete so bile spremembe statuta, izvoljen nov podpredsednik Jugo-vzhodnega regiona in 
podpredsednika iz Španije in Poljske, potrjen finančni načrt za 2020 in predlog za nakup 
nepremičnine, pisarne FACE. 
Novembra 2019 je Srečko Žerjav v Bruslju sodeloval na Izvršnemu in Upravnemu odboru 
FACE, kjer posebnosti ni bilo. Najbolj problematična je za nekatere članice uvedba prepovedi 
svinca, saj smatrajo, da bo to pomembno vplivalo na njihovo članstvo. 

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

Sestanek Foruma CIC za Centralno in jugovzhodno Evropo, ki je bil napovedan za marec 
2019, ni bil sklican. Prejeli smo vabilo za udeležbo na pripravljalnem sestanku pred 
sestankom ministrov EU o upravljanju z velikimi zvermi v Bukarešti, vendar se po odločitvi 
vodstva sestanka ni udeležil nihče s strani LZS. Prav tako se Srečko Žerjav in Gregor Bolčina 
v začetku avgusta 2019 nista udeležila srečanja CIC Trophy Evaluation Board na 
Madžarskem. 
CIC je poleti 2019 želel sprejeti stališče za upravljanje z gamsi v Alpah in zato od direktorja 
Strokovne službe LZS Srečka Žerjava želel kontakt na Ministrstvu za okolje in prostor, ki pa 
je želelo vedeti, ali je stališče CIC usklajeno s FACE. V tem primeru je šlo za samoiniciativno 
CIC, ki bi škodila dobri praksi upravljanja s to vrsto v mnogih evropskih državah in je zaradi 
izrecnega nasprotovanja tudi največjih nacionalnih zvez propadel.  
Naslednje aktivnosti CIC bodo izvršni in upravni odbor ter sestanek z nemško zvezo, 
spomladi 2020 je predvidena skupščina.  

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

Janez Logar se zaradi obveznosti ni mogel udeležiti 16. izvršnega zasedanja AGJSO, ki je 
bilo 1. junija. V času od 24. in 26. oktobra smo se predsednik LZS, mag. Lado Bradač, 
Branko Galjot, dr. Hubert Potočnik in Janez Logar udeležili 67. zasedanja AGJSO v Trstu. 
Tema zasedanja je bila zlati šakal. Enega od štirih glavnih referatov je pripravil dr. Hubert 
Potočnik in s svojim prispevkom dosegel veliko pozornost. Prispevek o 67. zasedanju je bil 
objavljen na spletni strani in FB strani LZS in poslan tudi na uredništvo revije Lovec za 
objavo v glasilu Lovec. 
Prihodnje zasedanje AGJSO bo v Sloveniji, od 22. do 24. oktobra 2020 na Bledu. Tema 
zasedanja še ni določena, predlaga jo lahko LZS kot gostiteljica. Avgusta 2019 je bil 
opravljen informativni in neuradni sestanek s Sašem Hrovatom iz Javnega zavod Triglavski 
narodni park (TNP) glede najema prostora. Predsednik Bradač je glede sodelovanja s TNP 
poslal dopis direktorju TNP. 
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Poraba sredstev komisije v letu 2019 je bila v začrtanih okvirih. Za leto 2020 so sredstva 
komisije nekoliko višja kot v zadnjih letih, in sicer bo komisija imela na voljo 18.500 evrov 
sredstev. Vzrok za to povečanje proračuna komisije za leto 2020 glede na zadnja leta, je 
organizacija 68. zasedanja AGJSO, za kar je predvidenih 6.500 evrov. Komisija v novi sestavi 
bo podrobneje pripravila vse potrebno za izvedbo 68. zasedanja AGJSO na Bledu. 

VI Povzetek 

Lovska zveza Slovenije ostaja aktivna v pomembnejših mednarodnih lovskih organizacijah 
FACE in CIC, sodeluje v AGJSO in v letu 2020 tudi organizira 68. zasedanje AGJSO. 

9 Komisija za organizacijska in pravna vprašanja 

I. Seje komisije 

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja (v nadaljnjem besedilu KOPV) je imela v letu 
2019 pet rednih ter eno korespondenčno sejo.  

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 6 
Goran Šuler 6 
mag. Nataša Oven 6 
Ivan Malešič 2 
Lambert Pate 6 
Božidar Štemberger 5 
Janez Konrad 0 

 
III. Področje dela komisije 

Področje dela KOPV v internih aktih LZS ni nikjer določeno, zato komisija pri presoji svojih 
pristojnosti izhaja iz svojega naziva ter statusa (komisija je delovno telo Upravnega odbora 
LZS). Pristojna je torej za 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 je 
dolžan skrbeti, da so postopki odločanja ter predlogi odločitev Upravnega odbora skladni s 
predpisi ter internimi akti LZS.  

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2019 

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

1. Sodelovanje v postopkih priprave predpisov, v zvezi s katerimi je KOPV: 

- aktivno sodelovala pri iskanju rešitev, ki naj bi jih prinesel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (druga novela), pri čemer je bil v okviru 
komisije pripravljen tudi velik del zakonskega besedila in ustrezne obrazložitve; 

- pripravila obrazložene pripombe na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
nekaterih zakonov s področja kmetijske zemljiške politike, med katere so bile z 
ustreznimi prilagoditvami vključene tudi rešitve, ki naj bi omogočile vrnitev tistih 
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kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so bila na podlagi Zakona o skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS od lovskih organizacij prenesena na državo; 

- pripravila in znotraj LZS uskladila obsežne ter obrazložene pripombe na predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave ter  

- podala obrazložene pripombe na predlog Zakona o interventnih dodatnih ukrepih 
zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. 

2. Na področju priprave internih aktov je KOPV: 
- kot so-pobudnica izpeljala celoten postopek sprejema sprememb in dopolnitev Pravil 

LZS, vključno z izdelavo prečiščenega besedila temeljnega akta;  
- sodelovala pri pripravi sprememb in dopolnitev Pravilnika o podeljevanju lovskih 

odlikovanj in priznaj ter jubilejnih znakov za leta članstva ter nato pripravila 
prečiščeno besedilo tega akta, v katerega je vključila obe, do sedaj sprejeti noveli;  

- celo leto sodelovala pri pripravi sprememb in dopolnitev Navodila za izvajanje 
praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc, med drugim tudi 
z udeležbo na sejah Komisije za izobraževanje ter Upravnega odbora LZS;  

- pripravila osnutek akta, s katerim bi uredili položaj Sekcije oponašalcev jelenjega 
rukanja ter ostale divjadi znotraj organov in delovnih teles LZS; 

- pregledala osnutek Poslovnika o delu Nadzornega odbora LZS (obravnava in sprejem 
navedenega akta sta bili zaradi iztekajočega mandata prestavljeni v naslednje 
mandatno obdobje) ter 

- obravnavala predloge treh aktov, ki jih je komisiji predložil Odbor etičnega kodeksa 
(predlog Pravilnika o postopku pred Odborom etičnega kodeksa slovenskih lovcev, 
predlog sprememb in dopolnitev Etičnega kodeksa slovenskih lovcev ter predlog 
dopolnitve Pravil LZS); tudi v tem primeru je bila obravnava navedenih predlogov 
zaradi iztekajočega mandata prestavljena v novo mandatno obdobje.  

3. Na področju sodnih sporov je KOPV:  
- pokrila stroške pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o 

Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter stroške ustavne pritožbe pred Ustavnim 
sodiščen RS, v zadevi, v kateri je država olastninila kmetijska zemljišča, ki jih je 
lovska družina pridobila v last od fizične osebe na odplačen način; 

- pokrila stroške predloga za dopustitev revizije pred Vrhovnim sodiščem RS, v zadevi, 
ki je vsebinsko enaka zadevi iz prejšnje alineje, s čimer se lovski družini odpira 
kasnejša možnost vložitve ustavne pritožbe;  

- v dveh primerih pokrila stroške vložitve, v tretjem primeru pa le sodelovala pri 
oblikovanju zahteve za izdelavo presoje življenjskih možnosti divjadi, kot reakcije na 
načrtovane posege v naravno okolje; 

- pokrila stroške pritožbe v zadevi, v kateri se oblikuje sodna praksa obveznega 
sprejema v članstvo kandidata, ki ima na območju lovišča kot osnovno prijavljeno 
kmetijsko ali gozdarsko dejavnost ter  

- pokrila stroške prevoda dela avstrijskega deželnega zakona o lovu, ki je bil strokovni 
pripomoček pri oblikovanju nekaterih predlogov LZS v postopku priprave Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu ter pokrila del zaostalih 
stroškov v zvezi z izdelavo novele Zakona o divjadi in lovstvu v skladu s Poslovnikom 
Državnega zbora RS.  
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Kritje stroškov v zgoraj navedenih primerih pomeni, da je KOPV opravila predhodno oceno 
primernosti sprožitve sodnega spora, dala ustrezna navodila pooblaščenemu odvetniku, 
pregledala osnutek vloge, zahtevala morebitne popravke ter dala soglasje h končni verziji 
posamezne vloge.  

4. Med ostalimi nalogami je KOPV: 
- skozi celo leto sodelovala pri pripravi gradiv, ki so se nanašala na pripravo in izvedbo 

volitev predsednika in organov LZS v decembru 2019; 

- pripravila več gradiv v zvezi s statusom lovskih organizacij kot nevladnih organizacij 
in njihovo vlogo v primerih posegov v okolje divjadi ter  

- zavzela jasna stališča do vprašanj, s katerimi so se na KOPV ali LZS obrnile njene 
članice; med pomembnejšimi so vprašanje določanje meje med lovišči, vprašanje 
izpolnjevanja pogojev za podaljšanje lovske izkaznice, obravnava treh prošenj za 
sprejem v članstvo LZS po drugem odstavku 4. člena Pravil LZS, vprašanja, povezana 
z obdelavo osebnih podatkov članov društva, vprašanje pogojev za vzpostavitev 
evidence članov članic po drugem odstavku 4. člena Pravil LZS, vprašanje omejevanja 
lova članom na del lovišča, vprašanje dopustnosti poračunavanja članarine LZS 
članicam med letom, določitev obsega podatkov, ki so jih lovske organizacije dolžne 
posredovati kot informacije javnega značaja ter vprašanje zakonskih obveznosti 
upravljavke lovišča na področju preprečevanja škode po divjadi. 

VI. Povzetek 

Z zaposlitvijo mag. Nataše Oven na delovnem mestu svetovalke za pravne zadeve se je na 
pravnem področju bistveno izboljšalo sodelovanje s Strokovno službo LZS. Naloge KOPV ter 
delovne obveznosti pravnika so se v letu 2019 večkrat prekrivale in še večkrat dopolnjevale, 
kar se je odrazilo na kakovosti stališč ter trdnosti argumentov, ki jih je KOPV zavzela pri 
obravnavi konkretnih vprašanj. Tak način sodelovanja je treba ohraniti tudi v bodoče.  

Prav tako se je ustalilo financiranje nalog KOPV, ki veliko večino svojih sredstev porabi za 
financiranje sodnih sporov. Glede na to, da se zadeve pred sodišči odvijajo počasi, zadeve 
pred Ustavnim sodiščem RS pa se sploh ne odvijajo, trenutni obseg sredstev zadostuje za 
tekoče delo KOPV.  

V vsebinskem smislu smo lahko najmanj zadovoljni z dogajanjem na področju vračila 
kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so bila lovskim organizacijam odvzete na podlagi Zakona o 
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, saj se v enem letu na zakonodajnem področju stvari 
niso premaknile nikamor, še dlje pa konkretne zadeve čakajo na odločitev Ustavnega sodišča 
RS o tem, ali jih bo sploh vzelo v obravnavo ali ne.  

10 Komisija za lovska priznanja in odlikovanja 

I Seje komisije 

V letu 2019 je imela Komisija za lovska priznanja in odlikovanja 6 rednih in 1 dopisno sejo, 
in sicer 14. 1., 26. 2., 15. 5., 6. 8., 25. 9., 20. 11. in 23. 12. 2019. 
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II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
Milan Velkovrh (predsednik) 7 
Stanko Štimac (podpredsednik) 7 
Franc Krivec 6 

 
III Področje dela komisije 

Komisija je v letu 2019 prvenstveno obravnavala predloge za podelitev lovskih priznanj in 
odlikovanj. Obravnavala je: 

 Število predlogov Pozitivno rešenih Zavrnjenih 
Znak za zasluge 392 388 4 
Zlati znak za zasluge 324 324 0 
Red III. stopnje 143 83 60 
Red II. stopnje 105 36 69 
Red I. stopnje 37 15 22 
Plaketa Zlatorog 1 1 0 
Jubilejni znak za 40 let 476 476 0 
Jubilejni znak za 50 let 213 213 0 
Jubilejni znak za 60 let 67 67 0 
Jubilejni znak za 70 let 16 16 0 
Listina LZS 11 11 0 
Spominska listina LZS 7 7 0 
Plaketa za lovsko kulturo III. 7 7 0 
Plaketa za lovsko kulturo II. 0 0 0 
Plaketa za lovsko kulturo I. 1 1 0 
Skupaj 1.800 1.645 155 

Preglednica v letu 2019 odobrenih podelitev redov za lovske zasluge I. in II. stopnje: 

Red I. stopnje Red II. stopnje 
Redno 18. člen Redno 18. člen 

9 6 9 27 

Še vedno je velik delež redov za lovske zasluge I. in II. stopnje, podeljen na osnovi 18. člena 
(odstopanja od kriterijev), čeprav je dolgoletnemu članstvu že dano priznanje v obliki 
jubilejnega znaka.  

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2019 

Redno delo 
Komisija je v letu 2019 brez omembe vrednih težav delovala skladno s Pravili LZS in 
Pravilnikom o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj. Zaradi jubilejnega leta, ko so 
številne LD praznovale 70-letnico ustanovitve, je bilo predlogov za podelitev odlikovanj še 
več kot navadno. Zaradi racionalizacije stroškov je v letu 2019 zmanjšala število rednih sej na 
sedem. To je omogočila tudi sprememba Pravilnika v letu 2016. Po novih določilih namreč 
UO LZS redov I. in II. stopnje ne potrjuje na predlog komisije, ampak je o podeljenemu 
odlikovanju le naknadno seznanjen, kar bistveno skrajša postopek obravnave predloga.  

Sprememba Pravilnika  
Na osnovi pobude volilnega okoliša Gorica je komisija v 18. člen (možnost odstopanja od 
kriterijev) predlagala še umestitev reda za lovske zasluge III. stopnje. Komisija je v letu 2019 
speljala potrebne aktivnosti, kar je UO LZS potrdil na 25. seji 19. 11. 2019. 
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V primerih, ko gre za dolgoletne zaslužne člane lovske organizacije, ali ko gre za dolgoletno 

aktivno delo v lovski organizaciji, je ob pomembnih jubilejnih prireditvah v lovski 

organizaciji ali ob visokih življenjskih jubilejih, najmanj petinsedemdeset let za Red za lovske 

zasluge II. stopnje in najmanj osemdeset let za Red za lovske zasluge I. stopnje, ali ob resnih 

bolezenskih stanjih, možno tudi odstopanje od kriterijev 12. člena, če je za predlagano 

odlikovanje poleg časovnega kriterija (prvi odstavek 16. člena), izpolnjen tudi pogoj 

minimalnega lovskega staža, kot sledi: 

- za podelitev odlikovanja Red za lovske zasluge III. ali II. stopnje mora imeti 

predlagani najmanj petinštirideset let članstva v lovski družini; 

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

petdeset let članstva v lovski družini. 

Predsednik Komisije za organizacijska in pravna vprašanja Goran Šuler je združil in 
nomotehnično uredil Pravilnik z dne 14. 6. 2016 z njegovimi spremembami z dne 25. 11. 
2018 in z dne 19. 11. 2019. Urejena oblika zapisa je bila objavljena na spletni strani LZS 6. 1. 
2020. Komisija se predsedniku komisije za njegovo delo iskreno zahvaljuje. 

VI Povzetek 

Komisija je v letu 2019 sprotno in tekoče reševala prejete predloge za podelitev lovskih 
priznanj in odlikovanj. Izpeljala je tudi spremembo Pravilnika (dopolnitev 18. člena). Člani 
komisije se sej redno udeležujejo. 

11 Komisija za upravljanje z divjadjo 

I Seje komisije 

Komisija za upravljanje z divjadjo je v letu 2019 imela štiri redne seje. Za operativnost, 
ažurnost in racionalnost delovanja je komisija imela tudi eno korespondenčno sejo. V 
preteklem letu je bila komunikacija in delo članov komisije zelo intenzivno tudi z uporabo 
elektronske pošte, telefonskih in neposrednih pogovorov.  

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (4 rednih/ 1 
korespondenčni): 

Silvo Batagelj 4/1 
Anton Holc 1/* 
Slavko Zidarič 3/1 
Andrej Kovač 3/1 
dr. Hubert Potočnik 4/1 
izr. prof. dr. Boštjan Pokorny 4/1 
izr. prof. dr. Ivan Kos 4/1 

 
III Področje dela komisije 

Komisija deluje na področju upravljanja z divjadjo in nekaterimi drugimi živalskimi vrstami 
preko različnih načinov delovanja. Izpostavimo lahko sodelovanje pri pripravi strokovnih 
stališč LZS do aktualnih vprašanj, povezanih z upravljanjem populacij prostoživečih živali in 
njihovega prostora. Redno sodeluje pri izvedbi razpisov za usposobljene članice ter ostalih 
strokovnih nalog s področja upravljanja z divjadjo ter tudi spremlja njihovo izvajanje. 
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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 2019 

Strokovno delovanje članov KUD 
Komisija in njeni člani so v letu 2019 sodelovali pri različnih aktivnostih tako na nivoju LZS 
kakor tudi v posameznih lokalnih okoljih. Tudi v letu 2019 je bila zelo izpostavljena 
problematika upravljanja z velikimi zvermi in šakalom, aktivnosti so bile tudi pri upravljanju 
oziroma stanju male divjadi, problematiki zdravstvenega stanja divjadi, seznanjanju s 
problematiko stanja srnjadi ter priprava in izvajanje letnih lovsko upravljavskih načrtov. 

Člani komisije so sodelovali pri razpravah o upravljanju z velikimi zvermi. Kot člani 
strokovne in delovne skupine za podporo upravljanju z velikimi zvermi smo predvsem 
izpostavljali problematiko prepozno izdanih odlokov o odvzemu osebkov medveda in volka iz 
populacije ter tudi pomanjkanje načrtovanja in izvajanja nekaterih drugih pomembnih 
ukrepov. Seveda smo opozarjali tudi na probleme, ki bodo posledično prišli zaradi novih 
podatkov o stanju populacij (predvsem medveda, deloma tudi volka). Pričakovati je bilo 
intenziviranje zelo različnih ukrepov ter vključevanje v problematiko dveh zelo nasprotujočih 
si polov v družbi (na eni strani živinorejci ter na drugi nasprotniki ubijanja živali). Seveda pri 
tem medsebojnem nasprotovanju ne znanost ne ideja trajnega upravljanja nista v ospredju, še 
več postajata grešni kozel.  
Vemo, da je problematika izdajanja ustreznih pravnih dokumentov, ki bi omogočala aktivno 
upravljanje s populacijami volka in medveda zelo izpostavljena in po našem mnenju tudi 
neustrezno rešena. Vsekakor je stanje populacij teh dveh vrst v Sloveniji ugodno in, kakor se 
je pokazalo v preteklosti, je prav aktivno upravljanje (tudi odvzem z odstrelom) bil 
pomemben upravljavski ukrep, ki vpliva na sprejemanje teh dveh vrst v prostoru. Tudi 
komisija izpostavlja pomen preglednega in sistematičnega upravljanja z velikimi zvermi, ki 
postavlja v ospredje uspešno varstvo populacij. Temu služi tudi omejen in strokovno podprt 
odvzem določenega števila osebkov iz populacije. Žal se v preteklem letu odgovorni v državi 
niso ravno izkazali ne po poznavanju problematike niti ne po političnih odločitvah.  
Vedno znova tudi v komisiji opozarjamo, da so časovno ustrezno ter zakonsko sprejemljivi 
odloki pomembni, da upravljavkam lovišč lahko omogoča ustrezno izvajanje javnih nalog, ki 
jih družba nalaga pri upravljanju z velikimi zvermi. Bolj pragmatičen pristop pri upravljanju z 
nekaterimi vrstami je bilo izpostavljen tudi letos v okviru srečanja predstavnikov lovskih zvez 
jugovzhodnega alpskega prostora, kjer je bila tokratna tema upravljanje s šakalom. Tu je član 
komisije dr. Hubert Potočnik predstavil naše pozitivne izkušnje sodelovanja lovskih 
organizacij in posameznih lovcev pri vzpostavljanju znanstveno podprtega monitoringa in 
tudi aktivnega upravljanja. 

V preteklem letu smo v sodelovanju z LD Tomišelj in LD Križevci začeli z odlovom ter 
opremljanjem zajcev z GPS ovratnicami za spremljanje njihove aktivnosti, rabe prostora ter 
drugih pomembnih bioloških podatkov. Seveda vedno znova ugotavljamo, da je znanja o mali 
divjadi v našem prostoru razmeroma malo, razpršeno na intuitivno poznavanje posameznih 
lovcev, kar onemogoča bolj tehtne upravljavske korake v povezavi populacijami, predvsem 
pa z njihovim življenjskim prostorom. 
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Priprava razpisov, sodelovanje pri izbiri in spremljanju izvajanja projektov 
Ena izmed stalnih nalog komisije je tudi izvedba razpisa in izbor izvajalcev iz naslova 
aktivnosti usposobljenih članic. Načrtovana tematika razpisa je povezana s tematiko male 
divjadi. Pripravili smo vsebinska izhodišča ter kriterije, po katerih smo člani komisije 
ocenjevali prispele prijave. Na razpis so se prijavile tri usposobljene članice z ustrezno 
pripravljenimi projekti oziroma projektnimi aktivnostmi. Člani komisije smo s točkovalnikom 
ovrednotili prijave in vse tri prijave (Zveze lovskih družin Prlekije, Savinsko – Kozjanske 
lovske zveze in Zveze lovskih družin Nova gorica) predlagali za sofinanciranje.  

Nadaljevali smo tudi sodelovanje z Veterinarsko fakulteto, ki je v okviru pogodbe izvajanja 
naloge »Monitoring patologije divjadi« izvedla analizo patoloških znakov poginule divjadi v 
loviščih članic. Članice aktivno sodelujejo pri nalogi z dostavo poginulih osebkov iz lovišč. 
Pregled rezultatov sodelavci Veterinarske fakultete poleg rednega letnega poročila podajo tudi 
v preglednem strokovnem prispevku v reviji Lovec. 

V letu 2019 je bilo izvedeno nadaljevanje spremljanja šakala v Sloveniji s pomočjo 
postavljenega modula v aplikaciji Lisjak ter vpisovanja znakov opažanja s strani 
popisovalcev, lovcev, ki razumejo pomen registriranih podatkov, s katerimi lahko razpolaga 
LZS. Tudi s spremembo zakonskega statusa bo monitoring pomemben del njegovega 
upravljanja.   

Tematika upravljanja s srnjadjo postaja čedalje bolj aktualna, saj tako člani komisije kakor 
tudi posamezne upravljavke izpostavljajo potrebo po boljšem upravljanju s srnjadjo. Iz 
različnih delov Slovenije prihajajo čedalje bolj drastična opozorila, da se številčnost srnjadi 
zmanjšuje. Razlogi so verjetno različni in bo vsekakor treba v prihodnje imeti več zanesljivih 
informacij iz lovišč. 

Lovci in lovske organizacije imamo pri upravljanju z divjadjo in tudi nekaterimi zaščitenimi 
živalskimi vrstami pomembno (vsaj morali bi imeti) vlogo, a smo le ena izmed različnih 
interesnih skupin. Zaradi tega opozarjamo, da je status lovcev v družbi zelo odvisen od 
upravljanja z živalskimi populacijami. Javnost naj bo v dobršni meri vrednotila po rezultatih 
dela v tem segmentu lovstva.  

Druge aktivnosti 

V okviru dela komisije so posamezni člani sodelovali tudi pri drugih aktivnostih. Tako smo 
na redni letni novinarski konferenci LZS predstavili aktivnosti, povezane z upravljanjem 
velikih zveri in šakala ter reševanju problematike povoza divjadi. Opozorili smo na stihijsko 
ravnanje v zvezi z upravljanjem z velikimi zvermi, saj interventni zakoni ne morejo biti 
sistem upravljanja. Šakal je bil na strokovni podlagi in ob ključnemu pomenu monitoringa, pri 
katerem so lovci in LZS sodelovali, tudi zakonodajno ustrezno razrešen. Z umaknitvijo iz 
Uredbe o zavarovanih vrstah se je tako omogočilo, da se s šakalom upravlja v skladu z 
Zakonom o divjadi in lovstvu ter ob upoštevanju dejstva, da je vrsta na prilogi 5 Direktive EU 
o habitatih.  Zbiranje podatkov o pojavljanju šakala v Sloveniji se je nadaljevalo tudi po 
zaključku CRP projekta preko aplikacije Lisjak. Opravili smo analizo podatkov. 

Obravnavali smo tudi izdajanje nekaterih odločb, povezanih z izvajanjem lova. Ugotavljamo, 
da so nekateri postopki izvajanja lova potrebni celovite obravnave in sprejetja bolj 
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konsistentnih rešitev. Izdajanje vsakoletnih izrednih odločb na večjih delih Slovenije nima 
posebnega smisla. Tako predlagamo organom LZS in tudi drugim (Zavodu za gozdove 
Slovenije, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), da odprejo celovito, strokovno 
podprto širšo razpravo na to tematiko. 

VI Povzetek 

Komisija je v letu 2019 delovala v okviru sprejetega letnega načrta. Komisija deluje preko 
izmenjav mnenj članov na skupnih sejah, pomembna pa je tudi izmenjava mnenj z 
medsebojno neformalno komunikacijo in z neposredno aktivnostjo posameznih članov. Tako 
smo ažurno sodelovali pri oblikovanju stališč LZS do aktualnih problemov z upravljanju z 
divjadjo. Seveda pa je treba izpostaviti, da je za doseganje posameznih ciljev potrebna 
enotnost širšega članstva. Tu pridejo do izraza različne aktivnosti LZS, področnih lovskih 
zvez, kakor tudi posameznih članic neposredno. 

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

Komisija ponovno opozarja na pomen delovanja lovske organizacije v družbi, saj se njen 
ugled kaže v odnosu javnosti do slovenskega lovstva, vpliva na življenjsko okolje divjadi ter 
nadaljnje družbene – tudi politične pritiske nekaterih interesnih skupin za spremembe 
slovenskega lovstva, pritiske na upravljavke lovišč, poslabševanja nekaterih življenjskih 
okolij divjadi ter spodbujanja nestrpnosti do divjadi z zavajanjem glede številčnosti in vpliva 
na kmetijstvo in gozdarstvo. Povzamemo lahko, da je s sodelovanjem tako lovcev kakor tudi 
lovskih organizacij večinsko mnenje v družbi ugodno, saj različni deležniki prepoznavajo 
pomembno vlogo pri upravljanju z divjadjo in zavarovanimi živalskimi vrstami, nekoliko 
manj pa pri pomenu varovanja oziroma izboljševanja življenjskega okolja živali. 

12 Strokovno-znanstveni svet LZS 

I. Seje Strokovno-znanstvenega sveta v letu 2019 

Strokovno-znanstveni svet (SZS) je imel v letu 2019 tri redne seje (13. 2.; 7. 10. in 7. 11. 
2019), več dogovorov in odločitev pa so člani sprejeli tudi neposredno prek medsebojne 
elektronske komunikacije. Delo sveta je bilo vseskozi transparentno in javno. Vsi relevantni 
dokumenti in zapisniki SZS so dostopni na članskih spletnih straneh LZS. 
 

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

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje) 
prof. dr. Boštjan Pokorny – predsednik 3/3 
prof. dr. Ivan Kos – podpredsednik 3/3 
prof. dr. Rajko Bernik 2/3 
prof. dr. Klemen Jerina 0/3 
prof. dr. Gorazd Vengušt 3/3 
prof. dr. Jernej Zupančič 2/3 
doc. dr. Srečko Felix Krope 1/3 
dr. Boris Kolar 3/3 
dr. Hubert Potočnik 2/3 
dr. Ida Jelenko Turinek 1/3 
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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. 

IV. Podroben opis dejavnosti v letu 2019 

IV/1. Splošno  

SZS je v letu 2019 delo izvajal skladno s svojim poslanstvom, vizijo in vsebinskim področjem 
delovanja, ki si ga je zastavil že v prejšnjem mandatu. Skladno z zastavljenim programom 
dela je bila glavnina aktivnosti članov SZS usmerjena v strokovno delovanje, oblikovanje 
stališč in opredeljevanje do 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 organizacijo strokovnega posveta na 11. Slovenskem lovskem dnevu, pa 
tudi z izvedbo več predavanj za člane slovenske lovske organizacije in s ponovno izvedbo 
razpisa za nagrajevanje najboljših diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja 
divjadi in lovstva.  

IV/2. Strokovno delovanje članov SZS  

Člani SZS so se v letu 2019 sestali na treh rednih sejah. Na sejah so razpravljali o odprtih 
aktualnih temah, potrebnih raziskavah divjadi in drugih prostoživečih živalskih vrst, 
aktivnostih za njihovo varstvo ter za smotrno upravljanje populacij. Izmed aktivnosti, ki so jih 
člani SZS izvedli navzven, velja izpostaviti zlasti: 

- Sodelovanje v različnih strokovnih razpravah na nivoju pristojnih državnih organov, tj. 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstva za okolje in 
prostor (MOP) in drugih relevantnih inštitucij o pomembnih strokovnih vprašanjih, 
povezanih s slovenskim lovstvom ter upravljanjem divjadi, npr. na/prek: (i) več sestankov 
LZS in raziskovalcev divjadi z odgovornimi predstavniki MKGP (o spremembi statusa 
šakala in upravljanju z njim v prihodnje ter o drugih temah, pomembnih za lovstvo: 29. 1. 
2019, 5. 3. 2019, 5. 4. 2019) in predsednikom Državnega zbora RS (22. 2. 2019); (ii) 



 

50 
 

strokovnem posvetu, namenjenem pripravi upravljavske strategije za rjavega medveda 
(MOP, 20. 2. 2019); (iii) delovanja v strokovni skupini za velike zveri MOP (seje: 20. 2. 
2019, 11. 7. 2019, 29. 11. 2019); (iv) aktivne udeležbe na Slovenskem naravovarstvenem 
dnevu, z izvedbo predavanja o prihodnosti narave in lovstva (Zavod RS za varstvo narave, 
13. 11. 2019); (v) zastopanja LZS in drugih okoljskih nevladnih organizacij v Strokovnem 
svetu družbe Slovenski državni gozdovi, SiDG (Celje, 27. 3. 2019). 

- Sodelovanje v aktivnostih za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo oz. povoza le-te na 
nacionalnem nivoju (na državnih cestah, avtocestah in železniških progah) ter za 
zmanjšanje negativnih učinkov fragmentacije prostora. Člani SZS so se udeležili več 
sestankov in vodili delavnice (udeležili so se jih tudi predstavniki LZS, MKGP, MOP, 
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, raziskovalnih institucij in 
druge zainteresirane javnosti) za Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (Maribor, 3. 4. 
2019; Ljubljana, 4. 6. 2019) in za Direkcijo RS za infrastrukturo (Ljubljana, 4. 4. 2019). Te 
aktivnosti so privedle do nadgradnje lovskega informacijskega sistema Lisjak (z razvojem 
mobilne aplikacije za sproten vnos natančnih lokacij povoza in podatkov o povoženih 
živalih na terenu) ter do implementacije zvočnih in svetlobnih odvračal na zelo veliko 
število problematičnih odsekov slovenskih državnih cest (v letu 2019 je bilo z modrimi 
odsevniki opremljenih 414 km problematičnih odsekov državnih cest, z zvočnimi odvračali 
pa 10 km državnih cest in vsi priključki avtocest). 

- Prenos domačih strokovno-znanstvenih spoznanj, vključno s poudarjanjem pomena 
slovenskih lovcev za raziskave divjadi, v mednarodni prostor, in sicer z aktivno udeležbo 
na mednarodnih kongresih in posvetovanjih o lovstvu in upravljanju divjadi. Člani SZS so 
se v letu 2019 s prispevki udeležili naslednjih dogodkov, kjer so predstavljali upravljanje z 
divjadjo v Sloveniji, pomen naših podatkovnih baz in vlogo lovcev kot dragocenih 
sodelavcev v raziskavah divjadi: (i) COST Action: African Swine Fever Stop (Riga, 
Latvija, 11. – 13. 3. 2019); (ii) 34

th
 International Union of Game Biologists Congress 

(Kaunas, Litva, 26. – 31. 8. 2019); (iii) E-NetWild Meeting (Senj, Hrvaška, 17. – 19. 9. 
2019); (iv) 8th

 European Congress of Mammalogy (Varšava, Poljska, 23. – 27. 9. 2019); 
(v) 67. zasedanja Delovne skupnosti lovskih zvez JV Alpskega prostora, s predavanjem 
Evrazijski šakal – vpliv na biodiverziteto in lov (Trst, 24. – 26. 10. 2019); (vi) 2. 
Mednarodne delavnice čezmejnega upravljanja z divjadjo (Soča, 29. 11. 2019). Vseh 
navedenih dogodkov so se člani SZS udeležili na račun delodajalcev, kjer so zaposleni 
(udeležba ni predstavljala finančnega bremena za LZS), so pa ne glede na to nastopali tudi 
kot predstavniki LZS. 

- Več članov SZS je tudi v letu 2019 sodelovalo pri izvajanju raziskovalnih projektov, 
namenjenih izboljšanju upravljanja s populacijami divjadi in reševanju konfliktnih situacij. 
Omeniti velja še zlasti naslednje projekte: (i) ciljni raziskovalni projekt (CRP) Prostorska 
razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste 
zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji – zaključek projekta, ki je bistveno prispeval k 
spremembi statusa vrste oz. umiku le-te z Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih 
vrstah; (ii) CRP Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi in 
rešitve (več na http://divjad.np.gozdis.si/novice/); (iii) LIFE DinAlpBear: Celovito 
upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah (več na 
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http://dinalpbear.eu/domov/); (iv) LIFE Lynx: Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih 
Alpah pred izumrtjem (več na https://www.lifelynx.eu/o-projektu/); (v) COST akcija ASF-
STOP (CA15116): Understanding and combating African Swine Fever in Europe (projekt, 
ki povezuje številne strokovnjake pri preprečevanju vnosa in širjenja ter eradikaciji afriške 
prašičje kuge, s poudarkom na divjih prašičih). 

- Izvedbo več strokovnih predavanj o značilnostih in pomenu upravljanja s populacijami 
prostoživečih živali v Sloveniji, o pomenu podatkovnih baz in lovskega-informacijskega 
sistema, o tveganju in nadzoru afriške prašičje kuge (klinična slika pri divjem prašiču in 
biovarnostni ukrepi v lovstvu, namenjeni preprečevanju vnosa, širjenja in eradikaciji APK) 
ter o nekaterih konkretnih znanstveno-raziskovalnih ugotovitvah za člane slovenske lovske 
organizacije oz. za širšo javnost. 

IV/3. Podpora vodstvu in Strokovni službi LZS pri komunikaciji z javnostmi 

SZS je v letu 2019 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 javnostmi 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 se udeležila redne letne novinarske konference LZS (3. 12. 2019); 
predstavila sta problematiko varstva in upravljanja populacij volka in medveda, projekt LIFE 
Lynx, najpomembnejše ugotovitve nacionalnega monitoringa šakala, aktivnosti za zmanjšanje 
trkov vozil z divjadjo, problematiko vedno pogostejšega pojavljanja divjadi v naseljih in 
drugih nelovnih površinah ter pomen strokovno-znanstvenega delovanja slovenskih lovcev in 
lovske organizacije za sprejemanje razumnih upravljavskih odločitev. 

IV/4. Priprava in izvedba 11. Slovenskega lovskega dneva 

Člani SZS so izbrali osrednjo temo 11. Slovenskega lovskega dneva, in sicer Spreminjanje in 
izgubljanje življenjskega prostora divjadi. Pripravili so program dogodka, poskrbeli za stike s 
predavatelji, na samem dogodku so izvedli več predavanj. Posvetovanje je bilo 13. 4.2019 v 
sklopu 11. Mednarodnega sejma lovstva in ribištva v Gornji Radgoni. Sodelujoči iz Slovenije, 
Hrvaške, Srbije, Madžarske in Danske so pripravili 13 prispevkov, ki jih je z zanimanjem 
poslušalo več kot 100 udeležencev. Vsi prispevki so bili objavljeni v priložnostnem zborniku 
izvlečkov (Pokorny, 2019), potek posveta in najpomembnejše vsebine so bile predstavljene 
tudi v glasilu Lovec (Kovačič-Siuka, 2019, 6: str. 280–286), 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 2019 nadaljeval s spodbujanjem izdelave diplomskih, magistrskih in doktorskih 
del s področja divjadi in lovstva in tako skušal prispevati k: (i) popularizaciji strokovno-
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znanstvene dejavnosti v strokovni javnosti in med končnimi uporabniki (lovci); (ii) večjemu 
prenosu raziskovalnih dosežkov in ugotovitev s področja divjadi in lovstva h končnim 
uporabnikom oz. v neposredno prakso upravljanja s populacijami divjadi; (iii) dvigu interesa 
mladih intelektualcev in raziskovalcev za raziskave divjadi oz. raziskave na področju lovstva; 
(iv) še večji prepletenosti, boljši komunikaciji in povečanju zaupanja med raziskovalci, 
visokošolskimi učitelji in lovci oz. visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami ter lovsko 
organizacijo. Z zaključkom drugega in izvedbo tretjega razpisa za nagrajevanje najboljših 
diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja divjadi in lovstva je SZS želel tudi 
zagotoviti ustrezno število kakovostnih znanstvenih in/ali strokovnih prispevkov, ki so bili ali 
bodo objavljeni v Zlatorogovem zborniku, osrednji periodični znanstveno-strokovni 
publikaciji s področja divjadi in lovstva v slovenskem prostoru.  

Jeseni 2019 je SZS izvedel tretji razpis za izbor najboljših diplomskih, magistrskih in 
doktorskih del s področja divjadi in lovstva. Na razpis je prispelo sedem prijav, in sicer: (i) 
Vpliv paše divjadi v oborah na vrstno pestrost in sestavo travišč asociacije Onobrychido 

viciifoliae-Brometum (avtorica Ema Jevšnik); (ii) Primerjava metod za ocenjevanje 
številčnosti srnjadi (avtor Miha Robar); (iii) Variabilnost spodnje čeljustnice navadnega 
jelena Cervus elaphus v Sloveniji: ontogenetski razvoj, spolni dimorfizem in geografska 
raznolikost (avtorica Polona Rupnik); (iv) Uspešnost pridobivanja neinvazivnih genetskih 
vzorcev risov (Lynx lynx) z vzmetnimi pastmi za dlake ter uporabnost metode za monitoring 
populacije risa (avtorica Tadeja Smolej); (v) Vloga slovenskih lovcev v osamosvojitveni vojni 
za Slovenijo ter sodelovanje z milico in teritorialno obrambo (avtorica Kaja Božič); (vi) Vpliv 
prisotnosti mrhovišč na ogroženost rejnih živali s strani velikih zveri (avtorica Nika Mohorič); 
(vii) Primerjava stanja velikih zveri v državah Evrope glede na pravno ureditev lastništva 
lovnih pravic do divjadi (avtor Dejan Gavez).  

Vse prejete naloge so bile v ocenjevalnem postopku prepoznane kot ustrezne in primerne za 
objavo v sedmi in osmi številki Zlatorogovega zbornika, ki bosta izšli v letu 2020. 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 6. številke Zlatorogovega zbornika 

Konec leta 2019 je izšla 6. številka Zlatorogovega zbornika. Zbornik, ki je izšel v nakladi 
1.000 izvodov, obsega 57 strani; v njem je objavljenih pet člankov (štirje izvirni znanstveni in 
en pregledni znanstveni): (i) Vpliv dodajanja mrhovine na obiskanost krmišč pri rjavem 
medvedu (Ursus arctos) (avtorji: Robert Ule, Miha Krofel, Klemen Jerina; str. 2–9); (ii) 
Genetska povezanost in sorodstvena razmerja evropske srne v modelnem lovišču osrednje 
Slovenije (avtorji: Aja Bončina, Boštjan Pokorny, Martin Sternad, Elena Bužan; str. 10–28); 
(iii) Histološke značilnosti breje maternice pri košuti (Cervus elaphus) (avtorja: Diana Žele 
Vengušt, Gorazd Vengušt; str. 29–36); (iv) Analiza iskanj obstreljene divjadi na območju 
državnega odprtega lovišča VII/15 Zapadna Garjevica (Hrvaška) (avtorji: Zvonko Novotny, 
Krunoslav Pintur, Tomislav Dumić, Nera Fabijanić; str. 37–43); (v) Dejavniki, ki vplivajo na 
velikost domačih okolišev poljskih zajcev (Lepus europaeus) (avtorja: Anja Kos, Ivan Kos; 
str. 44–54). En prispevek (Ule in sod.) je nastal v sklopu razpisa za najboljša diplomska, 
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magistrska in doktorska dela, ki smo ga izvedli že v letu 2018, končali pa v letu 2019. Poleg 
postopka izbora del je SZS 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 2019 
zelo aktiven (skupaj je bilo evidentirano opravljenih čez 600 ur dela) in je realiziral vse 
zastavljene programske cilje. Med aktivnostmi velja še posebej izpostaviti: (i) strokovno 
delovanje članov SZS z namenom prenosa strokovno-znanstvenih dosežkov v lovsko in širšo 
javnost, ustvarjanja predpogojev za razumevanje pomena upravljanja z divjadjo ter 
omogočanja proaktivne komunikacije z ostalimi interesnimi skupinami; (ii) podporo vodstvu 
in strokovnim službam LZS pri komunikaciji z javnostmi in ostalimi uporabniki prostora; (iii) 
pripravo in izvedbo strokovno-znanstvenega posvetovanja Spreminjanje in izgubljanje 
življenjskega prostora divjadi, ki se ga je v okviru 11. Slovenskega lovskega dne (Gornja 
Radgona, 13. 4. 2019) udeležilo veliko število udeležencev, še zlasti lovcev, z vseh območij 
Slovenije; (iv) izid 6. številke znanstveno-strokovne periodične publikacije Zlatorogov 
zbornik, katero so obogatili kakovostni in vsebinsko zanimivi prispevki mlajših slovenskih 
raziskovalcev divjadi, ki so bili pridobljeni bodisi v sklopu razpisa za najboljša diplomska, 
magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva ali pa je le-ta motiviral njihove 
kolege za pripravo prispevkov, v katerih so predstavili rezultate raziskovalnega dela, ki so ga 
opravljali tekom študija. Ocenjujemo, da je z izvedbo naštetih aktivnosti v letu 2019 ter vseh 
aktivnosti v obdobju štiriletnega mandata 2015–2019 Strokovno-znanstveni svet LZS upravičil 
svoj namen in je prispeval pomemben kamenček v mozaik še boljšega, bolj strokovno 
podprtega upravljanja s populacijami divjadi v prihodnje, pa tudi k boljšemu razumevanju 
pomena in poslanstva slovenskega lovstva ter lovske organizacije tudi v širši javnosti. 
Prepričani smo, da so izvedene aktivnosti pripomogle k spoštovanju in ugledu LZS kot 
organizacije, ki svoje poslanstvo izvaja na temeljih strokovnih/znanstvenih dognanj/spoznanj. 

13 Uredniški odbor LZS za založništvo 

I Seje komisije 

Uredniški odbor je imel štiri redne seje (19. 2., 18. 6., 26. 9. in 12. 12. 2019), na katerih je 
usklajeval tekočo uredniško politiko (tako glasila Lovec kakor knjižnega založniškega 
programa LZS), vsebinsko problematiko, naloge in zadolžitve iz okvira delovne pristojnosti 
in sprejetega delovnega programa. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
dr. Arpad Kӧveš (predsednik)  4/4  
dr. Boštjan Pokorny  3/4 
Bojan Avbar  3/4 
Franc Černigoj  4/4 
Leo Fabiani 2/4 
Slavko Komlanc (odgov. urednik spletnih strani) 2/4 
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III Področje dela komisije 

V letu 2019 je delo temeljilo, tako kot pretekla leta, na sprejetem programu, ki je bil po 
predhodni verifikaciji na Uredniškem odboru založništva sprejet na UO LZS in nato potrjen 
še na Občnem zboru LZS. Uredniški odbor je imel štiri redne seje, na katerih smo usklajevali 
tekočo uredniško politiko (tako glasila Lovec kakor knjižnega založniškega  programa LZS), 
vsebinsko problematiko, naloge in zadolžitve iz okvira delovne pristojnosti in sprejetega 
delovnega programa. Program je bil vsebinsko razdeljen na dva poglavitna sklopa, in sicer: 
Lovec in knjižni program. Ocenjujemo, da smo oba programska sklopa glede na dane 
možnosti uspešno uresničevali, tako po vsebinski, organizacijski kakor tudi finančni plati. 
Delo uredništva Lovca in delo pri knjižnem programu je bilo zadovoljivo, pregledno in javno.  

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2019 

1. Lovec 

V okviru sprejetega letnega programa je uredništvo v preteklem letu uresničilo zastavljeno 
pripravo in izdalo 10 enojnih in ene dvojne številke Lovca, ki so v nakladi 22.000 izvodov 
izhajale redno in so jih naročniki tudi redno prejemali. Nekaj posameznih številk Lovca je 
imelo tudi dodatne strani (L 3 in L 6/2019). V celem letu je bilo v Lovca skupno dodanih 8 
strani besedil in slik. Revijo so redno prejemali tudi individualni naročniki, kakor tudi vse 
osnovne šole, knjižnice in drugi vzgojno varstveni zavodi. Z zanimanjem so jo sprejeli tudi v 
številne strokovne knjižnice različnih ustanov. Vsaka številka Lovca je bila približno do 5. v 
mesecu tudi uvrščena na spletne strani LZS (Glasilo Lovec na spletu).  

Pri oglasnem delu Lovca smo v letu 2019 izstavili za 50.083,76 € (z DDV) fakturiranih 
računov za objavljene komercialne oglase in plačane reklamne reportaže. Revija je tekoče 
poročala o najpomembnejših programih in ugotovitvah pri raziskovalnem projektu LIFE 
Lynx, pri zavarovanih vrstah velikih zveri in drugi 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 od 50 do 60 dopisnikov, 
naravoslovnih fotografov in ilustratorjev. Pridobili smo tudi 183 novih avtorskih pogodb. 
 

Tudi za leto 2020 smo pripravili razpis za tisk Lovca in na osnovi ponudb primernih 
tiskarskih hiš izbrali najustreznejšo tiskarno. Najugodnejše pogoje je izkazovala tiskarna 
Evrografis, d.o.o., ki nam je tiskala že do sedaj. Končne pogovore s predstavniki 
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konkurenčnih tiskarn in Evrografis, d.o.o., sta na predlog uredniškega odbora v začetku 
oktobra 2019 opravila odgovorna urednica in direktor. 

Izven programa dela je uredništvo poskrbelo tudi za izid vsakoletnega velikega stenskega 
koledarja LZS, ki je izšel novembra 2019. Posredovan je bil vsem članom prek območnih 
lovskih zvez. Pridobili smo tudi avtorske pogodbe za izplačilo honorarjev avtorjem fotografij 
in izplačali nagrade, kot so bile objavljene v razpisu v reviji Lovec.  

Tudi v lanskem letu smo imeli Javni natečaj za literarna besedila z lovsko tematiko, z 
enakimi pogoji in nagradami kot doslej. Za literarna besedila je prišlo 29 proznih in 19 
pesniških besedil. V tem letu smo podelili vse tri beletristične nagrade ter dve pesniški 
besedili za 2. in 3. mesto.  

Konec leta 2019 smo začeli z digitalizacijo prvih letnikov Lovca. Na spletni strani LZS smo 
v decembru objavili digitalizirane letnike 1910–1920. Z digitalizacijo nadaljujemo v 
sodelovanju z Mariborsko knjižnico, ki se je prijazno ponudila kot partner v projektu. Z 
digitalizacijo želimo bogato dediščino, ki jo Lovec predstavlja za lovce, ohraniti pred zobom 
časa za prihodnje rodove.  

2. Knjižni program 

Konec lanskega leta je izšla 42. knjiga Zlatorogove knjižnice avtorjev H. Potočnik, B. 
Pokorny, K. Flajšman in I. Kos Evrazijski šakal. Vsebina knjige celovito obravnava 
sistematiko in zgodovinski razvoj te vrste, njegovo časovno razširjanje v Evropi in Sloveniji, 
njegovo biološko značilnost in njegovih odnosov na druge vrste, na sobivanje s človekom ter 
izsledki dveletnega monitoringa te vrste pri nas. Menimo, da bo knjiga zanimiva in poučna za 
slehernega lovca.  

V Povzetek 

Uredniški odbor ocenjuje, da je oba programska sklopa glede na dane možnosti in razmere 
uspešno uresničeval, tako po vsebinski, organizacijski kakor tudi finančni plati. Pravočasno so 
bile izdane vse številke glasila Lovec, uredništvo je poskrbelo za izid velikega stenskega 
koledarja ter za izid knjige Zlatorogove knjižnice avtorjev H. Potočnik, B. Pokorny, K. 
Flajšman in I. Kos »Evrazijski šakal«, ki je izšla konec leta 2019.  

14 Uredniški odbor spletnih strani LZS 

I Seje komisije 

Uredništvo spletnih strani LZS je imelo lansko leto dve seji, in sicer 18.6. in skupno sejo z 
Uredniškim odborom založništva dne 12. 12. 2019. 

II Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (št. sej): 
dr. Arpad Kӧveš (predsednik)  2/2  
Slavko Komlanc (odgov. urednik spletnih strani)  0/2  
Dejan Jurkovič 1/2 
Marko Rajkovič 2/2 
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III Področje dela komisije 

Uredništvo spletnih strani LZS deluje v okviru uredniško-založniške politike LZS, ki skrbi 
tako vsebinsko kakor tudi tehnično za spletne medije, predvsem za spletno stran Lovske zveze 
Slovenije ter nekatera družabna omrežja, kot je npr. Facebook (FB).  

IV Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2019 

Uredniški odbor spletnih strani je imel 2 redni seji, na katerih je obravnaval uredniško 
politiko na področju spletnih medijev (spletna in FB stran LZS). V tem kontekstu je delo 
potekalo predvsem v smeri izgradnje nove spletne strani ter dela na področju ostalih 
družbenih omrežij, predvsem FB.  

Zaradi zamika dokončnega dogovora za prenos vsebin s strani podjetja Logos.SI in odstopa 
lani izbranega ponudnika za prenovo nove spletne strani, se je uredniški odbor po priporočilu 
vodstva LZS odločil, da prekine sodelovanje z njim. Za tem je bil sprejet sklep, da se 
ponovno pridobijo ponudbe za izdelavo povsem nove, moderne in predvsem uporabniško 
kvalitetne spletne strani. Pri tem so bila sprejeta naslednja izhodišča za novo spletno stran: 

- obiskovalcem ponuditi prijazno spletno mesto v lovskem stilu, vsebinsko zgoščeno in 
zanimivo za širšo množico, 

- pripraviti novo oblikovno podobo, 
- pripraviti novo in sodobno informacijsko arhitekturo, 
- izboljšati uporabniške izkušnje za obiskovalce in administratorje, 
- implementirati napredno rabo interaktivnih medijev. 

V tem kontekstu je bilo v drugi polovici leta pridobljenih več ponudb, vendar se zaradi izteka 
mandata in pomanjkanja sredstev izbira ponudnika in realizacija nove spletne strani ni 
izvedla. Zadeve bi naj ponovno preučil novi uredniški odbor.  
Kljub temu je potrebno omeniti, da se je skrbnica spletne strani LZS Urša Kmetec s podjetjem 
Logos.SI dogovorila za nekatere manjše posodobitve in spremembe na obstoječi spletni strani 
LZS.  

V Povzetek 

V lanskem letu so aktivnosti na družbenih omrežjih dobro »zaživele«, predvsem FB, prenova 
spletne strani pa žal zaradi zgoraj navedenih razlogov (problematika v zvezi s prenosom 
vsebin ponudnika stare spletne strani podjetja Logos.SI izdelovalcem nove spletne strani in 
prekinitve dela z njim) še ni bila realizirana.    

15 Komisija za lovsko-čuvajsko službo LZS 

I. Seje komisije 
Komisija je v letu 2019 začela z drugim letom svojega delovanja. Člani so bili aktivno 
vključeni v vse dejavnosti obeh komisij, torej tudi v delo Komisije za lovsko čuvajske izpite. 
Bila sta dve redni seji, vse ostale odločitve pa je usklajevala korespondenčno. Člani so se tudi 
udeleževali vseh obveznih oblik usposabljanja lovskih čuvajev, kakor tudi pri opravljanju 
izpitov za nove lovske čuvaje (brez stroškov).  
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II. Člani komisije in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah 
dr. Srečko Felix Krope (predsednik) 2 
Miran Zupančič (podpredsednik) 2 
Igor Volk 2 
mag. Zdenko Založnik 2 
Barbara Ložar 2 
Vedran Prodan 2 

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

III. Področje dela komisije 
Komisija je bila ustanovljena zaradi poenotenja dela lovskih čuvajev, izobraževanj in 
usposabljanj, poenotenja postopkov lovskih čuvajev in dviga kakovosti dela v lovskih čuvajev 
v lovišču ter dvigu strokovnosti lovskih čuvajev, ki opravljajo naloge s pogodbo upravljavca 
lovišč. Komisija daje razpise za dodatna izobraževanja, izvaja postopke izbora usposobljene 
članice za izobraževanja, imenuje predavatelje in jih daje v potrditev UO LZS, spremlja stanje 
na področju predpisov in skrbi za enotno izvajanje zakonskih določb dela lovskih čuvajev.  

IV. Podroben opis posameznih dejavnosti v letu 2019 
 

1. Tečaji za lovsko čuvajske izpite in izbira usposobljene članice 
Komisija je izdala razpis za organizacijo tečajev za lovske čuvaje. Na razpis se je prijavilo 
šest usposobljenih članic. Glede na izkazane potrebe sta bili izbrani dve usposobljeni članici, 
in sicer ZLD Bele krajine in ZLD Prekmurje. Tečaja sta bila izvedena na obeh območjih, 
kandidati so opravili prvi in drugi pristop k izpitu. Kandidati za tretji pristop bodo pristopili 
ob prvem izpitnem roku generacije 2020. Obe članici sta se maksimalno angažirali pri 
organizaciji izobraževanja.  
Predavanja in izpiti v Prekmurju so potekali na osnovni šoli Prosenjakovci. Na tečaj se je 
prijavilo 37 kandidatov; 3 prijavljeni kandidati tečaja niso obiskovali. Izpiti so potekali 17. 5. 
2020. V prvem izpitnem roku je izpit uspešno opravilo 22 kandidatov. 
Predavanja in izpiti v Beli krajini so potekali na osnovni šoli Metlika. Na tečaj se je prijavilo 
44 kandidatov; 7 prijavljenih kandidatov tečaja ni obiskovalo. Izpiti so potekali 24. in 25. 5. 
2019. V prvem izpitnem roku je izpit uspešno opravilo 27 kandidatov.  
Popravni izpiti so potekali 19. 6. 2019 na sedežu LZS v Ljubljani. Izpit je uspešno opravilo 10 
tečajnikov s tečaja v Beli krajini in 9 tečajnikov s tečaja v Prekmurju. Zadnji popravni rok bo 
izveden sočasno z izpiti v letu 2020. Nanj bodo povabljeni preostali 3 tečajniki iz Prekmurja 
in zadnji 3 iz Bele krajine. 
Pri kandidiranju in pri izbiri članice je bilo ugotovljeno, da članice v aplikaciji Lisjak ne 
vodijo pravilno podatkov o lovskih čuvajih. Z analizo oziroma ugotovitvami analize teh 
podatkov so bile članice o tem obveščene in pozvane, da odpravijo napake. Doslednost pri 
vodenju tovrstnih podatkov v aplikaciji Lisjak je osnovno orodje pri izbiri usposobljene 
članice za organizacijo in izvedbo tečaja.  
Zaradi lokacije predavanj in izpitov so bili v letu 2019 potni stroški predavateljev in izpitne 
komisije višji. Posledično je bil strošek tečaja in izpita višji od dogovorjenega (300€ + DDV). 
Komisija je iz svojih proračunskih sredstev pokrila nastalo razliko. 
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2. Obnovitvena usposabljanja v letu 2019 

Komisija je v sodelovanju s komisijo za lovsko-čuvajske izpite 16. 4. 2019 izvedla 
obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje v Celju. Udeležilo se ga je 132 lovskih čuvajev. 
Tematike so bile kot običajno izbrane skupaj z obema komisijama in se nanašajo na aktualne 
teme, s poudarkom na pooblastilih, vožnji z vozili v naravnem okolju in afriški prašičji kugi 
(APK). Predvidena dodatna obnovitvena usposabljanja žal zaradi drugih obveznosti niso bila 
izvedena, čeprav so le-ta kot dodatek za tiste usposobljene članice, ki so precej oddaljene od 
Celja in se izkaže potreba zaradi večjega števila čuvajev, ki potrebujejo obnovitveni tečaj.  

Za usposabljanje lovskih čuvajev in tudi vseh ostalih članov članic, je komisija redno 
objavljala različna gradiva v članskem delu aplikacije Lisjak pod zavihkom lovskih čuvajev. 
Slednje predstavlja enega izmed ključnih gradiv za permanentno usposabljanje oziroma 
dopolnilno izobraževanje lovskih čuvajev kot tudi članic.  

3. Ugotovitev dejanskega stanja na področju komisij po usposobljenih članicah 

Komisija ugotavlja, da še večina usposobljenih članic še vedno nima posebne komisije za 
delo lovskih čuvajev. Res je, da imajo usposobljene članice precej organov in teles, ki 
zagotavljajo delo usposobljene članice, vendar pa komisija meni, da bi bilo potrebno nameniti 
večji poudarek področju dela lovskih čuvajev. Zaradi sedanjega odnosa do lovsko-čuvajske 
službe se še zmeraj srečujemo s težavo doslednosti pisanja poročil lovskih čuvajev o 
opravljeni službi. Na srečo imamo primere dobre prakse, kjer članice LZS ob vzornih 
mesečnih poročilih lovskih čuvajev izdelujejo tudi letna poročila, ki so predstavljena na 
občnih zborih tako kot delo vseh ostalih komisij.  

V. Povzetek 

Komisija je v manj kot dve letnem delu dosegla napredek na področju dela lovskih čuvajev, 
kar je pohvalno, vendar stanje še ni na pričakovani ravni. Komisija bo v naslednjem mandatu 
naredila evalvacijo programa usposabljanja, merila za pristop k izpitu za lovskega čuvaja, 
začela aktivnosti za pridobitev še kakšnega nujno potrebnega pooblastila lovskega čuvaja in 
podobno. V letu 2019 je poskrbela, da se je evalviral tudi dnevnik lovskega čuvaja, ki bo izšel 
v letu 2020.  

16 Zeleni sklad LZS 

Seje komisije 

Komisija se je v letu 2019 sestala na treh korespondenčnih sejah, na katerih je obravnavala 
prošnje treh prosilcev za enkratno 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 (predsednik) 3 
Branko Žiberna 3 
Miha Božič 3 
Vedran Prodan 3 
Marjan Gselman 3 
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III Področje dela komisije 

Komisija Zelenega sklada je ustanovljena 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 2019 

LZS je v letu 2019 izvedla 5. Dobrodelni ples LZS tokrat v sodelovanju z LZ Prekmurja. Ples 
je potekal 01. 02. 2019 v Moravskih toplicah in je privabil preko 250 udeležencev. V Zeleni 
sklad se je natekel rekorden znesek v višini 11.656,00 EUR, ki ga sestavljajo donirana 
finančna sredstva ter izkupiček dražbe umetniških del slovenskih lovcev - umetnikov ter 
ostalih dražbenih predmetov. Podrobneje je prireditev opisana v uvodniku revije Lovec iz 
marca 2019.  

Komisija je delovala v obliki treh (3) korespondenčnih sej, na katerih je obravnavala tri 
prošnje upravičenih prosilcev. Tako je za prosilca iz LD Podbrdo namenila 3.000,00 EUR 
finančne pomoči. Pomoči potrebni družini iz LD Jezersko je namenila enkratno pomoč v 
višini 5.000,00 EUR ter prosilcu iz LD Velika Nedelja finančno pomoč v višini 1.000,00 
EUR. UO LZS je vse tri predloge komisije potrdil v predlaganih zneskih. Komisija Zelenega 
sklada je delovala skrajno racionalno in za svoje delo ni porabila niti evra. 

VI Povzetek 

Komisija Zelenega sklada je izvršila svoje poslanstvo ter predlagala finančno pomoč trem 
prosilcem, kar je UO LZS potrdil. V letu 2019 je bilo skupno izplačanih 9.000,00 EUR 
finančne pomoči, kar je rezultat petih uspešno organiziranih dobrodelnih plesov LZS. Zahvala 
gre vsem udeležencem plesov ter vsem donatorjem, tako iz lovskih vrst, kot tudi iz 
gospodarstva.  
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16 Pregled porabe sredstev komisij in delovnih teles LZS v letu 2019 

 

    PLAN Realizacija INDEX Realizacija Realizacija INDEX 

V EUR 2019 1-12/2019 R/P 2018 1-12/2018 19/18 

KOMISIJA 

1 Komisija za upravljanje z divjadjo 27.500 12.619 46 17.340 17.340 73 

2 Strokovno znanstveni svet pri LZS  15.000 9.377 63 11.799 11.799 79 

3 Komisija za mednarodne odnose 15.500 7.525 49 7.276 7.276 103 

4 Komisija za lovsko strelstvo (PRIH.22.450 eur) 22.000 43.468 198 35.400 35.400 123 

5 Komisija  KFGP  1.700 777 46 936 936 83 

6 Komisija KOPV 5.000 4.691 94 6.342 6.342 74 

7 Komisija za lovsko kulturo (PRIH.500 eur) 18.500 18.709 101 17.896 17.896 105 

8 Komisija odnosi z javnostjo - TV oddaje  16.000 15.783 99 14.000 14.000 113 

9 Komisija za izobraževanje  13.000 11.741 90 8.726 8.726 135 

10 Komisija za LČ službo ( PRIH.24.396 eur )  20.000 30.780 154 20.743 20.743 148 

11 Delo z mladimi  10.000 9.323 93 7.561 7.561 123 

12 Komisija za priznanja in odlikovanja  2.500 2.179 87 1.137 1.137 192 

13 Komisija za lovsko kinologijo  22.500 11.139 50 14.989 14.989 74 

14 Komisija za lovski informacijski sistem 16.500 9.963 60 2.044 2.044 487 

Skupaj 205.700 188.074 91 166.189 166.189 113 
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III RAČUNOVODSKO POROČILO 

1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 
                                                                                                                                                                                          Zneski v EUR s centi 

Postavka Oznaka 
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta  Prejšnjega leta 

2 3 4 5 

SREDSTVA (002+032+053) 001 3.444.186,27 3.379.160,07 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027) 002 1.230.108,86 1.251.308,13 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009) 003 650,00 850,00 

II. Opredmetena osnovna sredstva 010 980.652,06 996.726,02 

III. Naložbene nepremičnine 018 235.556,22 240.481,53 

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

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

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

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 032 2.212.066,64 2.126.291,59 

II. Zaloge 034 93.875,63 96.715,94 

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

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

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 1.023.510,48 1.031.339,41 

V. Denarna sredstva 052 1.094.680,53 998.236,24 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 2.010,77 1.560,35 

  Zunajbilančna sredstva 054 0,00 0,00 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(056+072+075+085+095) 

055 3.444.186,27 3.379.160,07 

A. SKLAD (056a+067+301) 056 2.161.986,34 2.097.096,41 

I. Društveni sklad 056a 2.161.986,34 2.097.096,41 

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

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080) 075 0,00 0,00 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 0,00 0,00 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 080 0,00 0,00 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 085 142.883,60 157.016,31 

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 091 142.883,60 157.016,31 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 1.139.316,33 1.125.047,35 

  Zunajbilančne obveznosti 096 0,00 0,00 
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2. Izkaz poslovnega izida za obdobje 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019  

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                          Zneski v EUR s centi 
 

Postavka  Oznaka za 
AOP 

Znesek 

Tekočega leta  Prejšnjega leta 

2 3 4 5 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 132.473,20 127.672,58 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  125 1.137.222,32 1.120.129,39 

F.     KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121+122+123+124+125) 126 1.269.695,52 1.247.801,97 

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 1.207.677,58 1.112.336,05 

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 718.245,88 701.580,24 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 7.506,37 7.842,66 

2. Stroški porabljenega materiala 130 28.200,93 35.248,15 

3. Stroški storitev 134 682.538,58 658.489,43 

II. Stroški dela (140 do 143) 139 284.872,20 233.976,85 

1. Stroški plač 140 221.083,80 180.326,71 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 19.599,60 16.018,35 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 16.278,36 13.149,14 

4. Drugi stroški dela 143 27.910,44 24.482,65 

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 25.334,90 24.637,80 

1. Amortizacija 145 25.069,62 24.637,80 

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

146 0,00 0,00 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 265,28 0,00 

IV. Drugi poslovni odhodki 148 179.224,60 152.141,16 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127) 151 62.017,94 135.465,92 

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 258,87 222,94 

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

II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 141,49 128,66 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 117,38 94,28 

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 1,69 0,37 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 1,69 0,37 

L. DRUGI PRIHODKI 178 4.486,95 480,47 

M. DRUGI ODHODKI 181 3,96 47,07 

N. PRESEŽEK PRIHODKOV  (151-152+153-166+178-181) 182 66.758,11 136.121,89 

P. DAVEK OD DOHODKOV 184 1.868,18 3.099,18 

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

186 64.889,93 133.022,71 

  
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR 
V OBRAČUNSKEM  OBDOBJU  

188 8,63 7,00 

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 
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3. Pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 2019 

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: 9 
 
Lovska zveza Slovenije se ukvarja s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, kot določa Zakon 
o društvih in pravila Lovske zveze. Obseg pridobitne dejavnosti v letu 2019 znaša 10,39538 
%, nepridobitne pa 89,60462 %.  
 
Letno poročilo o delovanju Lovske zveze Slovenije za leto 2019 je možno dobiti na sedežu 
oz. naslovu Župančičeva ulica 9, v Ljubljani, objavljeno pa je tudi na spletni strani zveze.  

3.1 Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov 

Lovska zveza Slovenije je samostojna lovska in naravovarstvena nevladna organizacija, ki 
deluje v javnem interesu pri trajnostnem upravljanju z divjadjo. Njeno delovanje urejata dva 
krovna zakona, in sicer:  
 

- Zakon o divjadi in lovstvu, ki določa naloge Lovske zveze in njenih članic in  
- Zakon o društvih, ki določa organiziranost zveze in njenih članic. 

 
Ciljne zveze so določene s pravili Lovske zveze Slovenije in so opredeljene kot cilji in 
naloge, ki jih morajo članice zveze v skladu z obema zakonoma izvajati. 

Računovodski izkazi se izdelujejo za notranje in zunanje uporabnike. Nadzira jih nadzorni 
odbor, potrjujejo pa se na občnemu zboru Lovske zveze Slovenije. 
 
3.2 Računovodske usmeritve in razkritja postavk 

Lovska zveza Slovenije evidentira poslovne dogodke po sistemu dvostavnega knjigovodstva  
in izdeluje računovodske izkaze v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, posebej s 
SRS 33, ki obravnava računovodske rešitve v društvih.  
 
Pri sestavljanju računovodskih izkazov so bile upoštevane temeljne računovodske 
predpostavke:  
                      - nastanek poslovnega dogodka 
                      - časovna neomejenost delovanja 
                       
Računovodski izkazi temeljijo na naslednjih računovodskih usmeritvah: prednost vsebine 
pred obliko, pomembnost in  previdnost. 
 
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so: 
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

  
Za vrednotenje postavk v letnih računovodskih izkazih so upoštevana naslednja splošna 
pravila:  

             - metode vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne spreminjajo,    
             - prihodki in odhodki so upoštevani ne glede na plačilo,  
             - sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev so vrednotene posamično, 
             - preračunane postavke, ki so izražene v tuji valuti so na dan bilance stanja 
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                           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 2019 oz. bi bilo to potrebno posebej razkriti.  
 
Izpostavljenost in obvladovanje tveganj 
 
Valutno tveganje  
Lovska zveza Slovenije  ni izpostavljena valutnemu tveganju, ker posluje v domači valuti. 
Obrestno tveganje 
Lovska zveza Slovenije obrestnemu tveganju ni izpostavljena, ker nima prejetih posojil, dani 
depoziti pri banki pa imajo spremenljivo obrestno mero. 
Kreditno / plačilno sposobno tveganje 
Lovska zveza Slovenije ni izpostavljena kreditnem tveganju. Plačilno sposobno tveganje 
obvladuje s preverjanjem oz. stalnim spremljanjem plačil in odprtih terjatev ter z 
načrtovanjem in spremljanjem denarnih tokov.   
  
3.3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 

AKTIVA  

                                                                                                                                   Zneski v EUR s centi 
  

Besedilo  2019   2018  
 Indeks 

2019/2018  
Neopredmetena sredstva- premoženjske pravice  650,00 850,00 76 

Nepremičnine  - zemljišča            76.057,51              76.057,51                           100   

Nepremičnine  - zgradbe po neodpisani   vrednosti         538.557,89          551.571,83                            98   

Nepremičnine v pridobivanju 356.588,52 356.588,52                       100     

Oprema in druga opr. OS  po neodpisani vrednosti           9.448,14   12.508,16                           76   

Naložbene nepremičnine         235.556,22          240.481,53                             98   

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

Dolgoročne poslovne terjatve            13.136,24              13.136,24                            100     

Gotovina v blagajni                    164,63                        149,94     110 

Denarna sredstva        1.094.515,90          998.086,30   110 

Kratkoročne terjatve do kupcev         4.469,35            6.870,86   65  

Terjatev za članarine      1.006.835,00         1.019.010,00   99                          

Terjatve iz naslova danih predujmov          1.000,00         3.418,44                             29     

Kratkoročne terjatve za obresti  0,19 0,19 100 

Terjatve za vstopni DDV 5.827,76 968,14                       602   

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 972,79 723,65 134 

Ostale kratkoročne terjatve - refundacije            250,04              348,13                           72   

Ostale kratkoročne terjatve - zahtevki 4.155,35 - - 

Aktivne časovne razmejitve         2.010,77              1.560,35                    129  

Zaloge blaga           93.875,63              96.715,94                            97   

S K U P A J :      3.444.186,27       3.379.160,07                        102   
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PASIVA 
                                                                                                                                        Zneski v EUR s centi 
 

Besedilo 2019 2018 
Indeks 

2019/2018 

 Obveznosti do dobaviteljev 93.090,69 79.516,29 117 

Prejeti predujmi – obveznost za predujme 20.133,20 23.914,09 84 

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 12.548,23 9.557,10 131 

Obveznosti za prispevke - plače 7.538,69 5.853,76 129 

Davek od osebnih prejemkov 2.726,33 2.324,43 117 

Obvez.za druge prejemke – prehrana, prevoz … 1.731,50 1.199,63 144 

Obveznost za druge prejemke - regres - 909,39 - 

Davek iz osebnih prejemkov – regres  - 189,43 - 

Obveznost za  DDV na koncu obdobja - 26.774,00 - 

Obveznost za davek od dohodka - - - 

Obveznost za dajatve  od avtorskih pogodb 1.474,91 2.120,10 70 

Obveznost za  neto avtorske pogodbe 2.926,91 4.190,06 70 

Kratkoročne obveznosti do članov 617,68 468,03 132 

Obveznosti do zaposlenih- km, parkirnina  95,46 -  

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 21.713,51 36.228,87 60 

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina 1.117.602,82 1.088.818,48 103 

    

USTANOVITVENA VLOGA 1.311.233,28 1.311.233,28 100 

Nerazporejeni presežek prihodkov 785.863,13 652.840,42 120 

Presežek prihodkov tekočega obdobja 64.889,93 133.022,71 49 

Presežek odhodkov tekočega obdobja  - - - 

  
    

 

S K U P A J : 3.444.186,27 3.202.840,13 108 
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Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 

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

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

 Opis              od do   
programska oprema        20,00  % 
gradbeni objekti                  1,30     -        5,00      % 
naložbene nepremičnine          1,30      % 
nepremičnine - deli zgradb          6,00      % 

 
Računalniška 
oprema   

       50,00      % 

druga oprema             10,00 -      33,30      % 
drobni inventar 

 
     100,00      % 

 
Opredmetena osnovna sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo, zaradi slabitve pa se lahko 
prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo tržno vrednost. Za znesek 
prevrednotenja zaradi oslabitve se izkažejo prevrednotovalni poslovni odhodki. 
 
V bilanci stanja so osnovna sredstva izkazana zbirno, po posameznih vrstah, s knjigovodsko 
vrednostjo. Nabavna vrednost in amortizacijski popravki vrednosti se v poslovnih knjigah izkazujejo 
posamično. Amortizacija se obravnava posamično po sprejetih amortizacijskih stopnjah.  
 
Osnovna sredstva so bila popisana po stanju na dan 31. 12. 2019. 
 
Na predlog popisne komisije je bil opravljen odpis neuporabnih, uničenih in iztrošenih osnovnih 
sredstev in drobnega inventarja OS. 
 
Odpis opreme je bil knjižen po nabavni vrednosti 3.678,71 EUR in popravku vrednosti 3.678,71 EUR 
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                                      IZKAZ GIBANJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV   
                 
                                                   Pregled po stanju na dan 31. 12. 2019  
 

                                       
Nabavna vrednost 

 
Zneski v EUR s centi 

 
    

Stanje 01.01.2019 26.735,24   

Pridobitve -  

Odtujitve                         -      

Drugo (prenosi, odpisi) -     

Stanje 31.12.2019                          26.735,24   
    

Popravek vrednosti   

Stanje 01.01.2019                      -25.885,24   

Amortizacija -200,00 

Odtujitve   -  

Drugo (prenosi, odpisi) -  

Stanje 31.12.2019 -26.085,24   
    

Neodpisana vrednost   

Stanje 01.01.2019 850,00   

Stanje 31.12.2019 650,00                           

 

 
 

 
Opredmetena osnovna sredstva – pregled  po stanju na dan 31. 12. 2019: 

                                                                                 
                                                                                                                     Zneski v EUR s centi 

 

 Besedilo Nabavna vrednost 
popravek vrednosti/ 

prenosi 
Knjigovodska 

vrednost 

Zemljišča                      76.057,51                            -                        76.057,51   

Zgradbe                      861.930,50   323.372,61   538.557,89   
Nepremičnine v 
pridobivanju 

356.588,52  -        356.588,52   

Oprema 92.931,68 83.483,54   9.448,14 

Drobni inventar 2.572,21   2.572,21   - 
                                -     

S k u p a j : 1.390.080,42   409.428,36   980.652,06 
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IZKAZ GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2019 
                           

Zneski v EUR s centi 
 

Nabavna 
vrednost 

 
Zemljišč

e  
 Objekti  

 
Nepremičnin

e  

 
Oprema  

 Drobni 
inventar  

 Skupaj  

    
 

nepremični
ne  

 v  
pridobivanju  

      

Stanje 01.01.2019 
76.057,5

1 
861.930,50 356.588,52 

92.740,0
5 

2.572,21 
1.389.888,

79 
Pridobitve -   -   -   3.870,34   

Odtujitve -   -   -   -   

Drugo - odpisi -   -   - 3.678,71   

Drugo – prenosi  -   -   -   -   -   - 

Stanje 31.12.2019 
76.057,5

1 
861.930,50 356.588,52 

92.931,6
8 

2.572,21 
1.390.080,

42 
              

Popravek 
vrednosti 

            

Stanje 01.01.2019 -   -310.358,67 -   
-

80.231,8
9 

-2. 572,21 
-

393.162,77 

Amortizacija -   -13.013,94 -   
-

6.930,36 
-   -19.944,30 

Odtujitve -   -   -   -   -   - 

Drugo – odpisi  -   -       -   3.678,71 - 3.678,71 

Stanje 31.12.2019 -   -323.372,61 -   
-

83.483,5
4 

-2.572,21 
-

409.428,36 

              

Neodpisana 
vrednost 

            

Stanje 01.01.2019 
76.057,5

1 
551.571,83 356.588,52 

12.508,1
6 

-   996.726,02 

Stanje 31.12.2019 
76.057,5

1 
538.557,89 356.588,52   9.448,14 -   980.652,06 
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Izkaz gibanja naložbenih nepremičnin v letu 2019 
 

                                                                       Zneski v EUR s centi 
 

Nabavna vrednost  Naložbene  

   nepremičnine  
Stanje 01.01.2019 378.870,00   

Pridobitve                           -         

Odtujitve -   

Drugo ( prenosi  )                     -        

Stanje 31.12.2019 378.870,00   

  

Popravek vrednosti  

Stanje 01.01.2019 -138.388,47   

Amortizacija -4.925,31   

Odtujitve -   

Drugo (prenosi) - 

Stanje 31.12.2019 -143.313,78   

  

Neodpisana vrednost  

Stanje 01.01.2019  240.481,53   

Stanje 31.12.2019 235.556,22   

 
V letu 2019 so bili doseženi prihodki iz naložbenih nepremičnin v višini 4.390,71 EUR.  
Direktnih odhodkov v zvezi z vzdrževanjem naložbenih nepremičnin v letu 2019 ni bilo, 
redne stroške pa so pokrivali najemniki.  
 
Naložbe v delnice in deleže 

                                                                                                                               Zneski v EUR s centi 
 

Besedilo 2019 2018 Indeks 2019/2018 
Naložbe v delnice in deleže družb - Rogaška 114,34    114,34   100 

    

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

 
Dolgoročne poslovne terjatve : 
 
Dolgoročne  poslovne terjatve na dan 31. 12. 2019 v višini 13.136,24 EUR predstavlja 
terjatev do fizične osebe, v zvezi s katero sicer poteka sodni spor, vendar Lovska zveza 
Slovenije pričakuje njeno poplačilo v celoti. 

Zaloge : 
 
Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah. Zaloge so bile ob 
popisu stanja na dan 31.12.2019 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. 2. 2019 znaša 93.875,63 EUR in je sestavljena 
iz:  
- Blago v skladišču 93.875,63  EUR 
 
Zaloge so bile po stanju na dan 31.12.2019 popisane. Pri popisu je bil ugotovljen presežek v 
višini 128,67 evrov ter odpis neuporabnega blaga zaradi zastaranosti v višini 665,28 evrov. 
Zaloge niso zastavljene. Knjigovodska vrednost zalog na dan 31.12.2019 ne presega njihove 
iztržljive vrednosti.   
 
Kratkoročne finančne naložbe 
 
Kratkoročne finančne naložbe, se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na 
podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov.  
 
Kratkoročne finančne naložbe se prevrednotujejo zaradi oslabitve, če se utemeljeno domneva, 
da ne bodo poravnane oziroma, da ne bodo poravnane v celoti. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve 
 
Kratkoročne poslovne terjatve se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na 
podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov. Za kratkoročne poslovne 
terjatve, za katere se utemeljeno domneva, da ne bodo poravnane oziroma da ne bodo 
poravnane v celoti, se naredi oslabitev terjatev.  
 
V letu 2019 je bilo zaradi neizterljivosti terjatev narejena: 
- odpis terjatev do dolžnikov iz leta 2012 v znesku 24,00 evrov ter 
- oslabitev terjatev do dolžnikov iz leta 2014 v znesku 241,28 evrov.        
 
 

Pregled kratkoročnih terjatev po stanju na dan 31. 12. 2019 
                                                                                                            
                                                                                                                          Zneski v EUR s centi 

 
Besedilo 2019 2018 Indeks 2019/2018 

Kupci v državi 22.433,80 29.798,29 75 

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev -18.943,21 -23.906,19 79 

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

Terjatve za članarine 1.006.835,00 1.019.010,00 99 

Kratkoročne terjatve za obresti 0,19 0,19 100 

Kratkoročno dani predujmi 1.461,94 3.880,38 38 

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

Kratkoročne terjatve iz danih varščin  - - - 

Terjatve za DDV 5.827,76 968,14 602 

Ostale kratkoročne terjatve 5.378,18 1.071,78 502 

S k u p a j : 1.023.510,48 1.031.339,41 99 
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Pregled kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti – stanje na dan 31. 12. 2019 
 

                                                                                                        Zneski v EUR s centi 

 

Znesek                                    Z   a  p  a  d  l  o     

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

 1200 305,00 576,27     - 366,00 

 12010 40,00 2.081,32 122,00 - 

 1203 978,76 - - - 

 1250 1.006.725,00 55,00 55,00 - 

     

 Skupaj   1.008.048,76 2.712,59 177,00 366,00 

 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. 2019. 
 

Pregled denarnih sredstev – stanje na dan 31. 12. 2019 
 

                                                                                                                                                                 Zneski v EUR s centi 

 

Besedilo 2019 2018 
Indeks 

2019/2018 
Blagajna - gotovina 164,63  149,94  110 

Denarna sredstva na transakcijskem računu 394.515,90   298.086,30   132 

Kratkoročni depoziti   700.000,00 700.000,00 100 

S k u p a j : 1.094.680,53  998.236,24  110 

 

V okviru denarnih sredstev na transakcijskem računu so prikazana tudi sredstva zelenega 
sklada, ki na dan 31. 12. 2019 znašajo 9.092,63 EUR. 
 
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  2.010,77 EUR. 
 
Obveznosti do virov sredstev 
 
Društveni sklad je lastni vir financiranja društva, ki se je oblikoval skozi vsa leta delovanja 
društva. Izkazuje seštevek začetnega stanja ter seštevek vseh nerazporejenih presežkov iz 
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poslovanja, ki znaša skupaj z izidom tekočega leta 2.161.986,34 EUR. Glavna postavka je 
ustanovitvena vloga v višini 1.311.233,28 EUR.  
 
Kratkoročne obveznosti 
 
Kratkoročne obveznosti se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na podlagi 
verodostojnih listin dolguje upnikom, ki zapadejo v plačilo najpozneje v 12 mesecih. Zneski 
izkazujejo obveznosti do dobaviteljev, plač za december 2019 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.  

 

Pregled kratkoročnih obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2019                                                                  

                                       
                                                                                                                           Zneski v EUR s centi 
 

Besedilo 2019 2018 
Indeks 

2019/2018 
Obveznosti do dobaviteljev doma 93.090,69 79.516,29 117 
Prejeti predujmi/obveznosti za predujme 20.133,20 23.914,09 84 
Obveznost za čiste plače in nadomestila plač 12.548,23 9.557,10 131 
Obveznost za prispevke - plače 7.538,69 5.853,76 129 
Davek od osebnih prejemkov 2.726,33 2.324,43 117 
Obveznosti za druge prejemke - prehrana, prevoz 1.731,50 1.199,63 144 
Obveznost za druge prejemke - regres   - 1.098,82 - 
Obveznost za DDV - 26.774,00 - 
Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb - - - 
Obveznosti za dajatve po avt. pogodbah 1.474,91 2.120,10 70 
Obveznost za nagrade - - - 
Obveznost za dajatve od nagrad - - - 
Obveznost do članov - potni stroški 617,68 468,03 132 
Obveznost do zaposlenih - km, parkirnina  95,46 - - 
Obveznosti za neto avtorske pogodbe 2.926,91 4.190,06 70 

S k u p a j : 142.883,60 157.016,31 91 

 

Pregled kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti – stanje na dan 31. 12. 
2019 
 

Besedilo   Znesek v EUR s centi  Opomba 

Obveznost do dobaviteljev  93.090,69 še ni zapadlo  

Skupaj:  93.090,69  

 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo kratkoročno odložene prihodke za 
članske prispevke ter druge vnaprej vračunane stroške (odhodke).  
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Pregled  kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev – stanje na dan 31. 12. 2019 
                                                                                      

                                                                                                                                                         Zneski v EUR s centi 

 

Besedilo 2019 2018 
Indeks 

2019/2018 
Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 21.713,51 36.228,87 60 

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina 1.117.602,82 1.088.818,48 103 

S k u p a j : 1.139.316,33 1.125.047,35 101 

 

 3.4 Izkaz poslovnega izida za leto 2019 

Čisti prihodki od prodaje zajemajo prihodke od prodaje storitev (sponzorstvo, oglasi, 
naročnine, kotizacije, najemnine) in prodaje blaga (knjige, obrazci, tiskovine in podobno).  
Med drugimi poslovnimi prihodki so izkazani prihodki iz članarin in donacij.  

Lovska zveza Slovenije opravlja tako pridobitno kot tudi nepridobitno dejavnost. Med 
pridobitno dejavnost spadajo prihodki, ki se nanašajo na prodajo storitev kot so: oglasi, 
naročnina na revijo Lovec, najemnina, kotizacija in ostale storitve ter prodajo blaga kot so:  
prodaja obrazcev, tiskovin, knjig in ostalega blaga. Med nepridobitno dejavnost pa spadajo 
prihodki, ki se navezujejo na članarino, donacije, dotacije in proračunska sredstva ter obresti.  

Odhodke, odvisno od tega kje nastanejo, vodimo po stroškovnih mestih.  
 

                                                                                                                                                                                     Zneski v EUR s centi 
 

Besedilo 2019 2018 
Presežek prihodkov nad odhodki 66.758,11 136.121,89 

Skupaj: 66.758,11 136.121,89 
 
Lovska zveza Slovenije izkazuje v letu 2019 presežek prihodkov nad odhodki v bruto znesku 
66.758,11 EUR, davek od dohodka 1.868,18 EUR, ter čisti presežek prihodkov nad odhodki 
64.889,93 EUR.  
 
Obseg pridobitne dejavnosti je posebej izkazan v izkazu poslovnega izida za leto 2019 in je 
izračunan glede na delež pridobitne dejavnosti (10.39538%). 
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                                                                                                                                                                                          Zneski v EUR s centi 

 

   PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI    Znesek Znesek 
Od tega iz         
pridobitne  

opravljanja 
dejavnosti 

          Znesek Znesek 

      2019 2018 2019 2018 
1. Prihodki od dejavnosti   

1.269.705,32 1.247.801,97 132.483,00 127.672,58 

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

 b) 
dotacije iz drugih fundacij, skladov in 
ustanov  

 7.371,42 15.182,71 - - 

 c) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb  
22.576,86 1.533,66 - - 

 č) članarine in prispevki članov  
1.094.089,63 1.103.413,02 - - 

 d) 
prihodki od prodaje proizvodov in 
storitev 

 101.035,95 89.553,66 101.035,95 89.553,66 

 e) 
prihodki od prodaje trgovskega blaga in 
materiala  

23.150,88 33.728,21 23.150,88 33.728,21 

 f) ostali prihodki od dejavnosti  
8.286,37 4.390,71 8.286,37 4.390,71 

 g) ostali prihodki - izravnave  
9,80 - 9,80 - 

 2. 
Dotacije drugim društvom in drugim 
pravnim osebam  

 168.199,91 142.204,96 - - 

 
 

PRIHODKI IZ NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI                                                            
 

Zneski v EUR s centi 
 

    
1. Pregled prihodkov iz nepridobitne dejavnosti                  1.141.958,34 
a) Članarina                                                                                                     1.094.089,63 
b) Dotacija – LIFE Lynx LIFE16 NAT/SI/000634                      7.371,42 
c) Donacija drugih pravnih in fizičnih oseb 22.524,76 
č) Donacija iz dela dohodnine                    52,10 
d) Proračunska sredstva- zahtevki  13.184,41 
e) Prihodki od obresti – OBRESTI A-VISTA  71,48 
f) Prihodki od obresti - DEPOZIT         70,01 
g) Prihodki od poslovnih terjatev – ZAMUDNE OBRESTI 117,38 
h) Razni drugi prihodki                            2.196,31 
 i) Drugi prihodki – izvršljivi stroški 2.280,84 
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Podatki iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb 
za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

 

Zaporedna                        Besedilo        
številka                                                                                     

 
Zneski v EUR s centi 

 
    
1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih:                  1.274.441,34 
2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje                                                                                1.141.958,34 
   -   Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti                      1.141.958,34 
4. DAVCNO PRIZNANI PRIHODKI ( 1-2 )                                                  132.483,00 
5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih                    1.207.683,23 
6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje  1.086.531,91 
   -   Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti                                  1.082.139,97 
   -   Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev  241,28 
   -   Nepriznani odhodki  v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance         4.150,66 
8. DAVCNO PRIZNANI ODHODKI ( 5-6 )                                                            121.151,32 
9. RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki ( 4 - 8 )                           11.331,68 
13. DAVCNA OSNOVA                                                                         11.331,88 
  -   Zmanjšanje davčne osnove za investiranje  1.499,18 
16. OSNOVA ZA DAVEK                                                                    9.832,50 
17. DAVEK  19%                                                                                              1.868,18  
22. Vplačane akontacije                                                                               3.099,24 
24. Preveč plačane akontacije                                      1.231,06 
25. OSNOVA ZA DOLOCITEV AKONTACIJE DAVKA                   8.832,50 
26. Akontacija 19,00%                                                                      1.868,18  
27. Mesečni obrok akontacije                                                                    155,68 

 

3.5 Podatki iz izkaza poslovnega izida LZS za leto 2019 

Presežek prihodkov  

Na podlagi davčnega obračuna in dejanskih prihodkov ter odhodkov smo ugotovili presežek 
prihodkov, kot je opisano v prejšnji točki.  

Lovska zveza je zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, zato je sestavni del poročila 
tudi revizijsko poročilo. 

Ljubljana, 29. 2. 2020 
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IV POROČILO RAZSODIŠČA 

I Seje Razsodišča LZS 

Razsodišču LZS v letu 2019, kot tudi v celotnem mandatnem obdobju 2016-2020, ni bila 
predložena nobena zadeva v pristojno odločanje. Iz navedenega razloga se razsodišče v letu 
2019 ni sestajalo. Finančni stroški razsodišča niso nastali. 
 
II Člani Razsodišča LZS 

V letu 2019 so bili člani Razsodišča LZS: Maja Brunskole, Aleksander Debevec, Franc 
Koščak, Branko Kuzma, Tomaž Lah, Zvone Pavlin, Dušan Ravnihar, Branko Reisman in Jure 
Skobir. 
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V POROČILO ODBORA ETIČNEGA KODEKSA 

I. Seje Odbora etičnega kodeksa 

V letu 2019 se je Odbor etičnega kodeksa (v nadaljevanju OEK, odbor) sestal na štirih rednih 
sejah, na katerih je obravnaval štiri pobude oz. predloge za oceno etičnosti spornih ravnanj in 
v vseh primerih odločil. 

II. Člani Odbora etičnega kodeksa in udeležba na sejah 

Odbor etičnega kodeksa, izvoljen na Občnem zboru Lovske zveze Slovenije 15. 12. 2015, so 
sestavljali člani iz volilnih okolišev: Andrej Ivančič (Maribor), Andrej Sila (Brkinsko-Kraški), 
Andrej Smodič (Prekmurje), Borut Bitenc, podpredsednik OEK (Ljubljana), Dušan Leskovec 
(Koroška), Miha Molan (Posavje-Krško), Mihael Ferjančič (Idrija), Miran Krštinc, predsednik 
OEK (Celje) in Štefan Gačnik (Ptuj-Ormož).  

Strokovno podporo Odboru etičnega kodeksa je zagotavljala mag. Nataša Oven, svetovalka za 
pravne zadeve LZS, ki ji na tem mestu velja posebna zahvala za vzorno sodelovanje in 
strokovno opravljeno delo.  

Ime in priimek:         Prisotnost na sejah (4 seje) 

Andrej Ivančič 4/4 

Andrej Sila  0/4 

Andrej Smodič 1/4 

Borut Bitenc  4/4 

Dušan Leskovec 2/4 

Miha Molan  3/4 

Mihael Ferjančič  4/4 

Miran Krštinc  4/4 

Štefan Gačnik 3/4 

 
III. Področje dela Odbora etičnega kodeksa 

Naloge OEK so skrb za uveljavljanje Etičnega kodeksa slovenskih lovcev v praksi, razlaganje 
njegovih določb, razsojanje in ocenjevanje posameznih dejanj, ali so v skladu z njim ter 
predlaganje sprememb in dopolnitev Etičnega kodeksa. Pravila postopka pred odborom in 
organizacijo dela ureja Pravilnik o postopku pred Odborom etičnega kodeksa slovenskih 
lovcev. Etični kodeks je zavezujoč za njene članice in za slehernega lovca, člana članice LZS.  
Etične norme, zapisane v Etičnem kodeksu, kot tudi nekatere druge, splošno veljavne, ki sicer 
niso zapisane, pa jih spoštujemo, zavezujejo k etičnemu ravnanju vsakogar, ki s svojim 
ravnanjem kakorkoli posega na področje lovstva in v ohranjanje narave. Svoj odnos do narave  
slovenski lovci uresničujemo po načelu trajnostne rabe narave in po načelu trajnostnega 
razvoja družbe.  

IV. Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2019 

Na 9. seji 27. 6. 2019 je odbor na podlagi obravnave dopisa člana iz LD Logatec z dne 
27.3.2019 ugotovil, da dopis po vsebini ni predlog za uvedbo postopka pred OEK, da je bila 
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zadeva v zvezi s predlogi za podelitev odlikovanj članom LD Logatec obravnavana na 7. seji 
OEK dne 17. 5. 2018, na podlagi česar je bil postopek pred OEK v tej zadevi zaključen. 

Na tej seji se je OEK seznanil s štirimi dopisi člana LD Loški potok, prejetimi v času od aprila 
do junija 2019 in ugotovil, da se dopisi nanašajo na predlog člana LD Loški potok, ki ga je 
OEK že obravnaval na 8. seji OEK dne 19. 12. 2018 in na tej osnovi sprejel sklep, po katerem 
ni ugotovil kršitev Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. Zaradi pravila o prepovedi ponovne 
obravnave v isti zadevi OEK zadeve ni ponovno obravnaval, ker je bila z odločitvijo OEK 
zadeva 19. 12. 2018 zaključena, o čemer je odbor seznanil tudi Nadzorni odbor LZS. 

Na tej seji se je OEK seznanil s predlogom za uvedbo postopka z dne 9. 4. 2019, ki so ga 
posredovali trije predlagatelji, člani LD Radvanje zoper tri člane iste LD, z odgovori na 
predlog nasprotnih udeležencev ter z dopolnitvijo predloga predlagatelja z dne 9. 6. 2019, na 
osnovi česar je odbor sprejel sklep, da se nasprotnim udeležencem posreduje dopolnitev 
predloga predlagateljev z dne 9. 6. 2019 zaradi odgovora nasprotnih udeležencev na 
dopolnitev predloga predlagatelja.  

Na isti seji se je OEK seznanil tudi s predlogom za uvedbo postopka z dne 3. 5. 2019, ki ga je 
vložil kot predlagatelj član LD Bukovje zoper tri člane iste LD, z odgovorom pooblaščenca 
nasprotnih udeležencev z dne 7. 6. 2019 in z dopolnitvijo predloga predlagatelja z dne 12. 6. 
2019, na osnovi česar je odbor sprejel sklep, da se predlog za uvedbo postopka z dne 3. 5. 
2019 in dopolnitev predloga z dne 12. 6. 2019 na podlagi 12. člena Pravilnika o postopku pred 
Odborom etičnega kodeksa slovenskih lovcev posreduje predlagatelju postopka, da ga v roku 
30 dni dopolni z navedbo, katere določbe Etičnega kodeksa slovenskih lovcev so nasprotni 
udeleženci kršili, da se odvetniku, pooblaščencu nasprotnih udeležencev posreduje dopolnitev 
predloga z dne 12. 6. 2019 zaradi odgovora na dopolnitev predloga v roku 30 dni, ter da se 
seja OEK v tej zadevi razpiše po prejemu odgovorov. 

Na podlagi informacije predsednika OEK, da je v preteklem mandatu OEK v sodelovanju s 
Komisijo za organizacijska in pravna vprašanja pripravil nov predlog Pravilnika o postopku 
pred OEK, s katerim se je seznanil tudi Upravni odbor LZS, in da je UO LZS na 14. seji dne 
18. 2. 2014 sprejel sklep, da se predlog pravilnika posreduje v ponovno obravnavo OEK ter 
usklajevanje z uredniškim odborom in KOPV, ter da se bo ponovno razpravljalo o predlogu 
pravilnika na seji UO LZS, ter da je OEK odložil obravnavo osnutka pravilnika s tem, da se 
nadaljujejo aktivnosti za usklajevanje bistvenih vprašanj postopka za obravnavo kršitev in 
vprašanj, povezanih z uveljavljanjem Etičnega kodeka slovenskih lovcev v praksi, ter da o 
predlogu pravilnika UO LZS ni ponovno razpravljal in predlog tudi ni bil posredovan v 
sprejem Občnemu zboru LZS, je OEK sprejel sklep, da člani odbora pripravijo pisne predloge 
in morebitne pripombe na predlog novega Pravilnika o postopku pred OEK, ki bo predmet 
obravnave na naslednji seji OEK. 

Odbor je na 10. seji dne 25. 9. 2019 obravnaval predlog Pravilnika o postopku pred Odborom 
etičnega kodeksa in sprejel sklep, s katerim se predlaga sprememba 29. člena Etičnega 
kodeksa slovenskih lovcev tako, da se glasi: »Naloge Odbora Etičnega kodeksa slovenskih 
lovcev so: sprejem načelnih mnenj glede ravnanj, ki pomenijo kršitve Etičnega kodeksa, 
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izdaja priporočila in smernice za spoštovanje pravil Etičnega kodeksa in sodeluje pri 
izobraževanju in usposabljanju lovcev s področja Etičnega kodeksa.« 

Z navedenim sklepom je OEK tudi predlagal, da se črta četrti odstavek 30. člena Pravil LZS, 
in da dosedanji peti odstavek 30. člena postane nov četrti odstavek, ter da se sprejme nov 
Pravilnik o postopku pred OEK, ki se pred obravnavo na UO LZS posreduje v obravnavo 
Komisiji za organizacijska in pravna vprašanja.  

V zvezi s tem je odbor sprejel tudi sklep, s katerim je dal pobudo Komisiji za izobraževanje 
pri LZS, da člane OEK v okviru razpisanih izobraževanj v organizaciji LZS vključi v 
izobraževalni proces.  

Na isti seji je OEK obravnaval vse prispele vloge v zadevi predlagatelja, člana LD Bukovje in 
vse prispele vloge v zadevi treh predlagateljev, članov LD Radvanje in ostale listine in dokaze 
v obeh zadevah, na podlagi česar je OEK sprejel sklep, da se v skladu s Pravilnikom o 
postopku pred OEK razpiše javni obravnavi na ločenih sejah OEK, najpozneje v novembru 
2019, na katero se povabi stranke, po izvedenih dokaznih postopkih pa bo OEK odločal o 
predlogih.  

Na isti seji je OEK sprejel tudi ugotovitveni sklep, da je bil v skladu s sprejetimi sklepi na 9. 
seji OEK dne 27. 6. 2019 posredovan odgovor LD Loški potok, da je bil o sprejetih sklepih 
obveščen tudi Nadzorni odbor LZS ter da je zadeva pred OEK zaključena. 

Na isti seji je OEK sprejel tudi ugotovitveni sklep, da se na podlagi seznanitve s prijavo zoper 
lovca LPN zaradi domnevnega neetičnega ravnanja z lovskim psom zadeva odstopi v 
nadaljnje reševanje pristojnemu uradnemu veterinarju. 

Na podlagi seznanitve z dopisom v zvezi z objavo fotografije odstreljenega mladega volka na 
Facebooku, je OEK sprejel sklep, s katerim obsoja in nasprotuje objavi vsakršnih vsebin, ki bi 
utegnile v širši javnosti vzbuditi utemeljeno zgražanje in obsojanje, ter da naj objava 
fotografij s področja lovskih vsebin odraža splošno naravovarstveno ozaveščanje in naj sledi 
ciljem slovenskega lovstva, od katerih je eden ključnih tudi zagotavljanje etičnosti lova. 

Na 11. seji 21. 11. 2019 je odbor obravnaval predlog za uvedbo postopka treh članov LD 
Radvanje zoper tri nasprotne udeležence, člane iste LD ter po izvedenih dokazih sprejel 
naslednji sklep:  
»Navedbe predlagateljev v predlogu za uvedbo postopka so utemeljene v delu, ki se nanaša na 

očitke o posamičnih storitvah in opustitvah nasprotnih udeležencev v zvezi s poročilom 

Nadzornega odbora LD Radvanje za leto 2018, predstavljajo kršitve prvega in drugega 

odstavka 20. člena, prvega, drugega in četrtega odstavka 21. člena ter prvega in četrtega 

odstavka 22. člena Etičnega kodeksa slovenskih lovcev.  

Ob obravnavi predloga, odgovorov na predlog in vseh listin v spisu Odbor etičnega kodeksa 

hkrati ugotavlja tudi posamične kršitve na strani predlagateljev, kar prav tako predstavlja 

ravnanja v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 20. člena, drugim in četrtim odstavkom 21. 

člena in prvim in četrtim odstavkom 22. člena Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. 
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Odbor etičnega kodeksa ugotavlja posamične nepravilnosti v poslovanju LD Radvanje, v 

posledici česar prihaja tudi do slabih odnosov v LD, zato je nujno potrebno v bodočem 

poslovanju LD Radvanje zagotoviti zakonitost in dosledno spoštovanje Pravil LD in drugih 

splošnih aktov LD, za kar so odgovorni vsi člani LD Radvanje«. 

Na 12. seji dne 28. 11. 2019, zadnji v letu 2019 in v mandatu 2016-2020, je odbor obravnaval 
predlog za uvedbo postopka predlagatelja, člana LD Bukovje zoper tri člane iz iste LD 
Bukovje in na podlagi umika predloga predlagatelja in nasprotnega predloga nasprotnih 
udeležencev, vloženih pred koncem javne obravnave, sprejel sklep, s katerim se je postopek v 
tej zadevi med strankami postopka zaključil.  

VI. Povzetek 

Vse predloge, prispele v obravnavo v letu 2019 do izteka mandata, je Odbor etičnega kodeksa 
slovenskih lovcev obravnaval v skladu s svojimi pristojnostmi in o njih odločil in nerešenih 
primerov pobud oz. predlogov ni bilo. Upoštevajoč načelo javnosti Lovska zveza Slovenije 
zapisnike in odločitve Odbora etičnega kodeksa objavlja na spletni strani LZS v delu »za 
člane/Dokumenti/Odbor etičnega kodeksa«.  

Dne 16. 12. 2019, dan pred volilnim Občnim zborom LZS, je na LZS prispela vloga, predlog 
člana LD Vodice za uvedbo postopka pred Odborom etičnega kodeksa, za obravnavo katere je 
pristojen Odbor etičnega kodeksa, izvoljen na Občnem zboru LZS 17. 12. 2019 za mandatno 
obdobje 2020-2024.  
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VI POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
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VII POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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