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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

 

Lovstvo je in mora biti na znanju temelječa 

trajnostno naravnana naravovarstvena 

dejavnost, zato izobraževanju in tudi 

spodbujanju znanstvenega raziskovanja na 

področju divjadi ter lovstva namenjamo 

posebno pozornost. Z najnovejšimi 

raziskavami in ugotovitvami na področju 

divjadi in lovstva ažurno seznanjamo 

članstvo prek glasila Lovec, 2012 smo izdali 

obsežen priročnik Divjad in lovstvo, pri LZS 

deluje Strokovno-znanstveni svet, ki med 

drugim skrbi za izid znanstvenega glasila 

Zlatorogov zbornik; 2013 je izšla druga 

številka. Velik poudarek dajemo dodatnemu 

izobraževanju članstva, saj le znanje lahko 

doprinese k še večji odgovornosti lovcev pri 

izvajanju javnega pooblastila, ki nam je 

zaupano. Lovska zveza Slovenije vsako leto 

za svoje članice organizira izobraževanja. V 

začetku leta je tako v Celju potekal seminar 

o vodenju disciplinskega postopka v lovski 

družini, konec leta pa (tudi v Celju) posvet o 

ocenjevanju starosti divjadi. Odziv oziroma 

udeležba na takšnih izobraževanjih je vedno 

zelo številčna.  

Lovska zveza Slovenije se tradicionalno udeležuje in predstavlja na mednarodnem sejmu 

lovstva in ribištva v Gornji Radgoni, ki poteka vsaki dve leti. V okviru lanskega sejma smo v 

sodelovanju s Strokovno-znanstvenim svetom LZS izpeljali tudi 5. Slovenski lovski dan. Šlo 

je za posvet, ki je bil namenjen ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o pomenu lova in 

lovstva ter trajnostne rabe naravnih virov. Dejstvo je, da je lov od spontanega lova skozi 

zgodovino prešel k lovstvu, ki temelji na novih spoznanjih o človeku, divjadi in okolju. Prav 

tako se v današnjem času pojavljajo spremembe v pojmovanju smiselnosti, dopustnosti ter 

nujnosti izvajanja in dojemanja lova. Ena od ugotovitev posveta je bila, da je trenutno 

upravljanje z divjadjo v Sloveniji urejeno, sistematično, načrtno, pregledno in zelo dobro 

nadzorovano, kar nam priznava tudi širša evropska strokovna javnost. Treba pa je ohraniti 

prizadevanja, da ostane tako še naprej. Med izzivi, s katerimi se bo lovstvo srečevalo tudi v 

prihodnje, je ozaveščanje lovske in širše javnosti o pomenu upravljanja z divjadjo. Prav tako 

se lovci zavedamo, da je eno pomembnih področij izobraževanje mladih. Lovstvo je vpeto 

tudi v aktivno varstvo vseh živalskih vrst (vključno z redkimi in ogroženimi) in njihovega 

življenjskega prostora. Nadaljevati je treba razvoj vseh vidikov lovstva, ob upoštevanju 

dejstva, da je lovstvo večnamensko. Veliko aktivnosti bomo v prihodnje namenili tudi 

ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti, kaj vse je lovstvo, saj velik del področja lova in 

lovstva v javnosti ni dovolj prepoznan. Na sejmu smo precejšnjo pozornost namenili tudi 

mladim. Delovna skupina lovstvo in mladi, ki deluje v okviru Komisije za izobraževanje pri 

LZS, je pripravila posvet na temo delo z mladimi na področju naravoslovja in lovstva.  
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LZS sledi uresničevanju javnega interesa po treh zakonih – Zakonu o divjadi in lovstvu, 

Zakonu o ohranjanju narave in Zakonu o varovanju narave. V svojem temeljnem poslanstvu 

torej sledimo varstvu narave in okolja ter trajnostnemu upravljanju z divjadjo, zato dandanes 

lov, ki je dobro načrtovan, nadzorovan in trajnostno naravnan, ne ogroža prostoživečih živali, 

ogrožajo jih ravno posegi v njihov življenjski prostor. Da bi ohranili prostoživeče divje živali 

oziroma divjad, moramo predvsem ohraniti in varovati njen življenjski prostor, ki je v lasti 

upravljanja drugih, zato intenzivno sodelujemo s souporabniki prostora. S skupnimi močni 

lahko upravljavci prostora prispevamo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.  

 

LZS je v preteklih letih podpisala kar nekaj sporazumov z drugimi nevladnimi organizacijami 

oziroma uporabniki prostora na področju naravovarstva. Med drugim skupaj z Ribiško zvezo 

Slovenije in Planinsko zvezo Slovenije delujemo v Nevladni skupini za okoljsko in društveno 

zakonodajo, kjer se nam je pridružila tudi Zveza tabornikov Slovenije. Skupaj smo v juniju v 

Državnem svetu RS izpeljali posvet o problematiki voženj v naravnem okolju, ki je pokazal 

na nujnost zakonske ureditve. Predavatelji, razpravljavci in udeleženci posveta so si bili 

enotni, da je treba problematiko voženj v naravnem okolju čim prej urediti, in sicer s 

samostojnim Zakonom o omejevanju voženj z vozili v naravnem okolju. Zakon mora ločeno 

urediti vožnje z motornimi vozili (strožja ureditev) in s kolesi. Zakon mora vključevati jasen 

in učinkovit sistem nadzora, pri čemer nevladne organizacije predlagamo, da se v ta nabor 

vključimo člani teh organizacij kot prostovoljni okoljevarstveni nadzorniki. Potrebno je jasno 

definirati vse terminološke izraze, uporabljene v zakonu. Potrebno je urediti registracijo vozil 

in pravila vožnje z motornimi vozili ter ustvariti pogoje, da se ekstremne dejavnosti izvajajo 

na manjših površinah, ki na okolje vpliva nimajo oziroma je vpliv minimalen, ter določiti 

površine. Udeleženci posveta so si bili enotni tudi v tem, da naj bi omejitve v zakonu 

pomenile minimalne standarde, zakoni za posamezna območja oz. področja pa bi te omejitve 

lahko predpisali strožje. Strinjali so se tudi v tem, da bo za vse organizacije, tako vladne kot 

nevladne, najuspešnejša pot za spremembo ravnanj pot ozaveščanja svojih članov in najširše 

javnosti, predvsem mladine. Naslednji korak je na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS, ki 

je odgovorno za pripravo predloga zakona.  

 

Vodstvo LZS se je sestalo tudi z vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (več kot 

polovica članov LD je vključenih tudi v KGZS) in tudi s KGZS smo prepoznali skupen 

interes ureditve oz. omejitve voženj z motornimi vozili v naravnem okolju, ki Nevladno 

skupino za okoljsko in društveno zakonodajo pri tem podpira. Prav tako imamo skupni interes 

po ureditvi problematike preprečevanja in odpravljanja škod po divjadi. Od države oziroma 

resornega ministrstva pričakujemo, da se bo aktivneje vključilo v reševanje problematike škod 

po divjadi z jasnejšo strategijo razvoja kmetijstva in podeželja. 

 

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij je septembra v Svet za 

trajnostni razvoj in varstvo okolja izbral tri predstavnike nevladnih organizacij, ki na področju 

varstva okolja v Sloveniji delujejo v javnem interesu. S strani LZS je bil v svet imenovan 

direktor strokovne službe LZS Srečko Žerjav.  

 

Lovska zveza Slovenije je julija z Gasilsko zvezo Slovenije (GZS) podpisala listino o 

sodelovanju in prijateljstvu. Namen je krepitev povezanosti in sodelovanja med obema 

prostovoljnima organizacijama, saj je veliko lovcev tudi gasilcev, pa tudi sicer lovci in gasilci 

na lokalnih ravneh tesno sodelujejo, kar se največkrat odraža pri odpravljanju posledic 

naravnih nesreč in pri drugih humanitarnih akcijah. Prav tako si organizaciji lahko 

medsebojno pomagata pri urejanju statusa prostovoljnih organizacij, kot tudi financiranja, saj 
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se obe srečujeta s podobnimi težavami. Pomagata si lahko tudi na drugih področjih, kjer imata 

skupne interese.  

 

Sprememba Uredbe o določitvi divjadi in njihovih lovnih dob je v javnosti dvignila veliko 

prahu, predvsem zaradi neutemeljenih napadov DOPPS-a na lovsko organizacijo in lovce. 

Sprva so nam očitali, da nismo podali argumentiranega predloga, ko pa smo na razpravi, ki jo 

je sklicalo MKO, predstavili argumente, se je DOPPS lotil drugih populističnih akcij. Lovci 

smo vedno bili in smo se pripravljeni pogovarjati na osnovi argumentov, ne moremo pa 

prezreti načrtnega blatenja, širjenja neresnic in napadov na organizacijo in lovce. Na osnovi 

vseh napadov in akcij s strani posameznih organizacij v oči bode dejstvo, da jim očitno ne gre 

za zaščito posameznih živali, pač pa želijo preprečiti lov. Dejstvo je, da lovska puška v 

Sloveniji ni iztrebila nobene ptice. V več kot stoletni zgodovini organiziranega lovstva smo v 

vsem tem času na zavidljivi ravni ohranili pestrost in številčnost divjadi ter prostoživečih 

živali.  

 

Lovci so že v preteklosti, ko v družbi še ni bilo splošne zavesti o pomembnosti trajne uporabe 

naravnih virov, opazili upad številčnosti posameznih živalskih vrst, da je njihova populacijska 

številčnost že kritična (divji petelin ...) in s svojimi internimi, strogo spoštovanimi akti 

popolnoma zavarovali posamezne živalske vrste. To smo storili sami, veliko  pred državo,  ki 

nam je s sprejetimi zakoni in uredbami sledila z večletno zamudo. Sedaj, ko so te vrste 

zavarovane, je nastala težava, ker za nekatere zavarovane vrste živali nihče ne skrbi, kar je za 

njih dostikrat še slabše. Lov je nujni sestavni del trajnostnega upravljanja z divjadjo ter 

posledično zagotavljanja biotske raznovrstnosti. Ljudje smo posegli v življenjski prostor 

divjadi, da pa bi ohranili prostoživeče divje živali oziroma divjad, moramo predvsem ohraniti 

in varovati njen življenjski prostor. Dandanes lov, ki je dobro načrtovan, nadzorovan in 

trajnostno naravnan, ne ogroža prostoživečih živali, ogrožajo jih ravno posegi v njihov 

življenjski prostor. 

 

Kot prejšnja leta, smo tudi lani pripravili precej obsežno letno poročilo, ki ga je pregledala in 

potrdila zunanja revizijska hiša, poročilo o delu in rezultatih poslovanja pa je potrdil tudi 

občni zbor LZS, ki je najvišji organ LZS. LZS deluje učinkovito in transparentno. 

 

Junija je potekal občni zbor, ki je najvišji organ LZS. Maja je po Sloveniji potekalo dvajsetih 

delnih občnih zborov. Teh se je udeležilo tudi vodstvo LZS in prisluhnilo pobudam, 

predlogom in vprašanjem posameznih članic LZS, saj želi organizacija na ta način še 

izboljšati operativno delovanje in se približati svojim članicam v uresničevanju njihovih 

potreb ter različnih izzivov. Najpogosteje izpostavljena vprašanja in pobude so se nanašala na 

načrtovanje upravljanja z divjadjo. Iz lovskih vrst najpogosteje prihajajo predlogi, da bi 

načrtovanje znova prevzela Lovska zveza Slovenije, saj trenutno načrtovanje po mnenju 

lovcev ni dovolj usklajeno z dejanskim stanjem v naravi. LZS že nekaj časa opozarja pristojne 

institucije na neustreznost načrtovanja in bo z aktivnostmi nadaljevala.  

 

Na področju kulture smo izvedli vsakoletno srečanje pevskih zborov in rogistov, tokrat že 40. 

zapovrstjo. Konec leta smo tako imeli 20 pevskih zborov in 27 skupin rogistov. Vse smo 

vnesli v osmi modul aplikacije Lisjak.  

mag. Srečko Felix Krope, 

predsednik Lovske zveze Slovenije 
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SPLOŠNI PODATKI O LOVSKI ZVEZI SLOVENIJE  

 
O Lovski zvezi Slovenije 

 

LZS je največja nevladna naravovarstvena organizacija z več kot stoletno tradicijo, ki deluje v 

javnem interesu in po svoji tradiciji predstavlja strokovno ter enovito interesno združenje 

lovcev. Članice Lovske zveze Slovenije 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 

 

Lovska zveza Slovenije v svojem temeljnem poslanstvu povezuje slovenske lovce pri varstvu 

narave in okolja ter trajnostnem upravljanju z divjadjo.  

 

Vizija 

 

Lovska zveza Slovenije želi uspešno slediti toku sprememb, zato se nenehno prilagaja 

zahtevam časa. Se spreminja in stremi k izboljšavam na vseh področjih. Zato se nenehno 

posodablja tudi njena vizija. Ob realizaciji zastavljenih ciljev bo do leta 2016 znova postala 

enakovredna in spoštovana partnerica na področju lovsko-upravljavskega načrtovanja. V širši 

javnosti bo bolj prepoznavna kot naravovarstvena organizacija in zaradi svoje dejavnosti v 

očeh javnosti še bolj spoštovana. Prepoznana bo kot organizacija, ki vse svoje odločitve 

sprejema na strokovno in znanstveno podprtih izhodiščih, kot organizacija, ki si nenehno 

prizadeva postati še bolj transparentna, učinkovita in uspešna v svojem delovanju.  

 

 

 
                                                                                                    Foto: Š. Vesel 
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Lovska zveza Slovenije v številkah za leto 2013  

 

Članstvo 

 

skupaj članov na dan 31. 12. 2013 20.688 

- žensk 397 

- pripravnikov 555 

povprečna starost 55,22 let 

 

Organizacija 

 

 

 

Izobraževanja 

 

število izvedenih izobraževanj 124 

uspešni kandidati 3.571 
 

število OLZ/ZLD 19 

število volilnih okolišev 20 

število OZUL 15 

število LD in ostalih članic 420 

- od tega upravljavk lovišč 411 

- skupna površina lovišč (v ha) 1.767.681 

- lovna površina (v ha) 1.648.928 

 

 

                 Opravljene ure 

 

v lovišču 644.923 

drugo 73.267 

skupaj 718.190 
 

 

                 Lovski objekti 

 

travniki 2.662 

njive 2.768 

visoke preže 21.595 

krmišča 9.560 

solnice 12.064 

lovske steze 2.876 

skupaj objektov 59.769 

 

               Lovska kinologija 

 

število lovskih psov 4.167 

število iskanj ranjene divjadi 2.790 

 

 

Odvzem divjadi (velika in mala brez polha) 
 

  

srnjad 39.352 

- odstrel 29.916 

- cesta 5.254 

- psi 746 
  

navadni jelen  3.362 

- odstrel 2.921 

- cesta 89 

- psi 6 
  

muflon 538 

- odstrel 475 

- cesta 2 

- psi 10 
  

gams  1.940 

- odstrel 1.666 

- cesta 6 

- psi 8 
  

divji prašič 7.882 

- odstrel 7.713 

- cesta 72 

- psi 0 
  

lisica 9.993 

poljski zajec 2.895 

siva vrana 9.086 
  

skupaj odvzem divjadi:  90.217 

 

 

       

 

 

     

 

                Škode od divjadi 

 

prijavljenih škod 3.238 

- izplačane v evrih 346.120 

- vrednost materiala 92.265 

- sanacija škod (ure) 8.282 

 

    Število škod po vrstah divjadi 

 

divji prašič 2.598 

navadni jelen 374 

srnjad 172 

jazbec 18 

siva vrana 27 

ostalo 49 
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I. STROKOVNA SLUŽBA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

Strokovna služba LZS opravlja administrativna in predvsem strokovna dela za LZS. Januarja 

smo začeli pripravljati letno poročilo LZS, ki smo ga skupaj z rezultati poslovanja predstavili 

na občnih zborih. Tak način dela se je pokazal kot zelo koristen, saj nam predstavniki članic 

lahko takrat neposredno zastavijo vsa vprašanja, tako o poročilu kot o tekočem delovanju 

zveze. Letno poročilo je bilo precej obsežno, saj smo želeli korektno predstaviti celotno 

delovanje LZS v preteklem letu. 

 

V začetku leta smo že petič objavili razpis za najboljše fotografije prostoživečih živali v 

slovenski naravi z lepim nagradnim skladom in izdali veliki, zdaj že tradicionalni, stenski 

koledar LZS za leto 2014, ki ga je prejel vsak slovenski lovec. Izdali smo deset enojnih in eno 

dvojno številko glasila Lovec. Po izdaji knjige Divjad in lovstvo, ki je bila velik finančni 

zalogaj, v preteklem letu ni izšla knjiga Zlatorogove knjižnice, pač pa so potekale priprave na 

izdajo naslednje v letu 2014. Decembra smo izdali drugo številko strokovno znanstvene 

publikacije LZS, Zlatorogovega zbornika, za katerega smo v strokovni službi izvedli tehnično 

urejanje. 

 

S svojim razstavnim prostorom smo se udeležili lovskega sejma v Gornji Radgoni in drugi 

dan prireditve v okviru Slovenskega lovskega dne izvedli strokovno posvetovanje z naslovom 

Lovstvo včeraj, danes in jutri, ki ga je obiskal tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. 

Dejan Židan. Vzporedno je potekal tudi posvet z naslovom »Delo z mladimi na področju 

naravoslovja in lovstva«.  

 

 
Utrinek z lovskega sejma v Gornji Radgoni (Foto: Š. Vesel) 

 

Po nekaj več kot letu dni po prejemu našega predloga sprememb je MKO obelodanilo vse 

predloge in pomisleke glede spremembe Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. Posledično 

smo od marca dalje veliko energije in časa porabili za predstavitve in zagovarjanje naših 

argumentov ter pogledov pri predlaganih spremembah Uredbe. Zlasti naporno je bilo 

demantiranje lažnih in tendencioznih navedb DOPPS-a. Svoja stališča smo uspešno 

zagovarjali tudi na usklajevalnem sestanku predlagateljev sprememb te uredbe, ki ga je 

organiziralo MKO in nanj povabilo vse zainteresirane deležnike. Žal pa tudi tam niso bili 

pomembni argumenti, ampak so prevladala čustva in velike besede. Tudi zato ležijo predlogi 

spremembe uredbe še vedno v predalu pristojnega direktorata MKO.  

 

V preteklem letu smo imeli več sestankov s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve ter 

Ministrstva za kmetijstvo in okolje, za katere je vsa izhodišča pripravila strokovna služba. 
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Imeli smo tudi tri skupne sestanke s predstavniki MKO in MNZ glede pristojnosti in 

obveznosti lovcev ter lovskih organizacij ob prometnih nesrečah, v katerih so udeležene 

prostoživeče živali. Z različnimi organi v sestavi MNZ smo nekajkrat obravnavali tudi 

problematiko lovskih strelišč.  

 

Po pomladanski zamenjavi vlade smo v imeli šele septembru prvi sestanek z novim ministrom 

za kmetijstvo in okolje mag. Dejanom Židanom in mu ponudili sodelovanje v smislu 

razgovorov z njegovim predhodnikom, za kar pa ni bil zainteresiran. Predstavili smo mu tudi 

argumente za spremembe Uredbe in naše poglede na problematiko škod po divjadi ter volku. 

Zanimali sta ga predvsem zadnji dve točki, zelo indikativna pa je bila njegova izjava v smislu, 

da še prašičev ne uspete poloviti, kaj vam bodo potem nove vrste ptic med divjadjo. Imenoval 

pa je komisijo za »deregulacijo« lovskega načrtovanja, ki je imela prvi sestanek pred koncem 

leta in ministru predlagala nekaj poenostavitev za izvajanje načrtovanega odstrela. Naš 

predlog za povečanje toleranc in podaljšanje dobe za izvedbo realizacije predpisanega 

odstrela pa ni bil sprejet. 

 

V Državnem svetu Republike Slovenije smo skupaj s Komisijo za organizacijska in pravna 

vprašanja organizirali posvet na temo Problematika voženj v naravnem okolju z naslovom: 

»Imamo voljo, toda ali imamo rešitve?« in izvajali druge aktivnosti, povezane z zakonsko 

ureditvijo omejevanja voženj v naravnem okolju. 

 

 
Posvet v DS o problematiki voženj v naravnem okolju (Foto: Z. Mihelič, PZS) 

 

V preteklem letu smo imeli tudi večje število sestankov in kontaktov s strokovnjaki Zavoda za 

gozdove Slovenije, gozdarske, veterinarske in biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Z 

njimi smo tudi oblikovali vsebino projekta doselitve dveh parov risov z območja Švice, ki pa 

se ni začel izvajati. Ugotovljeno je bilo namreč, da mora MKO najprej izdelati strategijo 

upravljanja z risom v Sloveniji in ko ga bo sprejela vlada, bomo lahko tudi prijavili ustrezen 

projekt. Zato smo v drugi polovici leta z Zavodom za gozdove in Biotehnično fakulteto začeli 

pripravljati vsebino mednarodnega projekta na to temo, s katerim bomo kot eden od treh 

slovenskih partnerjev kandidirali v okviru EU razpisa LIFE +. 

 

Aktivno smo sodelovali na zasedanju držav CIC Foruma za vzhodno in centralno Evropo v 

Makedoniji, katerega tema je bila revitalizacija balkanskega risa in sodobno upravljanje s 

populacijami divjadi.  
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Delovanje v upravnemu odboru FACE in prenos informacij članicam našega področja je 

potekalo tekoče, v decembru pa smo izvedli prvi sestanek članic FACE centralne regije, ki ga 

je gostila Slovaška. Udeležile so se ga vse članice, z izjemo Poljske. Sestanek je bil po 

besedah udeleženk izredno koristen, zato je bil med drugim sprejet sklep, da bo takšen 

sestanek potekal vsako leto. Sodelovali smo tudi na rednem letnem sestanku vseh članic 

FACE in predstavili našo organiziranost ter problematiko, s katero se srečujemo pri svojem 

delu. Pri tem nismo pozabili na napade DOPPS-a, zato smo se dogovorili za udeležbo našega 

predstavnika na sestanku predstavnikov FACE-ja in Birdlif-a International, ki je njihova 

krovna organizacija. Projekt o velikih zvereh na območju Balkana, ki ga bo vodil FACE, je v 

načrtu dela organizacije, vendar ga bo lahko začela izvajati, ko se bo ustrezno kadrovsko 

okrepila. Glede na odhod generalnega sekretarja in vodje področja biodiverzitete, ki morata 

zagotoviti njegovo izvajanje, pa verjetno to  ne bo prav kmalu. 

 

V maju smo izvedli novinarsko konferenco ob izidu knjige Zlatorogove knjižnice z naslovom 

Divjad in lovstvo. Dobri udeležbi novinarjev so sledile številne objave in pohvale knjigi v 

slovenskih medijih. Redno letno novinarsko konferenco smo v decembru spet organizirali 

skupaj z RZS. Na njej smo kot osrednjo temo predstavili problematiko populacije risa v 

Sloveniji in sprejema Pravilnika o odvzemu rjavega medveda in volka iz narave. To sta bili 

temi, o katerih so mediji obširno poročali.  

 

 
 

Predstavitev priročnika Divjad in lovstvo na novinarski konferenci (Foto: Š. Vesel) 

 

Lani smo objavili 10 sporočil za javnost, 7 demantijev oz. odgovorov na objavljene prispevke 

in podali 80 različnih izjav za medije ter odgovorov na novinarska vprašanja. Posodobili smo 

novinarske adreme in tako smo ob koncu leta neposredno komunicirali s 24 televizijskimi 

postajami, 46 radijskimi postajami, 32 tiskanimi mediji in 8 spletnimi portali. Tako imamo na 

spisku skupaj 110 medijev in ob tem 250 direktnih kontaktov znotraj teh medijev.  

 

Za naše članice smo v preteklem letu spet organizirali in izvedli dve brezplačni izobraževanji 

na aktualne teme. Tokrat sta bili to izobraževanji z naslovom Vodenje disciplinskega 

postopka v lovski družini in Ocenjevanje starosti parkljaste divjadi.  

 

Z Gasilsko zvezo Slovenije, ki je ena najštevilčnejših slovenskih nevladnih organizacij, smo 

podpisali sporazum o prijateljstvu in sodelovanju. S predstavniki Kmetijsko gozdarske 

zbornice Slovenije smo imeli sestanek o možnostih skupnega delovanja in izobraževanja, 

predvsem na področju preprečevanja škod po divjadi. 

 

Na podlagi Pravilnika o financiranju določenih skupnih nalog članic LZS smo lani uspešno 

izvedli sedemnajst razpisov za izvedbo takih nalog. Vsebino za razpise so posredovale vse 
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komisije, ki so jim bila ta sredstva namenjena. Usposobljene članice pa so do konca leta 

skupaj uspešno izvedle kar 88 nalog, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Sicer pa je 

sodelovanje z usposobljenimi članicami in izvajanje skupnih nalog v preteklem letu potekalo 

usklajeno in tekoče. S strokovnimi tajniki območnih lovskih zvez smo imeli eno skupno 

delovno srečanje, katerega cilj je bil predvsem zagotavljanje pretoka informaciji in čim bolj 

kakovostno opravljanje skupnih nalog. Srečanja sta se zaradi različnih razlogov tudi letos 

udeležili le slabi dve tretjini tajnikov. 

  

Ob koncu leta smo izpeljali že tradicionalno srečanje z bivšimi funkcionarji LZS, predstavniki 

ministrstev in organov v njihovi sestavi ter poslanci državnega zbora in državnimi svetniki.  
 
Uspešno smo nadaljevali s podpisovanjem pogodb s podjetji, ki nudijo ob predložitvi veljavne 

lovske izkaznice članom naše Zveze popust na svoje izdelke in storitve, ki jih redno 

objavljamo v glasilu Lovec in na naši spletni strani. 

 

V okviru strokovne službe smo izdelali tudi veliko število poročil, analiz in evidenc, ki se 

nanašajo na izvajanje dejavnosti službe in organov zveze, sodelovali pri izvedbi več kot sto 

sestankov organov, komisij in delovnih teles ter pri tem za njih izdelali praktično vse gradivo 

in zapisnike, na osnovi sprejetih sklepov organov in komisij pa smo realizirali tudi določene 

naloge. Sodelovali smo pri pripravi teksta in izvedbi ponatisa Etičnega kodeksa slovenskih 

lovcev. Prav tako smo pripravili gradiva in dokumente za sodne in upravne postopke, v 

katerih je sodelovala LZS. Izredno veliko je bilo tudi klicev, pisem in sporočil članov članic, 

ki so želeli stališča, pojasnila in pomoč pri reševanju problemov, s katerimi so se srečali pri 

svojem delovanju ali delu njihovih lovskih družin ter združenj. V sodelovanju s strokovnimi 

komisijami LZS smo pripravili in ministrstvom posredovali več strokovnih gradiv, stališč in 

predlogov. Sodelovali smo pri pripravi strategije za upravljanje s sivo vrano in pri postavitvi 

razstave o volku v Lovskem muzeju. Izdali smo tudi 11.409 potrdil o uspešno opravljenih 

izobraževanjih in 772 odlikovanj. 

 

V preteklem letu smo zaradi novega pravilnika izdelali in izdali 3.072 lovskih izkaznic, 625 

izkaznic lovskih čuvajev in samo 28 izkaznic strelskih sodnikov.   
 

 
 

Predsednik Gasilske zveze Slovenije Jošt Jakša in predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope podpisala 

listino o prijateljstvu in sodelovanju (Foto: S. Mrlak) 
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II. ORGANI IN KOMISIJE LZS 

 

Občni zbor Lovske zveze Slovenije je njen najvišji organ in je bil v letu 2013 sklican 6. junija. 

Udeležilo se ga je 108 od 116 izvoljenih delegatov, ki predstavljajo vseh dvajset volilnih 

okolišev po Sloveniji.  

 

Upravni odbor Lovske zveze Slovenije, ki je za svoje delo odgovoren občnemu zboru, skrbi 

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

občnega zbora ter za uresničevanje nalog LZS. Sestavlja ga 33 članov, v letu 2013 pa se je 

sestal na 7 sejah. Udeležba članov na sejah UO je razvidna iz spodnje tabele. 

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah (7 sej): 

mag. Srečko Felix Krope (predsednik LZS) 7 

mag. Lado Bradač (podpredsednik LZS) 6 

Ivan Malešič (podpredsednik LZS) 7 

Anton Vrščaj 3 

Zdravko Mastnak 5 

Janez Šumak 7 

Avgust Reberšak 7 

Peter Belhar 4 

Branko Žiberna 5 

Bojan Breitenberger 7 

dr. Ivan Kos 5 

Anton Lukančič 6 

Štefan Cmerčnjak 6 

Mirko Urbas 7 

mag. Aleš Klemenc 7 

Dušan Čubej 7 

Kazimir Saksida 7 

mag. Dolores Čarga 7 

Alojz Dragan 7 

Franc Jarc 7 

Darko Božič 3 

Janez Krivec 7 

Ludvik Rituper 7 

Anton Holc 6 

mag. Emilijan Trafela 6 

Tomaž Lah 2 

Tomaž Trotovšek 7 

Dušan Leskovec 7 

Gregor Vrabič 5 

Marjan Gselman 7 

Maksimilijan Lešnik 6 

Radovan Štrekelj 7 

 

 

V letu 2013 je delovalo 16 delovnih teles Upravnega odbora LZS, in sicer 10 komisij, 

Strokovno-znanstveni svet pri LZS, Uredniški odbor založništva ter 4 delovne skupine. 

Komisije so v letu 2013 delovale v skladu s sprejetimi programi dela in finančnim načrtom, ki 

ga je sprejel UO LZS v okviru programa dela LZS za leto 2013. Glede na izkazane potrebe pri 

delovanju LZS in obravnavano problematiko na sejah UO LZS pa sta delovali tudi stalna 

delovna skupina »Mladi in lovstvo« in »Delovna skupina za oblikovanje letnega lovskega 

kroja«. Znotraj Komisije za lovsko kinologijo je bila v letu 2012 ustanovljena delovna 

skupina za izdelavo študije »Delovanje lovske kinologije v Sloveniji« (na osnovi sprejetih 
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sklepov vodstev Lovske zveze Slovenije in Kinološke zveze Slovenije). V letu 2013 pa je bila 

ustanovljena »Ožja delovna skupina za usklajevanja in koordinacijo aktivnosti« (v njej 

sodelujeta predsednik in podpredsednik KOPV) znotraj Nevladne skupine za okoljsko in 

društveno zakonodajo, katere članica je poleg Planinske zveze Slovenije, Zveze tabornikov 

Slovenije in Ribiške zveze Slovenije tudi Lovska zveza Slovenije. 

 

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

Da bi komisije delovale še bolj usklajeno in učinkovito, so se v letu 2013 dvakrat sestali 

predsedniki komisij in delovnih teles. Koordinacije so predvsem namenjene usklajevanju 

nalog in finančnih načrtov. Strokovno in tehnično pomoč ter koordinacijo dela na tem 

področju sta opravila strokovna služba LZS in podpredsednik LZS Ivan Malešič, zadolžen za 

področje strokovnega dela komisij in delovnih skupin. Udeležba na koordinaciji predsednikov 

komisij je razvidna iz spodnje tabele. 

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah (2 seji): 

Ivan Malešič (podpredsednik LZS) 2 

Anton Lukančič (predsednik KFGP) 2 

dr. Arpad Kӧveš (predsednik Ur. odbora) 2 

Franc Kene (predsednik Kom. za l. kulturo) 2 

dr. Ivan Kos (predsednik SZS) 2 

Franc Golija (predsednik KMO) 1 

Bojan Breitenberger (predsednik Kom. za l. strelstvo) 2 

Mag. Stanislav Bele (predsednik KOPV) 1 

Brane Loncner (predsednik K. za izobraževanje) 2 

Milan Velkovrh (predsednik K. za odlikovanja) 2 

Janez Šumak (predsednik KLK) 2 

Samo Vončina (predsednik K. za LIS) 1 

doc. dr. Boštjan Pokorny (predsednik KUD) 2 

Vlado Kovačič (predsednik DS Mladi in lovstvo) 2 

 

Podrobnejša poročila delovnih teles kot tudi Odbora etičnega kodeksa, Razsodišča LZS in 

Nazornega odbora LZS so predstavljena v nadaljevanju. 

 

 
Občni zbor Lovske zveze Slovenije (Foto: S. Mrlak) 
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1. Komisija za upravljanje z divjadjo 

I. Seje komisije 

Komisija za upravljanje z divjadjo (KUD) je imela v letu 2013 štiri seje, in sicer dve redni (5. 

sejo, dne 7. 3. 2013; 6. sejo, dne 17. 9. 2013) in dve dopisni (2. dopisna seja, v času med 

27. 5. in 31. 5. 2013; 3. dopisna seja, v času med 28. 11. in 1. 12. 2013). Na tak način oz. z 

izvedbo dveh dopisnih sej je komisija sledila usmeritvi vodstva LZS in dogovora 

predsednikov komisij, da se z namenom čim večjega usmerjanja finančnih sredstev v 

programske naloge vsaj del sej komisij izvede dopisno. Delo komisije je bilo vseskozi 

transparentno in javno, vsi relevantni dokumenti in zapisniki so dostopni na članskih spletnih 

straneh LZS. 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (4 seje): 

doc. dr. Boštjan Pokorny (predsednik) 4  

Boštjan Plaznik (podpredsednik) 4 

Bogomir Hlebš 1  

Kazimir Saksida 4  

dr. Ivan Kos 4 

Dušan Žižek 4  

Peter Kovačec 3  

Vojko Lazar 2  

Valter Horn 4 

 

III. Program dela komisije za obdobje 2012–2016  

KUD je tudi v letu 2013 delo izvajala skladno s sprejetim Programom dela komisije za 

upravljanje z divjadjo 2012–2016, v katerem si je zastavila: (i) poslanstvo, vizijo in vsebinska 

področja delovanja; (ii) izhodišča za delovanje v mandatu 2012–2016 in (iii) konkretne 

naloge za delovanje v celotnem mandatu. 

 

IV. Strokovno delovanje, oblikovanje in opredeljevanje do določenih odprtih vprašanj 

Skladno s sprejetim programom dela je bila glavnina aktivnosti članov KUD usmerjena v 

strokovno delovanje, oblikovanje in opredeljevanje do določenih odprtih vprašanj, še zlasti z 

namenom podpore vodstvu in strokovnim službam LZS pri argumentaciji stališč LZS, 

povezanimi z upravljanjem z divjadjo in načrtovanjem, pri razgovorih in pogajanjih s 

predstavniki državnih institucij itn. Izmed tovrstnih aktivnosti, izvedenih v letu 2013, velja 

izpostaviti še zlasti: 

 

 Zelo aktivno vključevanje v postopek spreminjanja Uredbe o določitvi divjadi in lovnih 

dob, in sicer zlasti s: (i) pripravo strokovnih argumentacij in pomočjo pri pripravi izjav 

LZS za različne medije (npr. Mladino, Sobotno prilogo Dela, Slovenske novice, Delo, 

Polet,Dnevnik); (ii) pridobivanjem pisem podpore tujih znanstveno-raziskovalnih institucij, 

ki delujejo na področju raziskav ekologije divjadi (Šumarski fakultet Univerze u Beogradu; 

Šumarski fakultet in Agronomski fakultet Sveučilišča u Zagrebu); (iii) komunikacijo in 

usklajevanjem stališč z Zavodom za gozdove Slovenije, vključno s skupnim sestankom 

vseh predlagateljev, dne 4. 10. 2013 na sedežu LZS; (iv) udeležbo na usklajevalnem 

sestanku v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Direktorata za gozdarstvo, 

lovstvo in ribištvo (GIS, 15. 10. 2013). Skupaj je bilo za to aktivnost v letu 2013 

opravljenih >60 ur, pri čemer je bil poleg predsednika KUD kot član komisije aktiven tudi 
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I. Kos, usklajevalnega sestanka pa se je udeležil še B. Plaznik, izven KUD pa tudi H. 

Potočnik.  

 

 Sodelovanje pri pripravi smernic za prilagojeno upravljanje s parkljarji na območju 

prisotnosti velikih zveri – udeležba na sestanku v sklopu projekta SloWolf, namenjenemu 

pripravi prilagojenega upravljanja s parkljarji kot prehransko bazo za velike zveri (I. Kos, 

B. Plaznik, B. Pokorny – ZGS, 11. 2. 2013; skupaj 15 ur). 

 

 Vključitev v proces izdelave letnih načrtov LUO (skupaj >30 ur), in sicer z analizo in 

temeljitim pregledom letnih načrtov ter posredovanjem pripomb Območnim združenjem 

upravljavcev lovišč (za Kamniško-Savinjsko in Savinjsko-Kozjansko LUO; B. Pokorny) 

oz. udeležbo na javnih razgrnitvah načrtov za Primorsko, Gorenjsko in 

Zahodnovisokokraško LUO (K. Saksida).  

 

 Vključitev v pripravo dogovora o štetju medvedov med ZGS in LZS (B. Pokorny). 

 

V. Strokovna srečanja in izobraževanja 

Zelo pomembno in intenzivno aktivnost (>120 ur za izvedbo brezplačnih predavanj in za 

priprave nanje) je komisija v letu 2013 izvajala na področju izobraževanja članstva; med 

drugim je predsednik KUD za člane LZS izvedel naslednja predavanja: 

 

 Načrtovanje v lovstvu: domena lovske organizacije ali koga drugega? (predavanje za člane 

UO LZS, Domžale, 31. 1. 2013, 30 min). 

 Upravljanje s populacijami srnjadi in nekateri primeri uporabe ekoloških spoznanj pri 

upravljanju s populacijami parkljarjev (predavanje za ZLD Prlekije, Radenci, 15. 2. 2013, 

120 min). 

 Upravljanje z divjadjo v Sloveniji: priložnosti in izzivi (predavanje v sklopu Slovenskih 

lovskih dni, Gornja Radgona, 20. 4. 2013, 20 min). 

 Ekosistemska vloga in pregled novejših slovenskih raziskav divjega prašiča (plenarno 

predavanje na 61. zasedanju Delovne skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega 

prostora, Metlika, 12. 10. 2013, 45 min). 

 Razmišljanja in dileme lovcev/upravljavcev kot končnih uporabnikov v procesu 

upravljanja populacij divjadi (predavanje na zaključni delavnici v sklopu CRP projekta, 

namenjenega razvoju in vpeljavi novih kazalnikov v kontrolni metodi upravljanja z 

divjadjo, Ljubljana, Biotehniška fakulteta, 24. 10. 2013, 20 min). 

 Upravljanje s populacijami srnjadi in nekateri primeri uporabe ekoloških spoznanj pri 

upravljanju s populacijami parkljarjev (predavanje za Ptujsko-Ormoški OZUL, Kidričevo, 

26. 11. 2013, 120 min). 

 Ocenjevanje starosti parkljaste divjadi s pomočjo čeljustnic: zanesljivost, težave in 

priložnosti (predavanje za člane kategorizacijskih komisij in druge zainteresirane člane 

LZS, Celje, 9. 12. 2013, 90 min, >300 udeležencev). 

 

Z vidika izobraževanja članstva in prenosa znanstvenih spoznanj h končnim uporabnikom, a 

tudi z vidika argumentiranja stališč in priprave strokovnih izhodišč za upravljanje z divjadjo 

in nekatere nujne spremembe pri le-tem, je bil pomemben prispevek KUD (oz. njenega 

predsednika) še v doseganju naslednjih programskih ciljev, določenih za leto 2013:  
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 Aktivno sodelovanje pri izvedbi (organizacija in strokovno predavanje) »5. slovenskega 

posveta z mednarodno udeležbo o upravljanju z divjadjo: mala divjad« (Velenje, 

23. 11. 2013).  

 Pregled različnih strokovnih člankov s področja upravljanja z divjadjo in biologije vrst 

pred objavo v glasilu Lovec (celotno leto 2013). 

 Priprava dveh strokovno-znanstvenih prispevkov, objavljenih v glasilu Lovec, in sicer: (i) 

»Večji odstrel, manjše izgube srnjadi?« o problematiki vezave odstrela srn na odstrel 

srnjakov (Lovec, 6/2013); (ii) »Smo lovci (še) enakopraven del slovenske družbe: 

postopkom o spreminjanju neke uredbe ob rob« (Lovec, 9/2013).  

 

VI. Podpora pri informiranju javnosti o pomenu upravljanja z divjadjo 

KUD je v letu 2013 vodstvu in strokovnim službam LZS nudila tudi pomoč pri aktivnostih, 

namenjenih informiranju in vzgoji javnosti o pomenu in izzivih pri upravljanju s populacijami 

divjadi in njenim življenjskim okoljem. Na tem področju velja izpostaviti zlasti sodelovanje 

na novinarski konferenci LZS ob izdaji knjige Divjad in lovstvo (19. 5. 2013) in priložnostno 

sodelovanje v kontaktni oddaji Vala 202 (10 min) ter na TV Primorka (B. Pokorny).  

 

VII. Sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi institucijami 

Skladno s sprejetim programom dela Komisije za upravljanje z divjadjo je tudi v letu 2013 

eno pomembnejših področij dela predstavljalo sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi 

institucijami, in sicer prek nadaljevanja izvedbe večletnega monitoringa zdravstvenega stanja 

oz. patologije divjadi, dveh raziskovalnih projektov s področja velike divjadi in nadaljevanja 

izvedbeno-raziskovalnega projekta z namenom revitalizacije male divjadi. Z izjemo raziskav 

patologije divjadi, ki jih lahko na ustreznem nivoju v Sloveniji izvaja le ena institucija 

(Veterinarska fakulteta), je bil izbor izvajalcev teh projektov izveden z javnim razpisom, 

objavljenim na spletnih straneh LZS. Na tak način smo ob imenovanju neodvisne strokovne 

komisije za oceno in izbor ustreznih ponudnikov (I. Kos, I. Malešič, S. Žerjav) ter pripravo 

potrebnih strokovnih in znanstvenih kriterijev, ki so jih morali ponudniki izpolnjevati, skrbeli 

za transparentnost izbora izvajalcev in porabe finančnih sredstev. Medtem ko je bil projekt 

»Revitalizacija in monitoring poljskega zajca v Sloveniji« (izvajalec: Biotehniška fakulteta) 

kot večletni projekt izbran že v letu 2012, v letu 2013 pa se je pogodba na osnovi ustrezne 

izvedbe del v prvem letu le podaljšala, je komisija za projekta »Oplojenost prostoživečih 

parkljarjev« in »Čeljusti prostoživečih parkljarjev: zakladnica znanja in pripomoček pri 

upravljanju z divjadjo« izvajalca (v obeh primerih inštitut ERICo Velenje) izbrala na podlagi 

javnega razpisa.  

 

VIII. Prenos novih znanstvenih spoznanj v prakso oz. h končnim uporabnikom 

 

Z vidika prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso je izjemnega pomena, da so bili vsi projekti 

zelo kakovostno izvedeni in so lovski organizaciji zagotovili številne pomembne informacije 

in gradivo, ki bo v prihodnje zagotovo doprineslo k še boljšemu upravljanju z divjadjo. KUD 

je od izvajalcev zahtevala tudi ustrezen prenos znanj k lovcem kot končnim uporabnikom, kar 

je bilo v celoti realizirano. Tako so bili izsledki patologije divjadi skladno s pogodbo tudi v 

letu 2013 (za leto nazaj) objavljeni v glasilu Lovec, rezultati projekta »Revitalizacija in 

monitoring poljskega zajca v Sloveniji« so bili predstavljeni na 5. slovenskem posvetu z 

mednarodno udeležbo o upravljanju z divjadjo: mala divjad (Velenje, 23. 11. 2013), pri 

soorganizaciji katerega je sodelovala tudi LZS (nekateri člani KUD so se posveta tudi 

udeležili), za oba raziskovalna projekta o parkljasti divjadi pa sta bili skladno z zahtevami 
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izdelani obsežni vsebinski poročili, ki sta objavljeni na spletni strani LZS. Pri tem je 

pomembno, da smo v letu 2013 z raziskavo oplojenosti parkljarjev v slovenskem prostoru 

bistveno nadgradili podatke o oplojenosti divjih prašičev in jelenjadi ter začeli z 

ugotavljanjem razmnoževalnega potenciala srnjadi; dobljeno znanje nam bo (z nadaljevanjem 

aktivnosti tudi v prihodnje) omogočalo razumevanje populacijske dinamike vseh 

najpomembnejših vrst parkljarjev v Sloveniji, posledično pa tudi sodelovanje v načrtovalsko-

upravljavskem procesu s strokovnimi in preverjenimi argumenti oz. s konkretnimi podatki o 

pričakovanem prirastku vrst. Izjemno pomemben prispevek za lovsko organizacijo in 

posamezne lovce pa je priročno gradivo o ocenjevanju starosti divjih prašičev, srnjadi in 

jelenjadi s pomočjo čeljustnic (tri zgibanke), ki je nastalo kot zaključek raziskav na 

čeljustnicah parkljarjev, in je namenjeno slehernemu slovenskemu lovcu. Trenutno je 

dostopno na spletni strani LZS, v prihodnje pa bo na podlagi pripravljenih osnutkov možno 

izdati tudi redakcijsko še bolj dodelane publikacije.  

 

Z navedenimi aktivnostmi je komisija skušala zagotoviti takojšen in neposreden prenos novih 

znanstvenih spoznanj h končnim uporabnikom, tj. vsem slovenskim lovcem, kar nedvomno 

osmišlja podporo KUD pri izvajanju raziskav s področja divjadi in lovstva v slovenskem 

prostoru. S tem je narejen pomemben prispevek k enemu najpomembnejših ciljev slovenske 

lovske organizacije, ki ga zagovarja tudi vodstvo le-te – nujnost našega delovanja na 

strokovnih izhodiščih in upoštevanje znanstveno verificiranih argumentov, saj bomo le tako 

lahko postali enakopraven sogovornik z drugimi uporabniki prostora oz. z drugimi javnostmi. 

 

IX. Izvedba razpisa za usposobljene članice 

 

V letu 2013 je KUD izvedla tudi razpis za usposobljene članice, in sicer na temo 

»Revitalizacija male divjadi«. Na razpis je prijave pravočasno oddalo šest usposobljenih 

članic, in sicer: (i) LZ Maribor; (ii) Zveza lovskih družin Gorica; (iii) Zveza lovskih družin 

Prlekije; (iv) Zveza lovskih družin Gorenjske; (v) Savinjsko-Kozjanska zveza lovskih družin 

Celje; (vi) Zveza lovskih družin Ptuj–Ormož. Skladno s pogoji razpisa so bile vse prijave 

ocenjene kot formalno ustrezne in so bile vključene v postopek ocenjevanja, in sicer na 

podlagi meril za izbor, določenih v samem razpisu. V ocenjevalnem postopku so sodelovali 

vsi člani KUD, ki so na podlagi v razpisu opredeljenih in merljivih kriterijev odločili, da se 

razpoložljiva sredstva dodelijo trem prijavljenim z najvišjo oceno, tj. tistim, ki so jih vložile 

ZLD Prlekije, Savinjsko-Kozjanska ZLD Celje in ZLD Gorica (vsaki po tretjino razpoložljivih 

sredstev). Ustrezne aktivnosti so vse članice začele izvajati takoj po končanem razpisu, kar so 

izkazale s pravočasno oddanimi poročili, s čimer so izpolnile svoje pogodbene obveze za leto 

2013. 

 

X. Povzetek 

 

V poročilu prikazane aktivnosti kažejo, da je bila Komisija za upravljanje z divjadjo v letu 

2013 zelo aktivna (skupaj je bilo evidentirano opravljenih >360 ur dela; natančen seznam 

opravljenih aktivnosti je shranjen v arhivu predsednika komisije) in je realizirala praktično 

vse zastavljene programske cilje. Komisija ocenjuje, da je z izvedbo naštetih aktivnosti 

opravičila svoj namen in je prispevala nov kamenček v mozaik še boljšega in še bolj 

strokovno podprtega upravljanja s populacijami divjadi v prihodnje. 

 

 



 18 

2. Komisija za mednarodne odnose  

 

I. Seje komisije 

Komisija za mednarodne odnose (KMO) je se v letu 2013 sestala na dveh rednih sejah, na 

katerih je obravnavala tekoče zadeve in zagotavljala izvajanje načrtovanih aktivnosti. Glede 

na to, da že same članarine LZS v mednarodnih združenjih predstavljajo skoraj tretjino vseh 

razpoložljivih sredstev, predvidenih na letni ravni za delo komisije, je njen program dela 

precej omejen. 

 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (2 seji): 

Franc Golja (predsednik)  2 

Toni Vrščaj (podpredsednik)  2 

Janez Logar  2 

Fabio Steffe  1 

Miloš Medved* (opravičena odsotnost zaradi dolgotrajne bolezni)  0 

Fanc Jakljevič  1 

Srečko Žerjav  1 

  

III. Aktivnosti v Združenju zvez za lov in varstvo divjadi v Evropski skupnosti (FACE) 

V okviru združenja evropskih lovskih zvez FACE so se podpredsednik in predstavniki zveze 

udeležili predvidenih sestankov, gostili pa smo sestanek ožje skupine finančnega področja, ki 

pa finančno ni bremenil komisije. Na povabilo Slovaške lovske zveze je bil izveden prvi, zelo 

uspešen sestanek držav Centralne regije držav FACE, ki je pokazal, da so naša stališča do 

aktualnih tem zelo podobna in bo na željo članic postal tradicionalen. Tako bo naslednje 

srečanje gostila Avstrija. Del stroškov delovanja naših predstavnikov v tem združenju je kril 

tudi FACE, za del pa smo pridobili sponzorska sredstva, tako da je bila poraba finančnih 

sredstev na tem področju znotraj načrtovanih okvirjev. 

 

 

 
 

Ožja finančna skupina FACE na delovnem sestanku v Sloveniji (Foto: S. Mrlak) 
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IV. Aktivnosti v Mednarodnem svetu za ohranitev divjadi (CIC) 

CIC Koordinacijski forum za centralno in vzhodno Evropo je izvedel dve konferenci na temo 

balkanskega risa in upravljanja z divjadjo na  območju Balkana, ki so se jih poleg predsednika 

Foruma udeležili tudi predstavniki zveze. Oba sestanka sta pokazala zelo različne odnose do 

divjadi in zaščitenih vrst ter organiziranost lovstva v sodelujočih državah. Strokovni prispevki 

predstavnikov naše zveze so bili na obeh posvetovanjih zelo visoko ocenjeni. 

 

V. Aktivnosti v Delovni skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora 

(AGJSO) 

V okviru načrtovanih aktivnosti je komisija izvedla letno zasedanja Delovne skupnosti 

lovskih zvez JV alpskega prostora, kjer organizacijo prevzemamo vsakih 10 let. Za 

organizacijo letnega zasedanja je komisija zaprosila Belokranjsko zvezo, ki je to uspešno in z 

veseljem organizirala. Tema posvetovanja je bila »Kmetijstvo brez lova«. Glavni referat sta 

imela doc. dr. Boštjan Pokorny in g. Fritz Grillitsch, poslanec v avstrijskem državnem zboru.   

 

VI. Sodelovanje s sosednjimi lovskimi zvezami 

Na področju sodelovanja s sosednjimi lovskimi zvezami je bilo v letu 2013 izvedenih  

relativno malo aktivnosti. Realizirano je bilo bilateralno srečanje z vodstvom Hrvaške lovske 

zveze, sicer pa so se člani komisije s sosednjimi lovskimi zvezami srečevali v okviru 

mednarodnih konferenc in srečanj.  

 

VII. In memoriam – Veljko Varićak 

 

V preteklem letu nas je zapustil nestor našega mednarodnega sodelovanja, lovski tovariš  

Veljko Varićak, ki smo ga spremili na njegovi zadnji poti. Hvala mu! 

 

 

  

Veljko Varićak (1929–2013) 
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3. Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje  

 

I. Seje komisije 

 

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje (KLSLO) se je v letu 2013 sestala na štirih 

rednih sejah, sicer pa je potekalo sprotno komuniciranje med člani komisije preko elektronske 

pošte. Na zadnji seji so bili prisotni tudi predsedniki komisij za lovsko strelstvo na območnih 

zvezah. Komisija je sprejela program dela s finančnim ovrednotenjem posameznih projektov. 

 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah (4 seje): 

Bojan Breitenberger (predsednik) 4 

Anton Koprivšek (podpredsednik) 4 

Primož Turnšek 2 

Dušan Urankar 2 

Matija Janc 4 

Janez Pečarič 3 

 

III. Državna strelska prvenstva Lovske zveze Slovenije 

Pod okriljem Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje so bila v letu 2013 izvedena 

naslednja prvenstva Lovske zveze Slovenije: 

 

1. državno prvenstvo v lovski kombinaciji, ki ga je organizirala LD Ruše na strelišču na 

Pečkah, 

2. državno prvenstvo veteranov in superveteranov, ki ga je izvedla LD Krvavec 

3. in državno prvenstvo v streljanju na premično tarčo – bežeči merjasec, ki je potekalo 

pod okriljem LD Rečica pri Laškem, na strelišču na Šmohorju. 

 

Pri izvedbi prvenstev se je komisija srečevala s podobnimi težavami kot v preteklih letih. 

Zaradi zaostrovanja organov nadzora v zvezi z izvajanjem strelskih tekmovanj in predvsem 

finančnih razlogov se na razpis za organizacijo državne tekme že drugo leto zapored ni 

prijavila nobena lovska družina. Članom LD Ruše gre zahvala, da so na izrecno zaprosilo 

komisije prevzeli organizacijsko zahtevno izvedbo državnega prvenstva v lovski kombinaciji. 

Ob tem je treba razumeti, da želijo lovske družine, ki so v izgradnjo strelišče vložile ogromno 

delovnih ur in tudi veliko finančnih sredstev, z izvedbo strelskih prireditev tudi kaj zaslužiti, 

kar pa je glede na omejena sredstva za delovanje komisij praktično nemogoče.   

 

Manj težav je bilo pri organizaciji prvenstva za veterane in superveterane, saj tekmovanje 

poteka z MK puško in brez kompaka, tako da se za izvedbo tega tekmovanja kljub velikemu 

številu udeležencev vsako leto prijavi nekaj lovskih družin. 

 

Tekmovanja na premično tarčo se je tudi v letu 2013 udeležilo le 21 tekmovalcev, ekipo pa je 

imelo le pet volilnih okolišev. V zadnjem času je bilo zgrajenih nekaj novih strelišč na 

premično tarčo, kar daje upanje, da bo tudi ta najbolj lovska disciplina pri strelcih deležna še 

večjega zanimanja.  

 

Pohvalno je, da je v letu 2013 veliko strelcev na državnih tekmah doseglo vrhunske rezultate 

in s tem izpolnilo normo za pridobitev značke »mojster strelec«. 
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IV. Udeležba na evropskem prvenstvu 

V letu 2013 so strelci barve LZS zastopali tudi na evropskem prvenstvu v lovski kombinaciji 

na Madžarskem, kamor je bilo prvenstvo prestavljeno zaradi odpovedi organizacije v Italiji. 

Strelska ekipa LZS je bila izbrana med prvimi petnajstimi strelci na državnem prvenstvu v 

lovski kombinaciji. Najboljših 15 se je udeležilo še izbirne tekme, na kateri je bilo izbranih 8 

strelcev, ki so se udeležili prvenstva. 

Uspeh reprezentance na EP je bil: 3 mesto golobi posamezno, 4 mesto kombinacija 

posamezno, 4 mesto ekipno golobi, 5 mesto kombinacija ekipno in 8 mesto kombinacija 

veterani. Na EP je sodelovalo 155 strelcev iz 15 držav. 

Strošek udeležbe ekipe LZS na evropskem prvenstvu je znašal preko 6.000 evrov. V ta znesek 

niso vključeni najem vozil za prevoz na Madžarsko, oblačila za ekipo, naboji in še nekaj 

drobnega materiala, kar je ekipa pridobila od donatorjev. 

V letu 2013 so se že začele izbirne tekme za EP 2014, ki bo na Finskem. V izbor je bilo 

povabljenih 40 strelcev na podlagi rezultatov na državnem prvenstvu. Izbirne tekme pa se 

bodo nadaljevale takoj v začetku leta 2014, saj je glede na načrtovan termin evropskega 

prvenstva prepozno, da bi z izbiro in pripravo ekipe pričeli šele po državnem prvenstvu v 

lovski kombinaciji. 

 

 

Strelska ekipa LZS na EP na Madžarskem 

 

V. Srečanje in prijateljska strelska tekma med Slovenijo ter Hrvaško 

V letu 2013 je bila LZS ponovno gostiteljica prijateljskega strelskega srečanje z lovci iz 

sosednje Hrvaške. Tekmovanja, ki je potekalo v odlični organizaciji LD Metlika, so se  

udeležile štiri ekipe, in sicer ekipa Lovske zveze Hrvaške, ekipa Karlovačke županije, ekipa 

LZS in ekipa ZLD Bela Krajina. Tudi tokrat je bila najboljša ekipa LZS, ki je prehodni pokal 

odpeljala nazaj v Ljubljano, druga je bila ekipa Lovske zveze Hrvaške, tretja ekipa ZLD Bela 

Krajina in četrta ekipa Karlovačke županije. Po tekmovalnem delu je sledilo družabno 

srečanje, ki so ga pripravili lovci LD Metlika. 
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VI. Izvedba izpitov za strelske sodnike  

Kljub načrtovanemu večjemu številu tečajev za strelske sodnike, je bil le-ta zaradi omejenih 

sredstev realiziran le v ZLD Notranjske. 

 

VII. Izvedba razpisov za usposobljene članice 

 

Komisija je tako kot v preteklem letu med prvimi razpisala dva projekta za izvedbo skupnih 

nalog za usposobljene članice. Razpisano je bilo dodatno usposabljanje za člane LD v varnem 

ravnanju z lovskim orožjem in izbirna strelska tekmovanja za udeležbo na strelskih 

tekmovanjih na državnem prvenstvu. Osem območnih zvez je realizirano razpisane naloge in 

podalo ustrezna poročila za izvedbo dodatnega usposabljanja za varno ravnanje z orožjem, 13 

območnih zvez pa je izvedlo izbirna tekmovanja in se tudi udeležilo državnih tekmovanj v 

lovskem strelstvu. 

 

VIII. Urejanje problematike lovskega strelstva oz. lovskih strelišč 

 

Komisija je tudi v preteklem letu sodelovala z odgovornimi na MNZ. Še vedno ostaja odprta 

problematika lovskega strelstva oziroma lovskih strelišč, saj trenutno veljavni Zakon o orožju 

lovskega strelstva ne ureja najbolje in tako dopušča možnosti za različne razlage posameznih 

določb, kar pa lovcem povzroča številne težave pri izvajanju strelskih aktivnosti. Dodatne 

težave povzročajo še različna stališča posameznih služb med državnimi organi, ki se ukvarjajo 

s tem področjem.  

 

Komisija si je v letnem načrtu za leto 2014 zadala nalogo, da ustrezno dopolni pravilnik o 

lovskem strelstvu in s tem poskuša čim bolj pokriti lovske strelske aktivnosti in kolikor je le 

mogoče tudi na ta način zmanjšati dilemo glede izvajanja lovskega strelstva. 

 

IX. Strokovna mnenja in odgovori 

Na komisijo so se z vprašanji v zvezi z lovskim strelstvom obrnile številne območne zveze in 

tudi posamezniki, ki jim je komisija sama ali pa v sodelovanju s Komisijo za organizacijska in 

pravna vprašanja posredovala ustrezne odgovore.  

 

X. Povzetek 

 

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje je z izjemo tečajev in izpitov za strelske sodnike 

realizirala vse načrtovane naloge. Poraba finančnih sredstev je bila v okviru načrtovanih, 

vendar je potrebno poudariti, da udeležba strelske ekipe LZS na evropskem prvenstvu v 

lovski kombinaciji tudi v letu 2013 ne bi bila možna brez pridobljenih finančnih in 

materialnih donatorskih sredstev, ki so v skupni višini krepko presegala znesek, ki je bil v ta 

namen dodeljen iz sredstev LZS. Ker je pridobivanje donatorskih sredstev vsako leto težje, se 

je treba zavedati, da ni prav nobenega zagotovila, da se bodo strelci LZS lahko vsako leto 

udeleževali Evropskega prvenstva. Strelci, ki morajo za dosego vrhunskih rezultatov vložiti 

ogromno svojega časa, predvsem pa denarja, to težko razumejo in v komisiji se bodo 

maksimalno potrudili, da se bo vsako leto realiziralo vse načrtovane naloge. Ob tem pa je 

treba razumeti, da se lahko porabimo samo toliko sredstev kolikor jih je na voljo. 
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4. Komisija za finančno in gospodarsko področje  

 

I. Seje komisije 

Komisija za finančno in gospodarsko področje (KFGP) se je v letu 2013 sestala na petih 

rednih in dveh dopisnih sejah. 

 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (7 sej): 

Anton Lukančič (predsednik) 7 

Avgust Bučar (podpredsednik) 6 

Peter Primc 1 

Bojan Papič 5 

Maksimilijan Lešnik 5 

Damjan Us 7 

Anton Bensa 5 

 

III. Osnovne naloge komisije 

Stališče KFGP ostaja, da je s sredstvi treba ravnati preudarno in gospodarno. Osnovno načelo 

komisije je doslednost, dokazano pa je delo komisije živa materija. Sklepi, ki so v času 

sprejemanja dorečeni, njihovo izvajanje pa se na naša na daljši rok, včasih v fazi realizacije 

potrebujejo določene spremembe. Na primer KFGP je lani sklenila, da se v teh razmerah, ki 

trenutno vladajo v Sloveniji, ne bo prodajalo nepremičnin. Stanje v letu 2013 pa je komisiji 

nalagalo, da se je kljub takšni zavezi morala soočiti z realnostjo in oceniti, ali je glede na 

situacijo še primerno dajati objekt na Pokojišču v najem in ali ni z vidika gospodarnosti in 

potreb LZS po lastništvu tega objekta morda bolje rešiti zadevo s transparentnim postopkom 

prodaje.  

 

 

IV. Vizija LZS 2012–2016 

Pri obravnavi predlogov dopolnitve vizije LZS so člani komisije soglasno podprli namero o 

prihodkih LZS v razmerju 70:30 (70% iz članarin ter drugih prispevkov članstva in 30% iz 

drugih virov). Prihodki, ki so utečeni že desetletja, so večinoma iz članarin in drugih 

prispevkov članstva. Tako obresti od privarčevanih sredstev kot prihodki od najemnin so 

posledično del denarja članstva. Prihodkov z naslova razlik v ceni za lovske izkaznice in 

lovsko čuvajske izpite ni, saj je komisija vztrajala, da se te obračunavajo po dejanskih 

stroških. Tako je LZS še daleč od doseganja želenih 30 % sredstev iz drugih virov. Potrebne 

so  ključne in  sistemske rešitve za oblikovanje tega dela financiranja dejavnosti LZS.  

 

V. Dejstva narekujejo financiranje LZS 

Veliko besed in črk je bilo povedanih in zapisanih v preteklem letu na temo dela in 

financiranja LZS v prihodnje. Dejstvo je, da tako vsebinsko bogatega programa ni imela LZS 

že kar nekaj let, lahko rečemo desetletje. Temu seveda sledi tudi potrebno financiranje, kljub 

temu, da člani, ki pri tem sodelujejo, še vedno opravijo precej dela prostovoljno. Člani KFGP 

na osnovi možnega želijo kar se da prisluhniti tudi današnjim razmeram v družbi. Na tej 

osnovi so lani pripravili osnutek predloga za zmanjšanje članskega prispevka. Pri 
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usklajevanju načrta pa so naleteli na oviro, prek katere ni šlo. Članstvo LZS upada in kar 

nekaj manj je prihodkov s postavke 30 % prihodkov iz drugih virov, zato je bila komisija 

primorana sprejeti isto višino članarine kot prejšnja leta. Ker pa je komisija odgovorna in ji je 

še kako mar za smotrno porabo slehernega evra, želi, da se ob sicer veljavnem in sprejetem 

načrtu na UO LZS za leto 2014 vsi porabniki sredstev še vedno obnašajo kar se da racionalno 

pri  realizaciji vsebinskega načrta. 

 

VI. Podpis izjave o odgovornosti do ravnanja s finančnimi sredstvi 

S prej naštetimi izhodišči je KFGP želela še dodatno zaščititi odnos do porabe finančnih 

sredstev, zato je UO LZS predlagala, da se vsem nosilcem porabe po stroškovnih mestih da v 

podpis izjavo o osebni odgovornosti. Vsak nosilec porabe tako s podpisom jamči, da dela v 

skladu s pravilniki in sklepi organov LZS. To predstavlja dodatno zagotovilo o dosledni 

transparentnosti porabe. 

 

VII. Urejanje sistemske in operativne organiziranosti 

KFGP sledi načelu, da nobena stvar ni tako dobra, da ne bi mogla biti še boljša, zato si 

prizadeva za tiste organizacijske spremembe, ki bodo imele pozitivne učinke. Pri sistemskih 

rešitvah gre za spremembe pravil in pravilnikov. Ni malo kritik, da komisija posega na 

področje, ki ni v njeni domeni, vendar mora opozarjati tudi na takšne zadeve, če želi doseči 

želeni finančni cilj. 

 

VIII.  LZS servis upravljavkam lovišč 

Iz vlog lovskih družin, ki jih prejema komisija, se da razbrati v kolikšni meri jim LZS 

zagotavlja servis in podporo. Ocena na odgovore je večinoma pozitivna, pogrešajo pa 

določene aktivnosti.  

 

IX. Prenos nalog na usposobljene članice 

Po začetnih težavah se prenos nalog na usposobljene članice dobro izvaja. Denar je na osnovi 

poročil izvajalk razpisanih programov smotrno in koristno porabljen za kakovostne projekte, s 

čimer je po oceni KFGP namen razpisov za usposobljene članice dosežen. Še vedno se 

pojavlja manjši operativni problem pri določanju načrtovanja sredstev v povezavi z 

založništvom, kar je definirano v pravilniku in bo komisija uredila v letu 2014. 

 

X. Pomoč in donacije 

Glede vlog za pomoč in donacije ob jubilejih članic je komisija sprejela odločitev, da se v 

letnem načrtu namesto tega del sredstev nameni za delovanje zelenega sklada kot 

solidarnostne oblike pomoči članom.  

 

XI. Priprava finančnega načrta za leto 2014 

Po prejemu predlogov so bili ti usklajeni na koordinaciji predsednikov komisij na osnovi 

predhodno pripravljenih okvirjev možnosti financiranja. S predstavljenimi mehanizmi 

nadzora nad porabo tako o porabi dodeljenih finančnih sredstvih komisije odločajo same. Na 

osnovi tega je KFGP pripravila predlog sklepa za upravni odbor, ki je potrdil vsebinski in 

finančni načrt za leto 2014.  
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XII. Nadaljevanje del na sedežu LZS 

Na sedežu LZS, na Župančičevi 9 v Ljubljani, je bilo v letu 2013 na novo urejeno parkirišče. 

Ob tem je velikega pomena istočasno izdelana drenaža z izolacijo okrog objekta z zunanje 

strani, ki preprečuje zamakanje in s tem veliko škodo v spodnjih prostorih. Tako je objekt 

pridobil povsem drugo funkcionalno vrednost.  

 

Problem pa ostaja nezasedenost praznih prostorov na sedežu LZS, kar predstavlja, glede na 

potrebe zveze, veliko prevelik strošek vzdrževanja stavbe. Naloga KFGP je pripraviti 

najboljše rešitve te problematike v več različicah, ki bodo predstavljene v začetku leta 2014. 

 

 

XIII. Finančno poslovanje v številkah 

Finančno poslovanje v številkah je sestavni del tega letnega poročila (v nadaljevanju). 

  

 

 
 

 
 

Na novo urejeno parkirišče na sedežu LZS, istočasno izdelana drenaža z izolacijo okrog objekta z zunanje strani 

preprečuje zamakanje in s tem veliko škodo v spodnjih prostorih LZS (Foto: S. Mrlak) 
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5. Komisija za organizacijska in pravna vprašanja  

 

I. Seje komisije 

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja (KOPV) se je v letu 2013 sestala na 5 rednih 

sejah. 

II. Člani komisije in udeležba na sejah  

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (5 sej): 

mag. Stanislav Bele (predsednik) 4 

Goran Šuler (podpredsednik) 5 

Niko Šuštarič 5 

Daniel Vehar 4 

Bojan Košir 3 

Pate Lambert 5 

Igor Zadravec 5 

Slavko Jauk (19. 9. 2013 preneha članstvo) 1 od 2 

mag. Nataša Oven (19. 9. 2013 nastopi članstvo) 0 od 2 

 

KOPV je na septembrski seji obravnavala odstop člana Slavka Jauka, za novo članico pa 

izvolila mag. Natašo Oven. 

 

III. Normativne naloge 

 

Med normativne naloge, ki jih je KOPV opravila v letu 2013, sodijo:  

 

- spremembe in dopolnitve Pravil Lovske zveze Slovenije, 

- spremembe in dopolnitve Pravilnika o financiranju določenih skupnih nalog članic 

Lovske zveze Slovenije, 

- spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku pred Odborom Etičnega kodeksa 

slovenskih lovcev, 

- Pravilnik o podeljevanju jubilejnih lovskih znakov za leta članstva, 

- Pravilnik o uporabo lovskih psov v loviščih,  

- Pravilnik o zelenem skladu Lovske zveze Slovenije ter 

- pobude za spremembe in dopolnitve zakona o divjadi in lovstvu. 

 

Nekatere od navedenih aktov je KOPV pripravila sama, nekatere pa dopolnila na podlagi 

predlogov, ki so jih pripravile pristojne komisije. Večino teh aktov je KOPV obravnavala v 

več različicah in na več sejah. 

 

IV. Pravna presoja vsebinsko zahtevnejših zadev 

 

KOPV je podala pravno presojo pri vsebinsko zahtevnejših zadevah, ki zajemajo naslednjo 

problematiko: 

 

- lovske izkaznice, 

- lovsko udejstvovanje zamejskih Slovencev in tujcev v Republiki Sloveniji, 

- lovska strelišča ter strelišča fizičnih oseb na zasebnih zemljiščih, 

- prekomerne škode po divjih prašičih, 

- snemanje divjadi ob lovsko-tehničnih objektih, 
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- usmrtitev ranjene divjadi ter pobiranje trupel divjadi na nelovnih površinah. 

 

Odgovore na posamezna vprašanja, povezana z zgornjo tematiko, je KOPV iskala praktično 

na vsaki seji skozi vse leto. 

 

V. Problematika, povezana z ohranjanjem narave 

 

KOPV se je v letu 2013 ukvarjala tudi s problematiko, povezano z ohranjanjem narave, ki 

zajema naslednje sklope: 

 

- prepoved lova na ptice na območju Ormoških lagun ter na drugih zavarovanih 

območjih, 

- gradnja vetrnih elektrarn na Senožeških brdih ter umeščanje drugih velikih 

infrastrukturnih objektov v prostor in 

- upravljanje z divjadjo v Triglavskem narodnem parku. 

 

Izvajanje teh nalog v letu 2013 KOPV ocenjuje kot manj uspešno. Gre za izrazito 

interdisciplinarne naloge, pri katerih bi KOPV potrebovala več pomoči in sodelovanja drugih 

organov. 

 

VI. Sodelovanje v postopkih sprejemanja zakonskih in podzakonskih aktov 

 

Na normativnem področju je KOPV v letu 2013 preprečila sprejetje Navodil za udejstvovanje 

tujih lovskih gostov na skupnih lovih. Prav tako pa je KOPV Ministrstvu za kmetijstvo in 

okolje posredovala več pobud za razlago ali spremembo predpisov ter kritično odgovorila na 

različna stališča tega ministrstva do posameznih vprašanj s področja lovstva. Žal je KOPV 

prejela zelo malo vsebinskih in pravno korektnih odgovorov ministrstva, pristojnega za divjad 

in lovstvo. 

 

VII. Druge naloge in naloge KOPV, opravljene izven sej 

 

Med druge naloge, ki jih je KOPV opravila v letu 2013, sodijo prošnje za sprejem v članstvo 

Lovske zveze Slovenije na podlagi drugega odstavka 4. člena Pravil Lovske zveze Slovenije 

in obravnava tematike včlanjevanja v lovske vrste, mlajših od 18 let. 

 

KOPV je izven sej opravila tudi naslednje naloge: 

 

- izvedba dveh obsežnejših seminarjev (Celje, Črnomelj) o disciplinski odgovornosti v 

lovski družini, 

- organizacija in izvedba posveta o problematiki voženj v naravnem okolju v Državnem 

svetu Republike Slovenije, 

- začetna vključitev v postopek, s katerim želi predlagatelj doseči Lovski zvezi 

Slovenije odvzem statusa organizacije, ki  deluje v javnem interesu na področju 

ohranjanja narave, 

- vsakotedenska pisna pravna pomoč lovskim družinam in njihovim članom, 

najpogosteje glede vprašanj povezanih z lovskimi izkaznicami ali članstvom v lovski 

družini (vključno s problematiko sprejemanja v članstvo), 

- občasna udeležba na sestankih pri državnih organih  ob obravnavi tematike povezane z 

divjadjo in lovstvom ter 
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- kar pogosta priprava vsebinskih dopisov za državne organ, ki so pristojni za področje 

divjadi in lovstva. 

 

VIII. Odprta vprašanja 

 

KOPV želi dobronamerno opozoriti na problematiko, ki je najbolj aktualna z njenega zornega 

kota, in sicer na: 

 

- brezvoljnost države pri pripravi predpisov, njeno neodzivnost na pobude KOPV oz. 

LZS ter popolna nepripravljenost za reševanje zahtevnejših pravnih problemov (na 

primer: nesprejetje več podzakonskih aktov, ki jih zahteva zakon o divjadi in lovstvu, 

nesprejetje novele Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 

Slovenije, spreminjanje stališč glede dolžnosti usmrtitve ranjene divjadi na javnih 

površinah, dajanje »zasebnih«  mnenj glede priznavanja lovskega izpita tujcu ipd.), 

- premajhno odzivnost drugih komisij na pobude KOPV v primeru  skupnih tem ter 

- nujnost zagotovitve strokovne pravne podpore lovskim družinam in njihovim članom 

v okviru strokovne službe, ko gre za strokovna vprašanja, o katerih ni potrebno 

stališče KOPV, saj člani KOPV zaradi obsega dela tega ne zmorejo več. 

 

 
 

 
 

Seminar o vodenju disciplinskega postopka v lovski družini v Celju (Foto: Š. Vesel) 
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6. Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi  
 

I. Seje komisije 

 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi (KLKOJ) se je v letu 2013 sestala na 

sedmih rednih sejah in imela eno dopisno sejo.  

 

II. Člani komisije in udeležba na sejah 

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah (8 sej): 

Franc Kene (predsednik) 8 

Rudolf Slogovič (podpredsednik) 6 

Franc Slodnjak 8 

Milan Tepej 8 

Marino Dobrinja 5 

Bojan Jerman 6 

 

III. Izvolitev novega predsednika komisije 

 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi je na januarski seji po odstopu dotedanjega 

predsednika Gregorja Rettingerja za novega predsednika izvolila Franca Keneja, za 

podpredsednika pa Rudolfa Slogoviča. Komisija je v takšni sestavi sodelovala vse leto, 

nadomestnega, sedmega člana komisije ni imenovala. Zaradi teh sprememb je imenovala tudi 

novega člana delovne skupine za odpiranje in obravnavo prijav, prispelih na javni poziv 

Lovska kultura 2013.  

 

IV. Finančno načrtovanje in spremljanje realizacije  

 

Ena od nalog komisije v preteklem letu je bila finančno načrtovanje in redno spremljanje 

realizacije finančnega načrta dela komisije. Finančno poslovanje komisije je v letu 2013 

potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom. Večina nalog je bila realizirana, sredstva, 

namenjena za promocijo lovske kulture, pa prenesena v leto 2014, saj se je tudi izvedba 

naloge (organizacija dobrodelnega koncerta) prenesla v leto 2014. Komisija je pripravila 

delovni in finančni načrt za leto 2014 in ga skupaj z načrtom razpisa za usposobljene članice s 

področja lovske kulture uskladila s Komisijo za finančno in gospodarsko področje.  

 

V. Izvedba razpisov za usposobljene članice 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi je v preteklem letu pripravila vsebino 

razpisov s področja lovske kulture, ki se financirajo iz sredstev PN za usposobljene članice. 

Skladno s pogoji razpisa je komisija izbrala prijave, ki so ustrezale zahtevanim merilom, ter 

po izvedenih dogodkih v skladu z zahtevami razpisa obravnavala tudi poročila o izvedenih 

aktivnostih. Razpisana in uspešno realizirana so bila štiri izobraževanja (začetni in 

nadaljevalni tečaj za rogiste in dva tečaja za osnovno usposabljanje v oponašanju jelenjega 

ruka) ter en poseben projekt (koncert ob 100-letnici rojstva skladatelja Jožeta Grleca).  

 

VI. Izvedba javnega poziva Lovska kultura 2013 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi je v letu 2013 obravnavala vloge za 

finančno pomoč skupinam v okviru javnega poziva Lovska kultura 2013. Skladno s pogoji 
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oziroma merili za dodeljevanje sredstev je delovna skupina znotraj komisije obravnavala vse 

prijave in izbrala tiste, ki so ustrezale zahtevanim merilom. Komisija pa je skozi vse leto 

spremljala izvajanje projektov prek poročil o izvedenih aktivnostih in sta bili iz njih razvidni 

vsebina ter usklajenost prireditve z načrtovanimi cilji. Prvič se je zgodilo, da je komisija 

podelila vsa sredstva (v skladu z določili javnega poziva), ki so bila namenjena za to 

dejavnost in so bili vsi projekti tudi v celoti realizirani. Komisija je prav tako obravnavala in 

sprejela dopolnitve in spremembe Meril za podeljevanje finančne pomoči kulturnim skupinam 

in posameznikom za leto 2014.  

VII. Priprave na sejem Lov 2013 v Gornji Radgoni 

Komisija je sodelovala s predstavniki Pomurskega sejma pri zagotavljanju udeležbe lovskih 

pevskih zborov, rogistov in rukačev na sejmu Lov 2013 v Gornji Radgoni. Po končanem 

sejmu je komisija pripravila analizo sodelovanja skupin pevcev in rogistov ter rukačev in 

predlagala vodstvu sejma določene izboljšave. 

 

Nastop lovskih rogistov na sejmu v Gornji Radgoni (Foto: Š. Vesel) 

VIII. Promocija lovske kulture  

Komisija je v letu 2013 v okviru promocije lovske kulture širši javnosti na pobudo 

predsednika LZS načrtovala izvedbo dobrodelnega koncerta. Določene organizacijske naloge 

je komisija izvedla že v letu 2013, nato pa zaradi terminskih težav to nalogo prenesla v leto 

2014. Prek območnih ZLD je komisija iskala predloge za namen dobrodelnega koncerta in ga 

tudi našla, se povezala z lokalnimi soorganizatorji, pripravila koncept prireditve ter pridobila 

večino glasbenih izvajalcev na koncertu. S pripravami na koncert bo komisija nadaljevala v 

letu 2014. 

IX. Druge naloge 

Komisija je sodelovala in nudila pomoč pri organizaciji 40. srečanja slovenskih lovskih 

pevskih zborov in rogistov (SLPZR) v Globokem, prav tako pa je sodelovala pri pripravah in 

iskanju organizatorja 41. srečanja SLPZR. Komisija je obravnavala delovanje sekcije rukačev 

in nudila del podpore pri načrtovanju organizacije državnega prvenstva oponašalcev jelenjega 

ruka. Prav tako je komisija na svojih sejah skozi vse leto obravnavala predloge in izdajala 
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soglasja za odlikovanja na področju lovske kulture. V preteklem letu se je seznanila z 

delovanjem modula Lovska kultura v Lisjaku in s problematiko ustvarjanja TV oddaje Dober 

pogled. Poleg teh tem se je posvečala tudi drugim vprašanjem s področja lovske kulture.  

 

Jubilejno 40. srečanje slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov v Globokem 

Člani komisije so se udeležili kar nekaj prireditev ob jubilejih in drugih projektih skupin 

(zborov in rogistov ter rukačev): državnega prvenstva oponašalcev jelenjega rukanja, 40-

letnice LPZ Dekani, 35-letnice LPZ Zasavje Trbovlje, 25-letnice LPZ Škale in 20-letnice 

Dobovskih rogistov, na katerih so bili uradno izpostavljeni kot predstavniki Komisije za 

lovsko kulturo. Vsi člani komisije so se udeležili tudi 40. srečanja SLPZR, ki je bilo 15. 6. 

2013 v Globokem. 

X. Povzetek 

Člani komisije so na sejah delovali usklajeno in bili zelo operativni, nekaj dela pa so opravili 

tudi izven sej. Poleg lovskih pevskih zborov in skupin lovskih rogistov ter v zadnjem času 

tudi skupine oponašalcev jelenjega rukanja, ki jih bo komisija v letu 2014 postavila v 

enakovredno organizacijsko obliko kot ostale skupine (organizirali se bodo kot društvo), bo 

komisija večjo pozornost namenila tudi likovnikom in fotografom, zato je v delovnem načrtu 

za leto 2014 predvidela tudi organizacijo likovne in fotografske kolonije. 

 

 

Državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja v Idriji (Foto: Š. Vesel) 
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7. Komisija priznanja in odlikovanja  

I. Seje komisije 

Komisija za priznanja in odlikovanja (KPO) se je v letu 2013 sestala na šestih rednih sejah. 

II. Člani komisije in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (6 sej): 

Milan Velkovrh (predsednik) 6 

Stanko Štimac (podpredsednik) 6 

Stanislav Gabrijel 5 

Franc Krivec 6 

Pavel Steblovnik 6 

 

III. Odlikovanja in priznanja 

 

Skupno je v letu 2013 komisija obravnavala 898 predlogov za lovska odlikovanja in 

priznanja, od teh je bilo ugodno rešenih 777, zavrnjenih pa 121. Komisija redno sodeluje z 

komisijo za lovsko kulturo, ki daje predhodna mnenja k predlogom za podelitev plaket za 

lovsko kulturo. 

 

IV. Jubilejni lovski znak 
 

Komisija za lovska priznanja in odlikovanja je v letu 2013 skladno s pobudo predsednika 

LZS, ki je bila podana na OZ LZS, pripravila celostno podobo novega Jubilejnega lovskega 

znaka, ki ga prejmejo lovci za 40, 50 in 60 (in več) let članstva v lovskih družinah, 

odgovarjajoče listine in osnutek aneksa k Pravilniku o podeljevanju lovskih priznanj in 

odlikovanj. Osnutek aneksa je podala v obravnavo Komisiji za organizacijska in pravna 

vprašanja. Aneks je bil posredovan UO LZS v sprejem in potrditev. Prav tako je komisija v 

okviru namenskih sredstev (10.000 evrov) za izvedbo projekta Jubilejni lovski znak uredila 

nadgradnjo spletne aplikacije Lisjak, oblikovanje in tisk ustreznih listin, oblikovanje in 

kovanje  znakov. Torej je za začetek podeljevanja že vse pripravljeno. 
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8. Komisija za lovsko kinologijo  

I. Seje komisije 

V letu 2013 se je Komisija za lovsko kinologijo (KLK) sestala na dveh rednih sejah in imela 

eno dopisno sejo. V vsakem primeru pa komisija ocenjuje, da je nujna komunikacija članov 

prek elektronske pošte, s čimer zmanjšuje stroške delovanja komisije.  

 

II. Člani komisije in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje): 

Janez Šumak (predsednik) 3 

Radoš Burnik (podpredsednik) 2 

Iztok Trček 1 

Franc Turnšek 3 

Anton Šuklje 3 

Branko Tucovič 3 

Ervin Feregotto 3 

Milan Burič 0 

 

III. Načrt dela komisije za leto 2013 

 

Komisija za lovsko kinologijo pri LZS v svojem mandatu sledi cilju, ki si ga je zadala v 

načrtu dela ob nastopu mandata v načrtu dela na podlagi SWOT analize stanja slovenske 

lovske kinologije: »Pridobitev bolj uglednega in vplivnega mesta ter vloge lovske kinologije v 

lovski organizaciji (brez lovsko uporabnega lovskega psa ni lova!)«. 

 

Še vedno so osnovne naloge komisije: 

 

- vztrajati na čimprejšnjem sprejemu Pravilnika o uporabi lovskih psov v loviščih na 

podlagi pravil LZS, 

- izboljšati sodelovanje med LKD in lovskimi organizacijami, zlasti vztrajanje na 

stališču, da so kinologi člani UO LD,  

- enoten sporazum za zagotavljanje financiranja lovske kinologije na območju države – 

dolgoročna naloga – izvedba ankete in nato presoja stanja (delo delovne skupine LZS 

– KZS), 

- zagotavljanje avtonomije lovske kinologije v okviru KZS – skrb za enakopravni 

partnerski odnos (priporočilo vodstvu LZS),  

- prizadevanje po okrepitvi strokovnega kadra iz celotnega območja RS  - zavzemanje 

za nove vodnike lovskih psov in spodbujanje sodelovanja z LKD-ji, 

- sodelovanje s KZS in pasemskimi organizacijami (Vzrejnimi komisijami) pri 

medsebojni strokovni pomoči – tudi z LKD-ji, v namen koriščenja informacijskega 

sistema LZS – Lisjak – aplikacija KINOLOGIJA, 

- transparentna delitev sredstev vzrejnim komisijam KZS – potrebno je pridobiti 

program dela vzrejnih skupin ter izdelati kriterije za delitev sredstev, 

- analiza stanja psov lovskih pasem in iskanj krvosledcev obstreljene divjadi za l. 2012 

(Lisjak), 

- priprava načrta dela in finančnega načrta KLK za l. 2013 ter 

- zbir kinoloških predpisov (pravilnikov) za pse lovskih pasem in objava na spletni 

strani LZS (zaradi boljše informiranosti vodnikov lovskih psov). 
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IV. Finančni načrt komisije za leto 2013 

Po predlogu finančnega načrta LZS  je bilo komisiji za lovsko kinologijo dodeljenih 

predvidenih 25.782 evrov. Sredstva je komisija namenila za delo vzrejnih komisij, od katerih 

je zahtevala finančno ovrednotenje programov dela, po zaključku pa tudi poročilo o porabi s 

priloženimi fakturami. Ko je komisija prejela finančno ovrednotenje prireditev državnega ali 

mednarodnega ranga vzrejnih komisij (le-te so navedle za skupaj 35.500 evrov), je KLK 

podala kriterije delitve sredstev komisije za lovsko kinologijo pri LZS ter v razrezu razdelila 

razpoložljiva sredstva. 

 

V. Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih 

Prioriteta komisije je bil tudi v letu 2013 nedokončan projekt komisije v prejšnjem mandatu - 

Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih. Komisija je pripravila osnutek novega predloga 

pravilnika o uporabi lovskih psov v loviščih, ga objavila na spletni strani LZS ter poslala v 

obravnavo usposobljenim članicam LZS (upravljavkam lovišč), OZUL-om, LKD, VK, 

Pasemskim klubom, članom UO LZS, strokovni službi LZS, posredno vodnikom lovskih 

psov, in določila rok (24. 6. 2012) sprejemanja morebitnih predlogov, pripomb, dopolnitev in 

popravkov posameznih členov osnutka pravilnika. 

 

Po uskladitvi vseh korekcij, na podlagi prejetih predlogov, je sledilo vabilo na zbor lovskih 

kinologov (LKD, VK, pasemski klubi, strok. služba LZS, podpredsednik KZS) s priloženim 

navedenim predlogom osnutka pravilnika (Lukovica, 25. 9. 2012). Zbralo se je lepo število 

predstavnikov lovske kinologije, ki so pripravili čistopis pravilnika. Tega je nato prevzela v 

obravnavo še Komisija za organizacijska in pravna vprašanja pri LZS ter ga na dveh sejah (na 

katerih je sodeloval tudi predsednik naše komisije) dodobra proučila in uskladila z 

zakonodajo ter drugimi pravnimi predpisi. Kot takšen je bil predlog pravilnika o uporabi 

lovskih psov v loviščih februarja 2013 še enkrat obravnavan pred zborom lovskih kinologov 

ter s pomočjo člana KOPV pri LZS predstavljen tudi s pravnega vidika. Slednji je bil z 

minimalnimi popravki in nato še z dodatnim sklepom korespondenčne seje KLK poslan 

KOPV v ponovno pravno proučitev. Po potrditvi KOPV bo pravilnik na eni izmed sej v letu 

2014 obravnaval UO LZS.  

 

VI. Predlog o spremembah pravilnika o financiranju določenih skupnih nalog članic  

Predlog komisije za lovsko kinologijo o spremembah pravilnika o financiranju določenih 

skupnih nalog članic LZS glede lovske kinologije je KOPV LZS obravnavala ter po besedah 

Gorana Šulerja (na koordinacijskem sestanku predsednikov komisij LZS) upoštevala predloge 

komisije. Obstajajo tudi mnenja, da je potrebno spremeniti celoten pravilnik. V letu 2014 

bodo pogoji razpisa skladni z veljavnim pravilnikom. Razpis (lovska kinologija) se bo izvedel 

za tečaj vodnikov krvosledcev, ki ga je komisija v letu 2013 načrtovala in izvedla v 

sodelovanju s VK za barvarje pri KZS v SKZ LD Celje (v sodelovanju z LD Dobrna) in je 

odlično uspel, z doslej rekordnim številom 18 slušateljev oz. vodnikov s štirinožnimi tovariši 

iz vse Slovenije. 

 

VII. Modul kinologija 

Po obvestilu o sklepu glede vnašanja podatkov (delovne preizkušnje) v aplikacijo Lisjak 

modul Kinologija – vzrejnim komisijam (VK), Komisija za lovsko kinologijo pri LZS 

ugotavlja, da odziva oz. posluha z njihove strani ni bilo. Pozitivno je odgovorila VK za 

jamarje, VK za barvarje samo ustni pozitiven odgovor, od VK ptičarji je komisija prejela 
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negativno mnenje z obrazložitvijo, da morajo te podatke po zakonu vnašati upravljavke lovišč 

– lovske družine itd. Želja je bila vzpostaviti vzajemnost, saj je bistvo ponujenega projekta – 

tudi obratno, razpolaganje s podatkovno bazo posameznih pasemskih skupin lovskih psov 

vzrejnih komisij pri KZS. Komisija namreč meni, da lahko samo na osnovi zbira podatkov in 

analiz, za katere nujno potrebuje podatke, načrtuje nadaljnje delo pri razvoju določene pasme 

ali lovske kinologije nasploh. Komisija bo v sodelovanju s Komisijo za informacijski sistem 

pri LZS začela z dogovori o navedenem programu in ponudbo LKD-jem.  

 

VIII. Analiza o iskanju obstreljene divjadi v Sloveniji za leto 2012 

 

Komisija za lovsko kinologijo LZS je s svojim prispevkom sodelovala tudi na 5. Slovenskem 

lovskem dnevu v Gornji Radgoni (20. aprila 2013) s pripravo slovenske analize o iskanju 

obstreljene divjadi za leto 2012. S tem namenom se je oblikovala delovna skupina za pripravo 

te analize, ki so jo sestavljali Janez Šumak, Ervin Feregotto in Radoš Burnik pod vodstvom 

Ervina Feregotta. Ta je večino analiz tudi pripravil in izvedel predstavitev na 5. Slovenskem 

lovskem dnevu v Gornji Radgoni. Delovna skupina je pripravila tudi »brošure«, ki jih je 

strokovna služba LZS po e-pošti posredovala vsem usposobljenim članicam, OZUL-om, 

LKD- jem, lovskim družinam, razdeljene pa so bile tudi tečajnikom na tridnevnem tečaju 

vodnikov krvosledcev v LD Dobrna. Analiza je objavljena na spletni strani LZS, povzetek pa 

tudi v reviji Lovec. 

 

IX. Analiza stanja lovskih psov po pasmah 

 

Komisija je izvedla tudi analizo stanja lovskih psov po pasmah (Lisjak) v l. 2012, ki je 

pokazala število 4.163 lovskih psov, 1.483 psov nima vpisane preizkušnje, od tega je mlajših 

do enega leta okrog 100. Tudi ta analiza je objavljena na spletni strani LZS. 

 

 

Tabela 1: Pregled števila lovskih psov po pasmah v l. 2012 (Lisjak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasemska skupina Število psov 

goniči 1.902 

jamarji 772 

šarivci 643 

ptičarji 484 

krvosledci 314 

prinašalci 48 

Skupaj psov 4163  
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Graf 1: Število lovskih psov po pasmah v l. 2012, prikazano v odstotkih (Lisjak) 

 

 
 

X. Objava aktualnih pravilnikov pasemskih organizacij na spletni strani LZS 

Komisija je delno realizirala sklep o pridobitvi aktualnih pravilnikov pasemskih organizacij s 

prošnjo za objavo zbira pravilnikov na spletni strani LZS, saj se VK niso v celoti odzvale. Na 

spletni strani LZS so tako objavljeni le določeni pravilniki, ostale bo komisija pridobila v 

sodelovanju s KZS.  

 

XI. Zaznavanje upada števila lovskih psov 

Komisija za lovsko kinologijo je na osnovi statistike vpisanih psov vseh pasem v rodovno 

knjigo KZS 1993–2012, ki jo je komisiji poslal predsednik KZS mag. Kavčič, pripravila izpis 

lovskih pasem iz rodovne knjige in nato še lovskih pasem iz informacijskega sistema “Lisjak” 

ter ugotovila, da število lovskih psov upada.  

 

Graf 2: Prikaz gibanja števila lovskih psov v letih 1993–2012 

  

 
 

 

Ob primerjavi vpisa ključnih lovskih pasem v rodovno knjigo KZS (KZS je pristojna za 

izdajanje rodovnikov bodočim lastnikom (skrbnikom) mladih psov lovskih pasem) in vpisa v 

informacijski sistem LZS LISJAK pa se je, glede na precejšnjo razliko v podatkih, pojavilo 

vprašanje: »kje so vsi ti lovski psi, kam so šli …« 
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Tabela 2: Primerjava števila lovskih psov po pasmah, vpisanih v rodovno knjigo KZS 

informacijski sistem LISJAK (LZS)  

 

 
 

Le ugibamo lahko, da morda niso bili vpisani v informacijski sistem Lisjak, morda niso bili 

privedeni na telesno oceno (oceno zunanjosti), ali so bili prodani v tujino, za hišne 

ljubljenčke, v službene namene (policija, vodniki slepih itd.) ali iz drugih razlogov niso 

pristali v »lovskih rokah«. 

 

Tabela 3: Analiza gibanja mladičev lovskih pasem pri KZS v l. 1993 in v l 2012 

 

    1993* 2012 

1 nemški lovski terier* 223 62 

2 jazbečar resasti 110 45 

3 brandl brak 37 37 

4 beagle 0 120 

5 brak jazbečar* 229 141 

6 istrski kratkodalki gonič 180 30 

7 istrski resasti gonič 65 8 

8 posavski gonič 70 25 

9 planinski gonič 13 6 

10 bavarski barvar* 60 40 

11 hanoveranski barvar 66 11 

12 nemški kratkodlaki ptičar 71 78 

13 nemški ptičar žimavec 73 32 

14 nemški prepeličar* 140 70 

15 angleški koker španjel 277 38 

16 zlati prinašalec 115 55 

17 labradorec 156 121 

18 gladkodlaki prinašalec 31 48 

19 angleški špringer španjel 65 16 

  SKUPAJ 1981 983 
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XII. Oblikovanje seznama vodnikov krvoslednikov in objava na spletni strani LZS 

 

Med nalogami komisije v letu 2013 je bila tudi priprava seznama vodnikov krvoslednikov (v 

sodelovanju s Komisijo za lovski informacijski sistem LZS). Seznam, ki ga sicer še 

dopolnjujemo, je od  3. 11. 2013 objavljen na spletni strani LZS, na njem pa so zajeti vsi 

vodniki z lovskimi psi, ki so opravili potrebno uporabnostno preizkušnjo. Spletna aplikacija 

omogoča, da se lahko seznam po potrebi vsakodnevno ažurira.  

 

XIII. Ustanovitev delovne skupine za izdelavo študije »Delovanje lovske kinologije v 

Sloveniji« 

V želji ureditve relacij in odnosov med LZS in KZS sta oba predsednika (na podlagi 

Sprejetega medsebojnem sodelovanju Kinološke zveze Slovenije (KZS) in Lovske zveze 

Slovenije (LZS) z dne 15. 4. 2011 ter  sprejetim sklepom vodstev obeh zvez z dne 9. 5. 2012) 

24. 9. 2012 ustanovila delovno skupino za izdelavo študije “Delovanje lovske kinologije v 

Sloveniji”. V skupni delovni skupini sodeluje tudi predsednik Komisije za lovsko kinologijo 

pri LZS Janez Šumak. Delovna skupina bo opravila analizo procesov delovanja lovske 

kinologije v Sloveniji, opredelila ključne merljive pokazatelje ugotavljanja delovanja lovske 

kinologije in pripravila oz. predstavila pregled delovanja procesov – obstoječe stanje lovske 

kinologije v Sloveniji. V l. 2013 se je delovna skupina sestala enkrat, sestali pa sta se tudi 

vodstvi KZS in LZS, ki sta ugotovili zadovoljivo delo mešane delovne skupine. 

 

XIV. Druge naloge 

 

Komisija za lovsko kinologijo je v sodelovanju s Komisijo za lovski informacijski sistem 

obravnavala in podprla predlog korektur ter sprememb podatkov iskanj obstreljene divjadi v 

modulu Kinologija – iskanje obstreljene divjadi in ga vključila v načrt dela 2014. S tem bodo 

odpravljene določene težave pri evidentiranju posameznih faz pri iskanju, zelo pa bodo 

uporabne pri nadaljnjih analizah. 

 

XV. O delu komisije 

 

V letu 2013 je LZS prejela kar nekaj dopisov, ki so bili negativno nastrojeni proti komisiji 

(nestrinjanje z izvoljenimi člani komisije ter delom komisije, ki ga je ta po mnenju vodstva 

LZS dobro zastavila in ga izvaja). Ob tem komisija opozarja, da je treba ločiti med delom 

kinološke stroke znotraj Lovske zveze Slovenije in delom v Kinološki zvezi Slovenije, ki 

deluje neodvisno od Lovske zveze Slovenije in Komisije za lovsko kinologijo pri LZS. Sicer 

pa so vsi rezultati dela Komisije za lovsko kinologijo pri LZS objavljeni na spletni strani LZS. 
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9. Komisija za lovski informacijski sistem 

I. Seje komisije 

Komisija za lovski informacijski sistem (KLIS) se je v letu 2013 sestala na dveh sejah in 

izvedla eno dopisno sejo.  

 

II. Člani komisije in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje): 

Samo Vončina (predsednik) 3 

Katka Kovačec (podpredsednica) 3 

Jože Matekovič 2 

Vedran Prodan 2 

Janko Troha 2 

Miha Pavčič 3 
 

III. Načrt dela komisije za leto 2013 

Načrt dela Komisije za lovski informacijski sistem Lisjak je bil za leto 2013 zastavljen realno 

in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Med prioritetnimi nalogami komisije so bile manjše in 

tekoče dopolnitve modulov (poenostavitve vnosa podatkov in izdelave analiz), iz leta 2012 se 

je v leto 2013 prenesla realizacija novega modula lovska kultura, in pa realizacija novega 

modula Lovska kinološka društva.  

 

IV. Realizirane naloge 

 

Komisija za lovski informacijski sistem je v letu 2013 pripravila nov modul lovska kultura in 

delovanje predstavila Komisiji za lovsko kulturo in odnose z javnostmi. Prav tako je skozi vse 

leto nadgrajevala oziroma dopolnjevala delovanje že obstoječih modulov. V letu 2013 je 

izvedla tudi 12 izobraževanj za usposobljene članice (posebno poročilo). 

 

Poleg tega je delo obsegalo še: 

 

- stalno sodelovanje z administratorjem sistema, 

- urejanje spletne strani LZS in nalaganje vsebin, 

- sodelovanje z drugimi komisijami LZS,  

- sodelovanje z Logos-om in predlaganje rešitev za izboljšanje programskih rešitev, 

- nudenje pomoči članom po telefonu in e-pošti (inštruktorji in administratorji), 

- kreiranje novih dostopov v LIS Lisjak, 

- odpiranje že zaključenih zapisov (odstrel in izgube, škode), 

- opozarjanje posameznih LD na napačne in nelogične podatke (inštruktorji) ter 

- izdelava občasnih seznamov, poročil, pregledov za komisije in funkcionarje LZS ter 

strokovne službe.  

 

V. Nerealizirane naloge 

 

Modul Lovska kinološka društva ni bil realiziran, saj je treba najprej rešiti razmerja med LZS 

in KZS, kajti lovska kinološka društva niso članice LZS, zato je ta naloga prenesena v leto 

2014.   
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10.  Strokovno-znanstveni svet  

I. Seje sveta  

Člani Strokovno-znanstvenega sveta (SZS) so se v letu 2013 sestali na treh rednih sejah. Člani 

so sodelovali tudi korespondenčno po e-pošti. Na sestankih so pregledali realizacijo sklepov, 

razpravljali o odprtih aktualnih temah, izdelali osnovni koncept in predlog izvedbe 

strokovnega dela slovenskega lovskega dneva, določili ključne aktivnosti, povezane z 

izdajanjem periodične publikacije Zlatorogov Zbornik, razpravljali o aktualnih in potrebnih 

raziskovalnih aktivnostih, povezanih z lovstvom, ter ostalih organizacijskih zadevah, 

povezanih z delovanjem sveta. Na sejah in delavnicah so aktivno sodelovali skoraj vsi člani 

sveta, manjkajoči so izostanek na posameznih sejah opravičili.  

 

II. Člani sveta in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje): 

dr. Ivan Kos (predsednik) 3 

doc. dr. Boštjan Pokorny 3 

dr. Romana Erhatič Širnik 2 

dr. Ida Jelenko 3 

doc. dr. Gorazd Vengušt 2 

dr. Klemen Jerina 0 

dr. Hubert Potočnik 3 

dr. Miran Čas* (opravičena odsotnost zaradi dolgotrajne bolezni) 0 

dr. Rajko Bernik 2 
 

III. 5. Slovenski lovski dan 

Člani sveta so izbrali osrednjo temo simpozija slovenskega lovskega dneva, sodelovali pri 

pripravi programa, navezavi stikov s strokovnimi predavatelji in na sami prireditvi. Osrednja 

tema 5. srečanja je bila povezana z vlogo lovstva nekoč, danes in v prihodnje. Srečanje je 

potekalo v Gornji Radgoni v okviru sejma. Udeležba je bila zadovoljiva in odziv udeležencev 

pozitiven. Znanstveniki in strokovnjaki so podali pregled tematike ter s prispevki osvetlili 

posamezne segmente lova, lovstva in lovcev. 

 

 
 

5. Slovenski lovski dan v Gornji Radgoni (Foto: Š. Vesel) 
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IV. Periodična znanstveno-strokovna publikacija LZS Zlatorogov zbornik 

 

Strokovno-znanstveni svet je v letu 2013 skupaj z uredniškim odborom in sodelujočimi 

recenzenti opravil vse potrebne aktivnosti za pripravo in izdajo druge številke Zlatorogovega 

Zbornika, ki je izšla ob koncu leta 2013. Zbrani in oddani v postopek recenziranja so bili tudi 

prispevki za 3. številko. Svet je opravil tudi določene aktivnosti, povezane z vpisom 

znanstvene revije v razvid medijev in uvrstitev revije v nekatere baze. S tem bi bili 

zagotovljeni predpogoji za prijave na razpise za sofinanciranje in večjo odmevnost prispevkov 

v znanstvenih krogih. 

 

 

 
 

 

 

V.  Predstavitev delovanja sveta 

 

V reviji Lovec je bil objavljen poziv za posredovanje strokovnih vprašanj, s katerim je SZS 

seznanil lovce s svojimi aktivnostmi in ki naj bi zagotavljal strokovno-znanstvene odgovore 

na posamezna vprašanja s področja lovstva. Predsednik SZS dr. Ivan Kos pa je sodeloval tudi 

na posvetu nevladnih organizacij v Državnem svetu RS s predavanjem Vožnje v naravnem 

okolju in vpliv na divjad ter velike zveri. 

 

VI. Drugo 

 

Predsednik sveta in člani so sodelovali v razpravah na ravni LZS, ministrstev in drugih 

institucij (OZUL, ZGS, ZVNRS) o pomembnih strokovnih vprašanjih, povezanih s 

slovenskim lovstvom. Prav tako so bile izvedene aktivnosti promocije delovanja sveta in LZS 

s sodelovanjem v medijih. 
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11. Komisija za izobraževanje  

I. Seje komisije 

Komisija za izobraževanje (KI) se je v letu 2013 sestala na štirih sejah.  

II. Člani komisije in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (4 seje): 

Brane Loncner (predsednik) 4 

Igor Simšič (podpredsednik) 2 

Frančišek Koščak 4 

Milan Velkovrh 3 

Branko Lotrič 3 

Štefan Nemec 0 

Liljana Šurlan 1 

 

III. Izdelava učnih načrtov za lovske pripravnike 

 

Komisija za izobraževanje je v letu 2013 izdelala učne načrte za lovske pripravnike, ki 

opredeljujejo cilje in minimalne zahtevane standarde. Delovno gradivo z naslovom »Katalog 

znanja za lovske pripravnike«, v katerem so opredeljena področja, predmeti, vsebine, cilji in 

minimalna znanja, je bilo poslano strokovnim službam LZS z zahtevo, da se katalog z 

dopisom pošlje vsem usposobljenim članicam (območnim lovskim zvezam) z namenom, da 

ga predavatelji upoštevajo pri podajanju snovi že pri izobraževanju lovskih pripravnikov v 

letu 2014. Na osnovi evalvacije bodo predavatelji do 30. 4. 2014 poslali pripombe, ki se jih bo 

vneslo v katalog. V letu 2014 se bo katalog zaključilo, objavilo in bo postal obvezni 

dokument pri teoretičnem in praktičnem izobraževanju lovskih pripravnikov.  

 

IV. Izobraževanje mentorjev za lovske pripravnike 

 

Izobraževanje predavateljev za mentorje za lovske pripravnike je bilo v letu 2013 realizirano. 

Izobraževanje je pripravila strokovna služba LZS v sodelovanju z dr. Alenko Polak s 

Pedagoške fakultete Ljubljana. Udeleženci izobraževanja so prejeli ustrezno gradivo in so kot 

usposobljeni predavatelji registrirani v aplikaciji Lisjak. Skladno s tem je bil tudi razpis za 

usposobljene članice pripravljen za izvedbo izobraževanj.      

 

V. Izobraževanje lovskih pripravnikov 

 

Komisija je obravnavala nekatere težave pri izobraževanju lovskih pripravnikov in ugotovila, 

da si predavatelji in mentorji za lovske pripravnike različno razlagajo 61. člen (lovski izpit) 

Zakona o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 16/2004) in v 9. člen Navodil za izvajanje 

praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc. 

 

VI. Število izvedenih izobraževanj v letu 2013 

 

V letu 2013 se je 4324 članov LZS prijavilo na razna izobraževanja. 4265 jih je izobraževanja 

uspešno zaključilo in prejelo potrdilo o tem. V letu 2013 se je na izobraževanje za lovce 

prijavilo 441 pripravnikov. Izobraževanje je uspešno zaključilo 413 kandidatov. 5 prijavljenih 

so izvajalci izobraževanj zavrnili, ker niso izpolnjevali pogojev za pristop k lovskemu izpitu. 

19 prijavljenih tečaja ni obiskovalo. 4 tečajniki niso uspešno zaključili tečaja. V letu 2013 sta 

bila dva  tečaja za lovske čuvaje in sicer v ZLD Kočevje in SK ZLD Celje. Na tečaja se je 
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prijavilo 91 kandidatov, udeležilo se ju je 88 kandidatov, uspešno pa ju je zaključilo 80 

tečajnikov. 
 

VII. Gradivo kot podpora izobraževanju                                                                                                                                         

 

Komisija za izobraževanje je med nalogami načrtovala tudi pripravo gradiv, ki bodo služila 

kot podpora izobraževanju. Razpis za video in dia-gradivo je bil realiziran, in sicer sta prispeli 

dve gradivi. Imenovana komisija za izbiro gradiva namreč ni izbrala nobenega. Zato ideja, da 

bi na tak način vsako leto zbrali nekaj video gradiva in iz pridobljenega gradiva pripravili 

uporabno didaktično gradivo za delo s pripravniki, ni bila realizirana.  

 

VIII. Informacijska točka LZS na OŠ Dušana Muniha Most na Soči 

 

Komisija za izobraževanje je v letu 2013 nekaj sredstev namenila vzdrževanju in 

dopolnjevanju zbirke oziroma informacijske točke LZS Most na Soči ter brezplačnim 

obiskom šolskih skupin in skupin LZS z namenom promocije LZS. V okviru tripartitnega 

Dogovora o ohranjanju in izvajanju naravoslovne dejavnosti med LZS, TNP in OŠ Most na 

Soči sta bili realizirani tudi dve fotografski razstavi v spomin fotografu in lovcu Martinu 

Rovščku - Tinkiju, in sicer v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin in na Mostu na Soči. Obe 

razstavi sta bili medijsko zelo odmevni. 

 

IX. Pobuda o vzpostavitvi lokalnih lovsko-izobraževalnih centrov 

 

Komisija za izobraževanje je dala pobudo, da se da razišče možnosti vzpostavitve lokalnih 

lovsko-izobraževalnih centrov (po zgledu OŠ Most na Soči), pri čemer bi LZS strokovno, 

tehnično in delno finančno podprla projekt. Realizacija bi bila možna samo z aktivnim 

sodelovanjem, pogovorom in dogovorom. Ob tem pa mora biti jasno, da izobraževalne 

institucije nimajo velikega interesa sodelovati z LZS, če pri tem ne vidijo koristi. Problem pa 

se pojavi tudi ob vprašanju same realizacije in kadrovskih zmožnosti LZS.   

  

X. Nerealizirane naloge in odprta vprašanja 

 

Druge vsebine iz letnega delovnega načrta niso bile realizirane. Nekatere aktivnosti še 

potekajo.  

 

S strani strokovne službe v preteklem letu še niso bile realizirane naloge, da se s skrbnikom  

spletne uredi zavihek za Youtube in da se uredi možnost postavitve spletnega vprašalnika na 

spletno stran LZS po zgledu avstrijskih, nemških in švicarskih lovskih šol, ki bo služil kot 

didaktično gradivo za usposabljanje lovskih pripravnikov. 
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11.1 Delovna skupina »Mladi in lovstvo«   
 

I. Seje delovne skupine 

Delovna skupina »Mladi in lovstvo« se je v letu 2013 sestala na šestih rednih sejah, ki so bile 

večinoma sklepčne. Kadar sklepčnost ni bila zagotovljena, so člani o sklepih glasovali 

korespondenčno.  

 

II. Člani delovne skupine in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (6 sej): 

Vlado Kovačič (predsednik) 6 

Davo Karničar (podpredsednik) 1 

Drago Vešner 3 

Jože Seršen 2 

Marko Gorše 4 

mag. Franc Avberšek 4 

Alojz Albreht 6 

mag. Marko Mali 4 

mag. Dolores Čarga 2 

 

III. Program dela za leto 2013 

 

Delovna skupina »Mladi in lovstvo« je v načrtu dela za leto 2013 obravnavala in sprejela 

predlog delovnega programa z obrazložitvijo za leto 2013. Delovni program vsebuje delovne 

naloge oziroma aktivnosti, nosilce aktivnosti, rok izvedbe oziroma čas trajanja in opredeljena 

potrebna finančna sredstva. Aktivnosti in naloge so bile načrtovane v višini, ki jih je imela 

delovna skupina na voljo za leto 2013 in jih je potrdil ter sprejel UO LZS (enako velja tudi za 

višino sredstev za objavo razpisov). Med konkretnimi nalogami si je delovna skupina za leto 

2013 zadala:  

 

- predstavitev »izhodiščnih tez v OLZ za delo z mladimi v VVE, OŠ in LD«, 

- izdelavo raznih opomnikov in prispevkov članov in članice DS za člane DS (pa tudi za 

vse zainteresirane); publikacija Mladi in lovstvo je na voljo od konca leta 2013, 

- predstavitev vloge in aktivnosti z mladimi na »lovskih dnevih« v Gornji Radgoni, 

- osnutki in aktivnosti v smeri izdelave Facebook strani (izdelava portala, administracija 

portala), 

- izdelava dopolnjenega elaborata organizacije in izvedbe lovskih taborov,  

- sodelovanje z Zavodom Vista iz Murske Sobote (predstavitev lovstva v celoti-

prevzame s svojimi člani LD Tomaž pri Ormožu), 

- objava »literarnega razpisa« za učenke in učence II. triade OŠ (BASEN) 

- organizacija srečanja z lovci, ki so se predhodno prijavili za delo z mladimi v svojem 

okolju, 

- organizacija srečanja z lovci, ki so pripravljeni delati z mladimi v srednjih šolah, 

- finančna podpora za izvedbo preparacij, 

- sodelovanje s komisijo za izobraževanje, 

- razpis projektov za usposobljene članice (OLZ), tabori in predstavitev tez, 

- obiski članice in članov DS v vrtcih in osnovnih šolah v svojem okolju, 

- ponatis plakatov (ptice, ujede, race itd.) – posredovanje zainteresiranim, 

- sodelovanje predsednika DS na sejah koordinacije (po seji podrobna predstavitev 

vsebine in zaključkov sej članom DS), 
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- na Komisijo za organizacijska in pravna vprašanja nasloviti dopisa o preimenovanju 

DS v komisijo Mladi in lovstvo in vključevanje v LD s 16 leti ter 

- predstavitev delovne skupine Mladi in lovstvo v uvodniku revije LOVEC. 

 

IV. Pregled realizacije aktivnosti 

 

Pod okriljem delovne skupine Mladi in lovstvo je v okviru 5. Slovenskega lovskega dneva v 

Gornji Radgoni potekal posvet »Delo z mladimi na področju naravoslovja in lovstva«. Kljub 

nekoliko skromnejši udeležbi na posvetu, je bila delovna skupina s posvetom zadovoljna in si 

tam zastavila smernice za nadaljnje delo z lovci, ki jih veseli delo z mladimi. 

 

Delovna skupina je v publikaciji Delo z mladimi na področju lovstva zajela vrsto konkretnih 

vsebin, napotkov in opomnikov dela z mladimi. Obžaluje pa, da ji tudi v letu 2013 v nekaterih  

nekaterih območnih lovskih zvezah oz. ZLD, kljub večkratnim neposrednim prošnjam na 

vodstva zvez ,še vedno ni uspelo predstaviti Izhodiščih tez dela v mladimi v VVE, OŠ in v 

LD, ki predstavljajo osnovo dolgoročnih aktivnosti na področju dela z mladimi. 

 

Facebook stran bo v celoti zaživela v letu 2014, delovna skupina bo še naprej sodelovala z 

zavodom Vista, uspel je tudi literarni natečaj (rezultati bodo objavljeni v začetku leta 2014), 

delovna skupina pa je v celoti financirala preparacijo dveh vider. V decembru 2013 je uspešno 

izvedla delovni sestanek z lovci, ki bodo pričeli z aktivnostmi v srednjih šolah (iz sredstev DS 

so bili poravnali tudi njihovi potni stroški), ogromno obiskov v VVE in OŠ so člani in članica 

delovne skupine opravili med letom in povsod razdelili tudi razpoložljivo lovsko gradivo –  

mnogi prispevki so bili nato objavljeni v Lovcu. 

 

V. Prekoračitev načrtovanih sredstev  

 

Delovna skupina je imela v letu 2013 na razpolago 8.600 evrov in približno 8.000 evrov za 

razpise projektov za usposobljene članice – OLZ. Žal so bili, kljub prijavi štirih OLZ za 

organizacijo tridnevnega tabora, organizirani samo trije, tako da je za ta namen ostalo 

približno 2.000 evrov iz naslova razpisov. Namesto načrtovanih 8.600 evrov je delovna 

skupina porabila 9.671,19 evrov in je za 1.017,19 evrov prekoračila načrtovana sredstva. 

Predvsem, ker je na 13. razširjeno sejo DS (obravnava aktivnosti na področju srednjega 

šolstva) povabila lovce, ki bodo na tem področju delovali in jim tudi povrnila potne stroške v 

višini 305,99 evrov. Ponatisnila je plakate (4 plakati ptičev) za potrebe OŠ in LD in za ta 

ponatis porabila več sredstev, kot je načrtovala (znesek razviden iz bilance DS). Izdelala je 

tudi publikacijo Mladi in lovstvo, plačala lektoriranje, enako za izvedbo literarnega razpisa. 

Nekaj sredstev je porabila tudi za urejanje Facebook strani in prepariranje vidre. 

 

Z denarjem, ki ga je imela delovna skupina na razpolago, je gospodarno in skrbno ravnala, 

sredstva so bila kljub prekoračitvi kar najbolj koristno porabljena.  
 

VI. Zaključek 

 

V delovni skupini Mladi in lovstvo se zavedajo, da brez lovk in lovcev, brez angažiranosti 

članstva v LD, pa tudi vodstva LZS in vodstev OLZ (priporočajo, da ne bi smela nobena seja 

miniti tudi brez razmišljanj in konkretizacije dela z mladimi) sami v delovni skupini ne bodo 

kos izredno odgovorni in trajni nalogi – pomlajevanju članstva – saj je to v prvi vrsti dolžnost 

lovcev samih.  
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12. Poročila drugih delovnih skupin  

12.1  Delovna skupina oz. komisija za oblikovanje lovskega kroja  
 

Komisija za pripravo predloga za letni lovski kroj je bila imenovana 2. 4. 2012 na seji UO 

LZS, in sicer v sestavi mag. Emilijan Trafela, Franko Križman, Dušan Leskovec, Edvard 

Krašna in Peter Belhar. Na skupno treh sejah je pripravila predlog za letni lovski kroj. 

Omenjeno gradivo je obravnaval in nato tudi potrdil UO LZS na svoji 11. seji,  30. 9. 2013. 

Sledila je objava članka na spletni strani LZS in v reviji Lovec, s čimer se je z omenjenimi 

novostmi seznanilo slovenske lovce. 

 

12.2  Delovna skupina LZS in KZS za izdelavo študije »Delovanje lovske kinologije v 

Sloveniji«  
 

Delovna skupina LZS in KZS za izdelavo študije »Delovanje lovske kinologije v Sloveniji« je 

bila imenovana leta 2012 z namenom, da bo analizirala obstoječe stanje in pa samo delovanje 

lovske kinologije pri nas, opredelila bo ključne merljive pokazatelje ugotavljanja delovanja 

lovske kinologije in pripravila oz. predstavila pregled delovanja procesov. 

 

Člani delovne skupine LZS-KZS so se v letu 2013 sestali 8. maja in nadaljevali s svojim 

delom v skladu s sprejetim načrtom dela. Komisiji se je v imenu KZS namesto Aleksandra 

Svetelška pridružil Iztok Trček. Komisija je v juniju 2013 predstavila svoje dosedanje delo 

vodstvoma LZS in KZS, ki sta izrazili zadovoljstvo nad opravljenim in pozvali komisijo k 

nadaljnjemu delu, v skladu s predstavljenim načrtom dela. Zaradi nastale krize vodenja KZS 

in načetih medsebojnih odnosov v kinoloških vrstah je delo v nadaljevanju nekoliko 

ohromelo, zato je predsednik komisije Ivan Malešič predlagal UO LZS, da se začasno prekine 

delo komisije, in sicer do ureditve razmer v KZS. UO LZS je predlagani predlog potrdil, s 

tem, da se ocenjuje, da bo delo komisije možno intenzivno nadaljevati po volilni skupščini 

KZS, ki bo predvidoma v aprilu 2014.  

 

12.3  Ožja delovna skupina za usklajevanja in koordinacijo aktivnosti znotraj NVSODZ  

 

Ožja delovna skupina za usklajevanja in koordinacijo aktivnosti je bila imenovana v letu 

2013, in sicer znotraj Nevladne skupine za okoljsko in društveno zakonodajo, katere članica je 

poleg Planinske zveze Slovenije, Zveze tabornikov Slovenije in Ribiške zveze Slovenije tudi 

Lovska zveza Slovenije. Člana ožje delovne skupine s stani LZS sta predsednik KOPV mag. 

Stanislav Bele in podpredsednik KOPV Goran Šuler, v letu 2013 pa se je sestala večkrat. V 

sodelovanju s strokovno službo LZS je v Državnem svetu RS organizirala posvet o 

problematiki voženj v naravnem okolju in pripravila vsebinska izhodišča posveta z namenom 

opozoriti na nujnost zakonske ureditve omejevanja voženj v naravnem okolju.  
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13. Uredniški odbor založništva  
 

I. Seje uredniškega odbora založništva 

Uredniški odbor je imel tri redne seje, na katerih so člani uredniškega odbora 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. 
 

II. Člani uredniškega odbora založništva in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje): 

dr. Arpad Kӧveš (predsednik) 3 

Boris Leskovic (odgovorni urednik) 3 

Branko Vasa 3 

doc. dr. Boštjan Pokorny 3 

Bojan Avbar 3 

Edvard Lenarčič 3 

Franc Černigoj 3 

 

III. Program dela v letu 2013 

V letu 2013 je delo Uredniškega odbora založništva temeljilo na sprejetem programu, ki je bil 

po predhodni verifikaciji na seji odbora sprejet na UO LZS in nato potrjen še na Občnem 

zboru LZS. Program je bil vsebinsko razdeljen na dva poglavitna sklopa, in sicer: Lovec in 

knjižni program. Ocenjujejo, da so oba programska sklopa glede na dane možnosti in razmere 

uspešno realizirali, tako po vsebinski, organizacijski, kot tudi finančni plati. Delo uredništva 

je bilo transparentno in javno. 

 

13. novembra 2013 je potekal skupni sestanek članov Uredniškega odbora s člani Odbora 

etičnega kodeksa, ki ga je sklical predsednik LZS, mag. Srečko Felix Krope, kjer so 

obravnavali problematiko objavljanja odločb Odbora etičnega kodeksa v glasilu Lovec. 

Dogovor je bil, da se lahko objavijo le splošna stališča do problematike obravnavanih najbolj 

pogostih neetičnih primerov, brez vsakršnih imen, ne pa tudi odločbe z obrazložitvami, kot je 

najprej želel predsednik OEK. Dogovorili so se tudi, da primere v jedrnati opisni obliki 

pripravlja OEK in jih posreduje uredništvu.     

 

IV. Glasilo Lovec 

V okviru sprejetega letnega programa je uredništvo v preteklem letu realiziralo pripravo in 

izdajo 10 enojnih in ene dvojne številke Lovca, ki so v nakladi 24.000 izvodov izhajale redno 

in so jih naročniki tudi redno prejemali. Nekaj posameznih številk Lovca je imelo dodatne 

strani. Glasilo so redno prejemali tudi individualni naročniki, pa vse osnovne šole, knjižnice 

in drugi VVZ. Z zanimanjem so jo sprejeli tudi v številne strokovne knjižnice različnih 

ustanov. Vsaka številka Lovca je bila približno do 5. v mesecu uvrščena na spletne strani LZS 

– modul Lovec. 

  

Pri oglasnem delu Lovca je bilo v letu 2013 izstavljenih za 59.854,87 evrov (z DDV) 

fakturiranih računov za objavljene oglase in plačane reklamne reportaže, kar je več od 

zastavljenega letnega načrta. Glasilo je tekoče in redno poročalo o najpomembnejših 

programih in ugotovitvah raziskav na divjadi in zavarovanih vrstah zveri (npr. LIFE, SloWolf, 
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domači raziskovalni projekti). Še posebej intenzivno (v vsaki številki) je bil spremljan projekt 

SloWolf, ki se je z decembrom 2013 končal in čakamo na končno poročilo. Predstavljene so 

bile tudi druge strokovne teme, redno se je poročalo o delovanju na ravni LZS, ZLD in LD, o 

lovski kinologiji, strelstvu, delu z mladimi, lovski kulturi in ostalih področjih dejavnosti 

lovske organizacije. Poseben poudarek je bil namenjen ekologiji in varstvu narave. V Lovcu 

so sledili so tudi drugim aktualnim dogodkom, povzemali zapise iz dnevnega tiska in 

zanimivosti, objavljene v tujem lovskem tisku. 

 

V letu 2013 je bil opravljen razpis za tisk Lovca v letu 2014 in na osnovi ponudb izbrana 

najugodnejša tiskarna Premiere, d.o.o. iz Medvod, prejšnji pa se je odpovedalo nadaljnje 

sodelovanje. Pogovore sta na predlog uredniškega odbora opravila odgovorni urednik in 

direktor. 

  

V. Knjižni program 

Po uspešni izdaji 37. knjige Zlatorogove knjižnice Divjad in lovstvo je bila 29. maja 2013  

organizirana novinarska konferenca s ciljem predstavitve omenjene knjige. Lovski priročnik 

so predstavili: predsednik LZS mag. Srečko Felix Krope, predsednik uredniškega odbora dr. 

Arpad Köveš, urednik Boris Leskovic ter eden od avtorjev in recenzentov doc. dr. Boštjan 

Pokorny. 

 

Uredništvo je v letu 2013 začelo z aktivnostmi glede programa naslednjih knjig Zlatorogove 

knjižnice in Strokovne knjižnice. Knjiga z delovnim naslovom Sledovi in znamenja 

prostoživečih živali (sesalci, ptice) avtorjev dr. Mihe Krofla in dr. Huberta Potočnika z BF se 

je po mnenju uredniškega odbora uvrstila v okvir Zlatorogove knjižnice in se že pripravlja. Po 

dogovoru uredniškega odbora bo osnovni rokopis razširjen s samostojnim drugim delom 

(čeljustnice kot vir informacij) avtorjev dr. Boštjana Pokornega in dr. Ide Jelenko. 

Pripravljene so bile avtorske pogodbe, ki so podpisane, poravnan je prvi del pogodbenih 

obveznosti (ob podpisu pogodbe), določen je bil tudi skrajni rok oddaje rokopisa + 

fotografij/slik. Obseg dela bo okrog 320 strani s številnimi avtorskimi fotografijami in 

risbami/skicami. 

 

Predlog že delno napisane in uredniškemu odboru predstavljene strokovne knjige Mirana 

Hafnerja z delovnim naslovom Varovanje in oblikovanje (izboljševanje) življenjskega 

okolja divjadi je odbor uvrstil v okvir tržnih knjig Strokovne knjižnice. Rokopis je že skoraj 

končan. Knjiga bo imela do 200 strani rokopisa (+ 150 fotografij in risb ter 34 grafikonov). 

 

VI. Javni natečaj za najboljšo lovsko tematiko 

 

Tudi lani je potekal Javni natečaj za najboljšo lovsko tematiko, z enakimi pogoji in nagradami 

kot doslej. Sodelujočih je bilo nekaj manj, je pa razpis kljub vsemu dobil nekaj kakovostnih 

beletrističnih prispevkov, zato se je uredniški odbor odločili, da se natečaj ponovi tudi v letu 

2014. 

 

VII. Veliki stenski koledar LZS 

Izven programa dela je uredništvo poskrbelo za izid velikega stenskega koledarja LZS, ki je 

izšel novembra 2013. Posredovan je bil vsem članom prek območnih lovskih zvez.  
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14. Zaključek  

 

V preteklem letu so komisije in delovne skupine svoje delo odlično opravile. Nekatere bolj, 

druge malo manj in bodo na svojih področjih imele še veliko priložnosti, da delo in s tem 

rezultate izboljšajo. V letu 2013 so strokovne komisije UO LZS in tudi ostala delovna telesa 

UO opravili veliko strokovnega dela, za kar velja vsem članom komisij in delovnih teles 

posebna zahvala.   

 

15. Pregled porabe sredstev komisij in delovnih teles LZS v letu 2013 

 

  Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 SM NAČRT  Realizacija  Indeks Realizacija  Indeks 

      2013 2013 R/N 2012 13/12 

1 Komisija za upravljanje z divjadjo 12 31.000 30.871 100 30.276 102 

2 Strokovno znanstveni svet pri LZS  27 14.500 6.309 44 10.948 58 

3 Komisija za mednarodne odnose  (prih. 1.900 ) 9 16.500 17.079 104 14.126 121 

4 Komisija za lovsko strelstvo  (prih. 2.500 l. 2012) 13 17.100 18.731 110 12.176 154 

5 Komisija za finančno in gospodarsko področje 8 5.000 2.620 52 3.569 73 

6 Komisija za organizacijska in pravna vprašanja 10 5.000 1.816 36 2.566 71 

7 Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi                                       16 19.950 18.548 93 24.264 76 

7.1            - TV oddaje Dober pogled             16 16.000 14.890 93 16.180 92 

9 Komisija za izobraževanje                                 14 24.500 21.182 86 16.688 127 

10. Delovna skupina Mladi in lovstvo 20 8.600 9.671 112 5.557 174 

11 Komisija za lovska priznanja in odlikovanja                15 5.500 3.240 59 10.258 32 

11.1           - Priznanja za jubileje članov  15 9.500 9.485 100 0   

13 Komisija za lovsko kinologijo  11 25.782 25.854 100 19.664 131 

14 Komisija za lovski informacijski sistem Lisjak 17 14.100 14.006 99 7.805 179 

  Skupaj:   

    

213.032        194.302    91     174.077    112 
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III. RAČUNOVODSKO POROČILO 

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2013 

 

Postavka 
Oznaka za 

AOP 

Znesek v EUR ( brez centov 

) 

Tekočega leta  
Prejšnjega 

leta 

2 3 4 5 

SREDSTVA (002+ 009+015) 001 3.245.600 3.153.062 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003 do 008) 002 1.122.302 1.117.950 

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve 
003 5.192 9.995 

II. Opredmetena osnovna sredstva 004 850.456 835.884 

III. Naložbene nepremičnine 005 265.108 270.033 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 006 1.546 2.038 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 007 0 0 

VI. Odložene terjatve za davek 008 0 0 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (010 do 014) 009 2.108.488 2.033.612 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 010 0 0 

II. Zaloge 011 94.453 99.179 

III. Kratkoročne finančne naložbe 012 720.000 580.000 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 013 1.135.500 1.120.637 

V. Denarna sredstva 014 158.535 233.796 

C. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
015 14.810 1.500 

  Zunajbilančna sredstva 016 0 0 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

(018+021+022+026+031) 

017 3.245.600 3.153.062 

A. SKLAD (019 do 020) 018 1.968.871 1.886.435 

I. Društveni sklad  019 1.968.871 1.886.435 

II. Presežek iz prevrednotenja 020 0 0 

B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
021 0 0 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (023 do 025) 022 0 0 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 023 0 0 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 024 0 0 

III. Odložene obveznosti za davek 025 0 0 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (027 do 030) 026 152.050 128.301 

I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev 027 0 0 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 028 0 0 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 029 150.786 123.427 

IV. Kratkoročni dolgovi do članov 030 1.264 4.874 

D. 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
031 1.124.679 1.138.326 

  Zunajbilančne obveznosti 032 0 0 
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2. Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.1.2013  do 31.12.2013 

 

Postavka 
Oznaka 

za AOP 

Znesek 

SKUPAJ 

OD TEGA: iz 

opravljanja pridobitne 

dejavnosti 

Tekočega 

leta  

Prejšnjega 

leta 

Tekočega 

leta  

Prejšnjega 

leta 

2 3 4 5 6 (del 4) 7 (del 5) 

1. 
Prihodki od dejavnosti (051 do 

058) 
050 1.284.922  1.422.241  154.131  555.198 

c) 
dotacije iz drugih fundacij, skladov 

in ustanov 
053 225  0  0  0  

č) 
donacije drugih pravnih in fizičnih 

oseb 
054 2.290  725  0  0  

e) članarine in prispevki članov  056 1.128.276  866.318               0 0  

f) 
prihodki od prodaje trgovskega 

blaga, storitev in proizvodov 
057 130.965  534.497  130.965  534.497 

g) ostali prihodki od dejavnosti 058 23.166  20.701 23.166  20.701 

5. 
Donosi od dejavnosti (050+059-

060+061) 
062 1.284.922  1.422.241 154.131  555.198 

6. 

Stroški porabljenega materiala in 

prodanega trgovskega blaga (064-

065+066) 

063 48.445  39.100 6.735  15.882 

a) 
Nabavna vrednost nabavljenega 

materiala in trgovskega blaga 
064 48.445  39.100 6.735  15.882 

7. Stroški storitev 067 688.264  855.749 95.686  347.598 

8. Stroški dela 068 262.095  258.727 36.438  105.093 

9. Dotacije drugim pravnim osebam 069 180.886  169.422 25.148  68.818 

10. Odpisi vrednosti 070 42.226  27.169 5.871  11.036 

11. Drugi odhodki iz dejavnosti 071  7.438  37.357 1.034  15.174 

11.a 
Skupaj odhodki iz dejavnosti 

(063+067+068+069+070+071) 
072 1.229.354  1.387.524 170.912  563.601 

12. Finančni prihodki 073 28.493  37.868 27.493  36.868 

13. Finančni odhodki 074 0  0  0  0  

14. Drugi prihodki 075 1.132  1.717 1.132  1.717 

15. Drugi odhodki 076 192  8.275 27  3.361 

16. Davek od dohodkov  077 2.565  5.925 2.565  5.925 

18. 

Presežek prihodkov   

(062-072+073-074+075-076-077-

078) 

079 82.436  60.102 9.252  20.896 

  

*povprečno število zaposlencev na 

podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju (na dve decimalki) 

082 7,00  7,00  3,00  3,00  

  **število mesecev poslovanja 083 12  12  12  12  
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3. Pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 201 3 

 

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. Srečko Felix Krope. 

 

 

Ostali podatki:  
 

Matična številka:                                     5145392000 

Davčna številka:                                      23864516 

Šifra dejavnosti:                                      94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

Transakcijski račun:                                SI56 0201 0001 5687 097, odprt pri NLB, d.d. 

Poslovno leto:                                          koledarsko 

Število zaposlenih na zadnji dan v letu: 7 
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Lovska zveza Slovenije se ukvarja s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, kot določa Zakon 

o društvih in pravila Lovske zveze. Obseg pridobitne dejavnosti v letu 2013 znaša 13,9026 %, 

nepridobitne pa 86,0974 %.  

 

Letno poročilo o delovanju Lovske zveze Slovenije v letu 2012 je možno dobiti na sedežu oz. 

naslovu Župančičeva ulica 9, v Ljubljani, objavljeno pa je tudi na spletni strani zveze.  

 

3.1  Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov  

 

Lovska zveza Slovenije je samostojna lovska in naravovarstvena nevladna organizacija, ki 

deluje v javnem interesu pri trajnostnem upravljanju z divjadjo. Njeno delovanje urejata dva 

krovna zakona, in sicer:  

 

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

- Zakon o društvih, ki določa organiziranost zveze in njenih članic. 

 

Ciljne zveze so določene s pravili Lovske zveze Slovenije in so opredeljene kot cilji in 

naloge, ki jih morajo članice zveze v skladu z obema zakonoma  izvajati. 

 

Računovodski izkazi se izdelujejo za notranje in zunanje uporabnike. Nadzira jih nadzorni 

odbor, potrjujejo pa se na občnemu zboru Lovske zveze Slovenije.    

 

3.2  Računovodske usmeritve in razkritja postavk  

 

Lovska zveza Slovenije evidentira poslovne dogodke po sistemu dvostavnega knjigovodstva  

in izdeluje računovodske izkaze v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, posebej s 

SRS 33, ki obravnava računovodske rešitve v društvih.  

 

Pri sestavljanju računovodskih izkazov so bile upoštevane temeljne računovodske 

predpostavke:  

                      - nastanek poslovnega dogodka 

                      - časovna neomejenost delovanja 

                       

Računovodski izkazi temeljijo na naslednjih računovodskih usmeritvah: prednost vsebine 

pred obliko, pomembnost in  previdnost. 

 

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so:             

razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

  

Za vrednotenje postavk v letnih računovodskih izkazih so upoštevana naslednja splošna 

pravila:  

             - metode vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne spreminjajo,    

             - prihodki in odhodki so upoštevani ne glede na plačilo,  

             - sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev so vrednotene posamično, 

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

                           preračunane po referenčnem tečaju ECB.  
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Dogodki po datumu bilance stanja 

 

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

vplivali na računovodske izkaze.  

 

Izpostavljenost in obvladovanje tveganj 

 

Valutno tveganje   

Lovska zveza Slovenije  ni izpostavljena valutnemu tveganju, ker posluje v domači valuti. 

 

Obrestno tveganje 

Lovska zveza Slovenije obrestnemu tveganju ni izpostavljena, ker nima prejetih posojil, dani 

depoziti pri banki pa imajo spremenljivo obrestno mero. 

 

Kreditno / plačilno sposobno tveganje 

Lovska zveza Slovenije ni izpostavljena kreditnem tveganju. Plačilno sposobno tveganje 

obvladuje s preverjanjem oz. stalnim spremljanjem plačil in odprtih terjatev ter z 

načrtovanjem in spremljanjem denarnih tokov.    

 

3.3  Bilanca stanja na dan 31.12.2013 

             

 

               AKTIVA                                                                             Zneski v EUR 

Besedilo 2013 2012 Indeks 2013/2012 

 Neopredmetena osnovna sredstva in dolg. AČR 5.192 9.995 52 

 Nepremičnine  - zemljišča 115.161 115.161 100 

 Nepremičnine  - zgradbe po neodpisani vrednosti 614.772 641.040 96 

 Nepremičnine – zgradbe v izdelavi 107.198 65.517 164 

 Oprema in druga opr. OS  po neodpisani vrednosti 13.326 14.166 94 

 Naložbene nepremičnine 265.108 270.033 98 

 Naložbe v delnice in deleže družbe Rogaška 114 114 100 

 Naložbe v delnice in deleže družbe 1.432 1.924 74 

 Gotovina v blagajni 188 62 303 

 Denarna sredstva na transakcijskem računu 158.347 233.734 68 

 Kratkoročne terjatve do kupcev 56.886 65.195 87 

 Terjatev za članarine 1.067.395 1.044.600 102 

 Terjatve za vstopni DDV 3.645 2.258 161 

 Terjatve za davek od dohodka pravnih oseb  3.031 1.249 243 

 Ostale kratkoročne terjatve (refundacija, zaposleni)  1.749 999 175 

 Terjatve za obresti - depozit NLB 2.794 6.336 44 

 Kratkoročni depoziti pri bankah 720.000 580.000 124 

 Aktivne časovne razmejitve 14.810 1.500 987 

 Zaloge blaga 94.452 99.179 95 

 S K U P A J :  3.245.600 3.153.062 103 
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           PASIVA                                                                              Zneski v EUR 

 

Besedilo 2013 2012 
Indeks 2013/2012 

 
Obveznosti do dobaviteljev 74.832 59.207                 126    

Kratkoročne obveznosti do članov 1.264 4.874                   26    

Druge kratkoročne obveznosti -    -                           - 

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 10.816 9.133                 118    

Obveznosti za prispevke iz plač 3.885 3.270                 119    

Davek od osebnih prejemkov 2.794 2.324                 120    

Obvez.za druge prejemke – prehrana, prevoz … 1.294 1.160                 112    

Obvez. za druge prejemke – neto podjemna pog. 480 -  -  

Obvez.za dajatve – podjemne  pog. 354 -  -  

Dajatve iz naslova avtorskih pogodb - prispevki  0 1.672                    -      

Prejeti predujmi – obveznost za predujme 161 100                 161    

Obveznost  za  DDV na koncu obdobja 37.800 25.144                 150    

Prehodni konto  DDV - -                         -  

Obvez.do državnih inštitucij – prisp. na plačo 2.759 2.383                 116    

Obveznosti za davek od dohodka 0 -                      -  

Obveznost  na podlagi odtegljajev od plač  -                          -                        -  

Obveznost za  neto avtorske pogodbe 11.115 14.766                   75    

Obveznost za dajatve  od avtorskih pogodb 4.496 4.268                 105    

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 14.522 18.820                   77    

Kratkoročno odloženi   prihodki - članarina 1.110.157 1.119.506                   99    

       -  

USTANOVITVENA VLOGA 1.311.233 1.311.233                 100    

       -  

Nerazporejeni presežek prihodkov-pretekla obd. 575.202 515.100                 112    

Presežek prihodkov tekočega obdobja 82.436 60.102                 137    

  
                  

       -  

S K U P A J : 3.245.600 3.153.062                 103    
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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 -                  2,00      % 

- naložbene nepremičnine        1,30      % 

- nepremičnine - deli zgradb        6,00      % 

- računalniki 
 

 %        50,00      

- druga oprema                10,00          33,30      % 

- drobni inventar 
 

      100,00      % 

 

 

Opredmetena osnovna sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo, zaradi slabitve pa 

se lahko prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo tržno 

vrednost. Za znesek prevrednotenja zaradi oslabitve se izkažejo drugi odhodki. 

 

 

V bilanci stanja so osnovna sredstva izkazana zbirno, po posameznih vrstah, s 

knjigovodsko vrednostjo. Nabavna vrednost in amortizacijski popravki vrednosti se v 

poslovnih knjigah izkazujejo posamično. Amortizacija se obravnava posamično po 

sprejetih amortizacijskih stopnjah.  

 

Osnovna sredstva so bila popisana po stanju da dan 31. 12. 2013. 

 

Na predlog popisne komisije je bil opravljen odpis neuporabnih, uničenih in iztrošenih 

osnovnih sredstev. Odpis je bil knjižen po nabavni vrednosti 27.760,83 EUR in popravku 

vrednosti 13.096,53 EUR. Prevrednotovalni odhodki iz tega naslova znašajo 14.664,30 

EUR.  

 

Odpisan je bil tudi drobni inventar po nabavni vrednosti 286,26 EUR in popravek 

vrednosti  286,26 EUR. 
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IZKAZ GIBANJA NEOPREDMETENIH  SREDSTEV 
 

 

Nabavna vrednost          Zneski v EUR  

    

Stanje 01.01.2013 28.358    

Pridobitve   -  

Odtujitve                         -       

Drugo (prenosi, popr.)                                     -      

Stanje 31.12.2013                           28.358    

    

Popravek vrednosti   

Stanje 01.01.2013                           18.363    

Amortizacija                             4.803    

Odtujitve   -  

Drugo (prenosi, popr.)   -  

Stanje 31.12.2013                           23.166    

    

Neodpisana vrednost   

Stanje 01.01.2013                             9.995    

Stanje 31.12.2013                            5.192    

 

 

Opredmetena osnovna sredstva – pregled  po stanju na dan 31.12.2013: 

                                                                                 

                                                                                                               Zneski v EUR 

 

 Besedilo Nabavna vrednost popravek vrednosti 
Knjigovodska 

vrednost 

Zemljišča                      115.161                             -                         115.161    

Zgradbe                      874.300                      259.528                    614.772    

Zgradbe v izdelavi 107.197                             -                           107.197    

Oprema 96.516                        83.190                      13.326    

Drobni inventar                          2.692                          2.692                              -      

                                -      

S k u p a j :                   1.195.866                      345.410                    850.456    



 

IZKAZ GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2013 

 

 
                                                                                                                                                                                         Zneski  v EUR 

Nabavna vrednost  Zemljišče   Objekti   Zgradbe   Oprema  
 Drobni 

inventar  
 Skupaj  

     nepremičnine   v izdelavi        

Stanje 01.01.2013  115.161     894.838                   65.517         98.364    2.978     1.176.858    

Pridobitve -                                   

-          

                41.680          5.375                         -          47.055    

Odtujitve                      -          -                              -         -    -    -    

Drugo - odpisi   -             -20.538                            -                   -7.223                -286         -28.047       

Stanje 31.12.2013  115.161     874.300    107.197    96.516    2.692     1.195.866    

       

Popravek vrednosti       

Stanje 01.01.2013                     -         -253.798                        -         -84.198    -2.978    -340.974    

Amortizacija                     -         -11.604     -6.215                         -         -17.819    

Odtujitve                     -                             -          -    -    - 

Drugo – odpisi                      -         5.874         7.223                            286         13.383 

Stanje 31.12.2013                     -         -259.528    -    -83.190    -2.692    -345.410    

       

Neodpisana vrednost       

Stanje 01.01.2013 115.161    641.040    65.517     14.166                          -          835.884    

Stanje 31.12.2013  115.161    614.772    107.197    13.326                          -         850.456 
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Izkaz gibanja naložbenih nepremičnin v letu 2013 

 
                                                                                                    Zneski v EUR 

Nabavna vrednost  Naložbene  

   nepremičnine  

Stanje 01.01.2013 378.870    

Pridobitve                           -          

Odtujitve -    

Drugo ( prenosi  )                     -         

Stanje 31.12.2013 378.870    

  

Popravek vrednosti  

Stanje 01.01.2013 -108.837    

Amortizacija -4.925    

Odtujitve -    

Drugo (prenosi)  

Stanje 31.12.2013 -113.762    

  

Neodpisana vrednost  

Stanje 01.01.2013  270.033    

Stanje 31.12.2013 265.108    

 

 

  Naložbe v delnice in deleže 
                                                                                                                                Zneski  v EUR 

Besedilo 2013 2012 Indeks 2013/2012 

Naložbe v delnice in deleže družb - Rogaška  114     114    100 

Naložbe v obveznice Slovenske odškodninske 

družbe  

1.432    1.923      74 

    

S k u p a j : 1.546     2.037    76 

 

 

Dolgoročne poslovne terjatve                                                                                                                        
    Zneski  v EUR 

Besedilo 2013 2012 Indeks 2013/2012 

Dolgoročne poslovne terjatve - 180 - 

      
 

S k u p a j : - 180 - 
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Dolgoročne poslovne terjatve so terjatve z zapadlostjo več kot leto dni. Vrednotijo se z 

zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od 

dolžnikov.  

 

Med dolgoročne poslovne terjatve v knjigah v letu 2013 so izkazane terjatve iz posojila 

danega delavcu za stanovanjske potrebe v višini 180 EUR. Posojilo je bilo v letu 2013 

dokončno vrnjeno. 

 

Kratkoročna sredstva: 

 

Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah. Zaloge so bile ob 

popisu stanja na dan 31.12.2013 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. 

 

Vrednost zalog po stanju na dan 31.12.2013  znaša 94.452,45  EUR 

 

Zaloge so bile po stanju na dan 31.12.2013 popisane. Pri popisu je bil ugotovljen višek v 

višini 349,73 EUR. Nekurantnih zalog komisija ni ugotovila. Odpisov zalog ni bilo. Zaloge 

niso zastavljene.   

 

Kratkoročne finančne naložbe 

 

Kratkoročne finančne naložbe, se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na 

podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov.  

 

Kratkoročne finančne naložbe se ne prevrednotujejo, razen tistih, ki so namenjeni trgovanju. 

Kratkoročne finančne naložbe se prevrednotujejo zaradi oslabitve, če se utemeljeno domneva, 

da ne bodo poravnane oziroma, da ne bodo poravnane v celoti. 

  

Kratkoročne  finančne naložbe  v celoti sestavljajo vezani depozit  pri banki. Stanje finančnih 

sredstev – depozit pri banki na dan 31.12.2013 znaša 720.000 EUR. Depoziti so se v 

primerjavi z letom 2012 povečali (indeks 2013/2012 znaša 124). 

Terjatve za obresti od depozita znašajo 2.794 EUR. Stanje je usklajeno.  

 

Kratkoročne poslovne terjatve 

 

Kratkoročne poslovne terjatve se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na 

podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov. Kratkoročne poslovne terjatve 

se ne prevrednotujejo. Za kratkoročne poslovne terjatve, za katere se utemeljeno domneva, da 

ne bodo poravnane oziroma da ne bodo poravnane v celoti, se naredi oslabitev terjatev. V letu 

2013 ni bilo oslabitve terjatev.       
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Pregled kratkoročnih terjatev po stanju na dan 31.12.2013 

                                                                                                            

                                                                                                          Zneski v EUR 

Besedilo 2013 2.012 Indeks 2013/2012 

Kupci v državi - članarine  -      -     - 

Kupci v državi 74.353 84.748 88 

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev -29.833 -29.833 100 

Kratkoročne terjatve do kupcev v EU 10.661 10.038 106 

Kupci v državi - najemnina 1.705 243 702 

Ostale kratkoročne terjatve 1.749 999 175 

Terjatve za članarine 1.067.395 1.044.601 102 

Kratkoročne terjatve za obresti 2.794 6.336 44 

Terjatve za DDV 3.645 2.257 161 

Terjatev za davek od odhodka 3.031 1.249 243 

S k u p a j : 1.135.500 1.120.638 101 

 

 

Med izkazanimi terjatvami do kupcev je zapadlih na dan 31.12.2013 za 43.974,67 EUR.  

 

Večji del terjatev poteka iz tekočega poslovanja, zato menimo, da ne obstaja tveganje, ki bi 

povzročilo njihovo dvomljivost oz. ne obstaja dvom o njihovem plačilu.  

 

Denarna sredstva 

 

Denarna sredstva se ob začetnem pripoznanju izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. 

Denarna sredstva, izražena v tuji valuti, se prevedejo v domačo valuto po menjalnem tečaju 

na dan prejema.  

 

Denarna sredstva predstavljajo sredstva na transakcijskem računu pri NLB v Ljubljani, ter 

stanje gotovine v blagajni. Stanje teh sredstev je usklajeno z izpiskom bančnega računa in 

saldom blagajne, ki je bil popisan po stanju na dan 31.12.2013. 

 

 

 

Pregled denarnih sredstev – stanje na dan 31.12.2013 

 

                                                                                                              Zneski v EUR  

Besedilo 2013 2012 

Indeks 

2013/2012 

Blagajna - gotovina 188  62  303 

Denarna sredstva na transakcijskem računu 158.347    233.733    68 

    

S k u p a j : 158.535   233.795   68 

 

  

 

 



 62 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  

 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se vrednotijo v skladu s SRS 12. Kratkoročne aktivne 

časovne razmejitve prikazujejo kratkoročno odložene stroške. Znesek, izkazan v bilanci stanja 

na kontu aktivnih časovnih razmejitev, je: 14.810 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 

poslovanja, ki znaša skupaj z dobičkom tekočega leta 1.968.871 EUR. Glavna postavka je 

ustanovitvena vloga v višini 1.311.233 EUR. 

 

Kratkoročne obveznosti 
 

Kratkoročne obveznosti se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na podlagi 

verodostojnih listin dolguje upnikom, ki zapadejo v plačilo najpozneje v 12 mesecih. Zneski 

izkazujejo obveznosti do dobaviteljev, osebnih dohodkov za december 2013 ter drugih 

prejemkov iz delovnega razmerja za zaposlene, dajatve od osebnih dohodkov, obveznosti do 

članov za potne stroške, za avtorske honorarje ter ustrezne dajatve iz tega naslova, kot tudi 

obveznosti za DDV. 

 

Pregled kratkoročnih obveznosti po stanju na dan 31.12.2013                                                                   

                                       

                                                                                                      Zneski v EUR 

Besedilo 2013 2012 
Indeks 

2013/2012 

Obveznosti do dobaviteljev doma 74.832 59.207 126                 

Obveznosti za nezaračunano blago in storitve                 -                      -      -                             

Obveznost do članov - potni stroški 1.264 1.540 82                            

Obveznost za nagrade 0 2.500 -                              

Obveznost za dajatve od nagrad 0 833 -                              

Druge kratkoročne obveznosti                 -                      -       -  

Obveznost za čiste plače in nadomestila plač 10.816 9.133  118                   

Obveznost za prispevke iz plač 3.885 3.271 119                          

Davek od osebnih prejemkov 2.794 2.324 120                        

Obveznosti za druge prejemke - prehrana, prevoz 1.294 1.160  112                       

Obveznosti za druge prejemke - podj. pogodbe 480 36 1.333                        

Davek od osebnih prejemkov - podj. pogodbe 353 16 2.206                        

Obveznosti za druge prejemke - regres                 -                      -       -  

Davek iz osebnih prejemkov - regres                 -                      -       -  

Prejeti predujmi/obveznosti za predujme 161 100 161                        

Obveznost za DDV 37.800 25.144 150                           

Obveznost za prispevke na plačo 2.759 2.383 116                        

Obveznosti za odtegljajev pri plači                 -                      -       -  

Obveznosti za neto avtorske pogodbe 11.115 14.730 75   

Obveznosti za davek po avt. pogodbah 4.496 5.924 76                            

S k u p a j : 152.049 128.301   119                      
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Pregled kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti – stanje na dan 

31.12.2013 

 

 
Besedilo Znesek v EUR Opomba 

obveznost do dobaviteljev  8.276,64 zapadlo do 31.12.2013 

obveznost do dobaviteljev  66.555,59 še ni zapadlo  

   

Skupaj:  74.832,23  

                                                                                                  

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo kratkoročno odložene prihodke za 

članske prispevke ter druge vnaprej vračunane stroške (odhodke).  

 

Pregled  kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev – stanje na dan 31.12.2013 

 

                                                                                                                   Zneski v EUR  

Besedilo 2013 2012 

Indeks 

2013/2012 

Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki  14.522     18.821    77 

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina 1.110.157    1.119.505    99 

Kratkoročno odloženi prihodki - oglasi  -        -       - 

Druge pasivne časovne razmejitve               -                      -        - 

    

S k u p a j :  1.124.679     1.138.326    99 

 

 

3.4  Izkaz poslovnega izida za leto 2013 

 

Prihodki od dejavnosti zajemajo zneske članarin, donacija iz dela dohodnine, donacije pravnih 

in fizičnih oseb ter prihodke od prodaje storitve in blaga (knjige, obrazci, tiskovine in 

podobno).  

 

Glede na to, da Lovska zveza Slovenije opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost,  

določen del prihodkov, ki se nanaša na nepridobitno dejavnost (financiranje iz članarin in 

donacij), določen del prihodkov, ki se nanaša na pridobitno dejavnost pa iz dajanja v najem, 

od založniške dejavnosti (izdaja revije Lovec, oglasov in drugih dejavnosti), prodaja obrazcev 

in tiskovin ter obresti.  

 

Obseg pridobitne dejavnosti je posebej izkazan v izkazu poslovnega izida za leto 2013. 

 

Prihodke in odhodke, odvisno od tega kje nastanejo, vodimo po stroškovnih mestih.  

 

Lovska zveza Slovenije izkazuje v letu 2013 presežek prihodkov nad odhodki v višini 

82.436 EUR, od tega znaša presežek prihodkov nad odhodki iz pridobitne dejavnosti 

9.252 EUR. 
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Prihodki iz pridobitne dejavnosti, doseženi v letu 2013 

 

                                                 Zneski v EUR 

Besedilo 2013 2012 
Indeks 

2013/2012 

Članarine in prispevki članov                  -                        -     - 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in 

proizvodov 

130.965 534.497 25 

Ostali prihodki od dejavnosti 23.166 20.701 112 

Finančni prihodki 27.493 36.868 75 

Drugi prihodki 1.132 1.717 66 

       

Skupaj : 182.756 593.783 31 

    
 

Odhodki iz pridobitne dejavnosti, doseženi v letu 2013 

 

                                                                                                             Zneski v EUR  

Besedilo 2013 2012 

Indeks 

2013/2012 

Nabavna vrednost nabavljenega materiala in 

trgovskega blaga 6.735 15.882       42   

Stroški storitev 95.686 347.598       28    

Stroški dela 36.438 105.093       35    

Dotacije drugim pravnim osebam 25.148 68.818       37    

Odpisi vrednosti 5.871 11.036       53    

Drugi odhodki iz dejavnosti 1.034 15.174            7 

Skupaj odhodki iz dejavnosti  170.912  563.601      30 

Finančni odhodki - -          -      

Drugi odhodki iz dejavnosti  27 3.361       1   

Skupaj vsi odhodki iz pridobitne dejavnosti   170.939 566.962      30 

               -      

Davek od dohodkov  2.565 5.925      43    

 

 

Presežek prihodkov oz. odhodkov iz pridobitne dejavnosti 

 

                                                                                                      Zneski v EUR 

Besedilo   2013 2012 

Presežek prihodkov na odhodki 9.252 20.896 

Skupaj: 9.252 20.896 

 

 

 
 



 65 

Podatki iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb 

za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013 
 

Zaporedna. št.                                              Besedilo                                                                                           Zneski v EUR 

    

1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih:                  1.314.547    

2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje                                                                                                           
       

1.131.791    

   -   Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti                      1.131.791    

4. DAVCNO PRIZNANI PRIHODKI ( 1-2 )                                                         182.756    

5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih                       1.229.547    

6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje  1.061.878    

   -   Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti                                      1.058.608    

   -   Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance         3.270    

8. DAVCNO PRIZNANI ODHODKI ( 5-6 )                                                                    167.669    

9. RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki ( 4 - 8 )                            15.087    

13. DAVCNA OSNOVA                                                                                 15.087    

16. OSNOVA ZA DAVEK                                                                    15.087    

17. DAVEK  17%                                                                                              2.565    

22. Vplačane akontacije                                                                                         5.596    

24. Preveč plačane akontacije                                     3.031 

25. OSNOVA ZA DOLOCITEV AKONTACIJE DAVKA                   15.087    

26. Akontacija 17,00%                                                                                2.565    

27. Mesečni obrok akontacije                                                                    214    

 

 

3.5  Podatki iz izkaza poslovnega izida LZS za leto 2013 

 
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, 10. 3. 2014 

 

 

  Pojasnila pripravila:                                  Predsednik LZS 

 

Irena Karlin                                  mag. Srečko Felix Krope 
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IV. POROČILO NADZORNEGA ODBORA 

Poročilo o delu 

I.  Seje Nadzornega odbora LZS 

 

Nadzorni odbor (NO) se je v letu 2013 sestal dvakrat in opravil je dva pregleda v 

računovodskem servisu. Opravljeni so bili tudi osebni pogovori s ciljem boljšega 

informiranja. 

 

II. Člani Nadzornega odbora LZS in udeležba na sejah 

 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (2 seji): 

Peter Habjan (predsednik) 2 

mag. Sebastijan Gorenc (podpredsednik) 2 

mag. Janez J. Gladek* (opravičena odsotnost zaradi dolgotrajne bolezni) 0 

Janez Marinčič 2 

Bojan Maček 1 

 

III. Program dela   

 

Skladno s svojimi nalogami, opredeljenimi v Pravilih LZS, in skladno s svojim programom 

dela, je NO spremljal poslovne in finančno-gospodarske dogodke, ki so se dogajali v letu 

2013 v LZS. Aktivna obravnava je bila usmerjena predvsem v spremljanje ustreznosti 

sprejetih sklepov organov LZS,  njihovo pravilno izvajanje in gospodarno ravnanje s sredstvi.  

 

IV. Spremljanje poslovanja LZS 

 

Pri pregledu poslovanja LZS z računovodskim servisom je ugotovljeno znatno izboljšanje 

pretoka dokumentov in zagotavljanje ažurnega spremljanja poslovanja. Pri pregledih ni bilo 

zaznanih posebnih nepravilnosti. Poleg osebnih izmenjav informacij med člani NO so bili ti 

ustrezno seznanjeni z gradivi, ki so jih obravnavali organi LZS. Gradiva so bila posredovana 

pretežno v elektronski obliki. Na sejah upravnega odbora je vedno prisostvoval predsednik ali 

drug član NO, s čimer je bilo zagotovljeno neposredno obveščanje in seznanjanje s sprejetimi 

sklepi.  

 

O svojih ugotovitvah in predlogih je NO sproti obveščal upravni odbor in direktorja 

strokovnih služb, ki so jih ustrezno obravnavali. 

 

VII. Pritožbe in pripombe 

 

V obdobju poročanja NO ni sprejel pisnih pritožb ali pripomb s strani članic in organov LZS. 
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Poročilo nadzornega odbora k poslovnemu poročilu Lovske zveze Slovenije za leto 2013 

Skladno s svojim načrtom dela in nalogami, opredeljenimi v Pravilih LZS, je Nadzorni odbor 

tekoče spremljal organizacijska in gospodarsko-finančna dogajanja v LZS v letu 2013. O 

svojih ugotovitvah je sproti obveščal upravni odbor in strokovne službe LZS, ki so sporočila 

obravnavali in po potrebi ustrezno ukrepali.  

 

Pregled finančno-materialnega poslovanja LZS, ki ga spremlja in ustrezno vodi računovodski 

servis ER/KONDOR je pokazal na urejenost pretoka informacij, ki zagotavlja primerno in 

nemoteno spremljanje poslovnih dogodkov ter pripravo knjigovodskih listin. 

 

V obdobju poročanja Nadzorni odbor ni sprejel nobene pritožbe ali predloga članov LZS ali 

zunanjih subjektov, ki bi zahtevali izvedbo posebnega postopka preverjanja delovanja 

organov LZS. 

 

Nadzorni odbor je seznanjen s poročilom revizorske hiše INREVIZIJA za leto 2013, s katerim 

revizor sporoča, da v računovodskih izkazih LZS za leto 2013 ni zaznal pomembnih 

nepravilnosti in izjavlja, da je letno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. 

 

Po pregledu predloga letnega poročila in predloga zaključnega računa LZS za leto 2013 

Nadzorni odbor ugotavlja, da sta oba akta sestavljena pregledno ter nudita članom LZS in 

javnosti ustrezen vpogled v preteklo poslovanje LZS. Letno poročilo vsebuje zakonsko 

obvezne formalne in vsebinske sestavine letnega poročila in je bilo pravočasno posredovano v 

preverjanje. Na letno poročilo Nadzorni odbor nima pripomb. 

 

Ob upoštevanju zgoraj navedenega Nadzorni odbor predlaga Občnemu zboru LZS, da 

sprejme LETNO POROČILO IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2013. 

 

 

 

Ljubljana, dne 18. 3. 2014 

         Predsednik NO LZS: 

         Peter Habjan 
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V. POROČILO O DELU RAZSODIŠČA LZS 

 

I. Člani Razsodišča LZS 

V letu 2013 so bili člani Razsodišča LZS predsednik Branko Reisman, podpredsednik Janko 

Bezovnik, Luka Korošec, Janez Konrad, Evgen Ivanc, Dušan Ravnihar, Samo Valič, 

Aleksander Debevec in Boris Šurbek. 

 

II. Seje Razsodišča LZS 

 
Razsodišču pri LZS v letu 2013 ni bila predložena nobena zadeva v obravnavanje in zato se 

razsodišče v letu 2013 ni sestajalo. Preostalo korespondenco z LZS je vodil predsednik 

razsodišča.  

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                   Foto: Š. Vesel 
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VI. POROČILO ODBORA ETIČNEGA KODEKSA 

 

I. Seje Odbora etičnega kodeksa LZS 

Odbora etičnega kodeksa (OEK) se je v letu 2013 sestal na treh sejah. 

II. Člani Odbora etičnega kodeksa in udeležba na sejah 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (3 seje): 

Niko Šuštarič (predsednik) 3 

Rok Gašperič (podpredsednik) 2 

Edvard Krašna* (opravičena odsotnost zaradi dolgotrajnejše bolezni) 0 

Brane Bec 2 

Andrej Ivančič 3 

Borut Bitenc 3 

Štefan Gačnik 3 

Jože Cenčič 3 

Marko Obrekar 2 

 

III. Naloge Odbora etičnega kodeksa 

Naloge Odbora etičnega kodeksa (OEK) so, skrb za uveljavljanje Etičnega kodeksa v praksi, 

razlaganje njegovih določb, razsojanje in ocenjevanje posameznih dejanj, če so v skladu z 

njim ter predlaganje sprememb in dopolnitev Etičnega kodeksa slovenskih lovcev (EK). 

Postopek pred odborom je urejen s posebnim pravilnikom. 

 

IV. Ponatis Etičnega kodeksa slovenskih lovcev 

Realiziran je bil ponatis brošure Etični kodeks slovenskih lovcev (EK) v nakladi 5.000 

izvodov, ki je brezplačno na voljo novim članom LD od leta 2010 dalje. Ponatisnjena brošura 

vsebuje le EK, ker so lovski običaji in lovska noša podrobneje obdelani v novem lovskem 

priročniku.  

 

V. Objave razsodb OEK o kršitvah EK v Lovcu 

Kot koristno pridobitev v zvezi z delom OEK štejejo tudi uskladitev pogledov z Uredniškim 

odborom glasila Lovec o načinu in vsebini objav odločitev OEK v Lovcu, kar doslej ni bilo 

nikjer jasno zapisano, niti dogovorjeno. Temu je bil namenjen sestanek predstavnikov 

Uredniškega odbora in OEK, ki ga je na pobudo OEK sklical predsednik LZS. Po predlogu 

novega pravilnika bi se odločitve OEK objavljale v poljudni obliki, praviloma enkrat letno, ob 

spoštovanju varstva osebnih podatkov.  

 

VI. Kršitve etičnega kodeksa 

OEK je v letu 2013 obravnaval in odločal o enem predlogu in o šestih pobudah za oceno 

kršitev EK. Odločitve so objavljene na zavarovanem delu spletne strani LZS: za člane, 

dokumenti, Odbor etičnega kodeksa, zapisniki in ostali dokumenti. 
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VII. Podatki o podpisih zapriseg slovenskih lovcev 

Na pobudo OEK je dograjen LIS Lisjak tako, da je možen vnos tudi podatka o datumu  

podpisa zaprisege slovenskega lovca. Po večkratnem pozivu OEK članicam, so skozi vse leto 

potekale aktivnosti v LD za vnos teh podatkov za nazaj. Poziv je še aktualen, saj še vedno 

niso vse LD vnesle podatka za svoje člane. Po posameznih volilnih okoliših (Območnih 

ZLD/LZ) je vnos realiziran v  spodnjih številkah. 

 

Realizacija vpisa podatkov o podpisanih zaprisegah slovenskih lovcev v Lisjak 

 

volilni okoliš 
  št. 

članov      
                št. 
………..članic                                  podpis EK 

 
BELA KRAJINA 644 11 169 

 BRKINSKO KRAŠKA 630 14 195 
 CELJE  2067 48 1075 
 GORENJSKA  1580 33 436 
 GORICA  1229 21 571 
 GORNJE POSOČJE  650 15 145 
 IDRIJA  377 8 280 
 KOČEVJE  873 18 263 
 KOPER  606 10 317 
 KOROŠKA  1176 21 795 
 LJUBLJANA  1617 36 1435 
 MARIBOR  2110 44 1982 
 NOTRANJSKA  489 12 276 
 NOVO MESTO  1180 22 491 
 POSAVJE-KRŠKO  1147 26 408 
 POSTOJNSKO-     

BISTRIŠKA  937 16 505 
 PREKMURJE 841 25 167 
 PRLEKIJA 492 9 397 
 PTUJ-ORMOŽ  1019 26 378 
 ZASAVJE  1097 24 501 
 Skupaj 20761 439 10786 
  

Pregled po LD je dostopen na zavarovanem delu spletne strani: za člane, dokumenti, Odbor 

etičnega kodeksa, zapisniki in ostali dokumenti. 

 

VIII. Sprememba Pravilnika o postopku pred OEK 

OEK se je v minulem letu, skupaj s KOPV, angažiral pri spremembi Pravilnika o postopku 

pred OEK. Glavna vsebina spremembe je bil predlog za uvedbo odločanja v tričlanskem 

senatu, namesto v polni sestavi odbora, v tistih primerih, ko bi šlo za postopek na predlog 

zoper konkretnega kršitelja EK. Veljavni pravilnik predvideva v takšnih primerih javno ustno 

obravnavo z neposrednim izjavljanjem predlagatelja, kršitelja, pooblaščencev in prič z 

namenom, da se v zahtevnejših in spornih primerih razjasnijo okoliščine, pomembne za 

odločitev. Zamišljena sprememba bi olajšala delo odbora. Predlog spremembe je bil sicer 

usklajen tudi s KOPV, vendar ni šel v nadaljnjo obravnavo na UO. Razprava na to temo je 

namreč navrgla tudi drugačna mnenja, tako o samem postopku kot o sami vlogi OEK. Tudi z 

upoštevanjem takšnih mnenj je zato odbor na svoji 8. seji v januarju 2014 pripravil osnutek 

novega Pravilnika o postopku pred OEK. Le-ta ne predvideva senatnega odločanja,  pač pa je 
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poenostavitev postopka predlagana s tem, da  ni več predvidena javna ustna obravnava z 

neposrednim podajanjem stališč pred odborom (predlagatelj, kršitelj, pooblaščenci, priče), pač 

pa je postopek zgolj pisan s tem, da se kršitelju obvezno zagotavlja možnost pisnega odgovora 

na predlog. Ob takšni rešitvi ne bi bilo več potrebe po senatnem odločanju.  

 

Podrobnejše utemeljitve rešitev iz predloga novega pravilnika so podane v gradivu za 

obravnavo na UO in občnem zboru.Na tem mestu je treba omeniti, da je pri delu OEK nujna 

razmejitev med pristojnostjo OEK in pristojnostjo disciplinske komisije v LD. OEK, kot  

vrhovno moralno-etično razsodišče za lovstvo, mora ostati rezervirano za tiste primere kršitev 

EK, ki jih ni mogoče obravnavati v disciplinskem in v drugih postopkih. 

 

IX. Uveljavljanje Etičnega kodeksa v praksi in vloga OEK  

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj mnenj v zvezi s postopkom pred OEK, ki se nanašajo 

na bistvena vprašanja uveljavljanja EK v praksi, kakor tudi vlogo samega OEK.  

 

OEK bi moral delovati bolj kot organ mediacije (poravnavanja) z namenom, da 

posreduje v primerih kršitev EK in si prizadeva doseči poravnavo med prizadetimi. 

Odgovor: Mediacija pomeni medsebojno popuščanje in pogajanje med udeleženci, zato OEK 

meni, da ni primeren način za uveljavljanje etičnih norm.  

 

Obravnave med OEK bi morale biti javne. 

Odgovor: Ob javnosti obravnav pred OEK ni mogoče zagotavljati varstva osebnih podatkov 

udeležencev v postopku. So pa javne same odločitve odbora, kar je bistveno za uveljavljanje 

EK med članstvom. Poleg tega bi omejitev javnosti veljala le za postopek na predlog, ko bi 

odbor odločal o konkretni kršitvi posameznika, javna pa bi ostala tudi v bodoče obravnava 

primerov, ko se ne ocenjuje kršitev posameznika, ampak kršitev oz. ravnanje kot takšno, ko 

OEK sprejme v zvezi s tem načelno mnenje oz. razsodbo. 

 

Zastaranja pri etiki ni, sklicevanje nanjo je nemoralno. 

Odgovor: Primeri kršitev so lahko »osebni« (npr. neenakopravno obravnavanje, šikaniranje 

posameznika v LD; neutemeljeno obtoževanje vodstva  oz. funkcionarja …) oz. »neosebni« 

(npr. etičnost odločbe MKO o dopustnosti lova ponoči s pomočjo umetne svetlobe). 

Zastaranje nikoli ni vezano na samo dejanje, pač pa na možnost, da se zoper posameznika 

vodi postopek. V tem smislu je zastaranje ena od nespornih in splošno sprejetih civilizacijskih 

pridobitev sodobnih družb, katere namen je pravna varnost posameznika v družbi. Zastaranje 

je zato vezano  samo na postopek zoper samega kršitelja, ne pomeni pa, da kršitev EK ni bila 

storjena. Kljub zastaranju postopka je zato še vedno odprta možnost, da do spornega ravnanja  

OEK zavzame načelno stališče.  

 

Zaradi zahtevnosti  primerov bi bilo treba omogočiti sodelovanje  v postopku   tudi 

pooblaščencem. 

Odgovor: Morda, vendar le v okviru pisnega postopka, brez ustne obravnave. Za pravilno 

odločitev zadoščajo pisna pojasnila iz obeh strani (predlagatelj, kršitelj) oz. po potrebi tudi 

pisno pojasnilo še koga (npr. vodstva LD). Na ta način uspešno deluje tudi etična komisija pri  

drugi organizaciji, ki smo jo upoštevali kot primerjavo pri pripravi novih rešitev.  

 

Odločanje OEK mora temeljiti  (samo)  na sprejemanju načelnih mnenj. 

Odgovor: Samo z načelnimi mnenji ni mogoče reševati konkretnih primerov, ki so od primera 

do primera specifični, posebno tistih iz poglavja EK »Lovci med seboj«.  
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Odbor bi v smislu etičnosti moral prisluhniti tudi civilni družbi z namenom, da se utrdi 

lovstvo kot  dejavnost  nadplanetarnega pomena. 

Odgovor: Tega kritičnega mnenja OEK pravzaprav ne razume dobro. Celotna slovenska 

lovska organizacija smo ena najmočnejših organizacij civilne družbe in pri delu OEK se 

trudimo takšno vlogo varovati in utrjevati. Da pa bi lahko lovstvo utrdili kot dejavnost 

nadplanetarnega pomena, pa se nam zdi cilj nekoliko nerealen.  

 

Določbe Pravilnika o postopku pred OEK ne ločujejo moralnih vprašanj od 

disciplinskih prestopkov.  

Odgovor: V OEK se tega razlikovanja dobro zavedamo, res pa v doslej veljavnem Pravilniku 

takšno razlikovanje doslej ni bilo zapisano. Za v prihodnje je predvideno, da OEK ne bo 

obravnaval kršitev EK, ki hkrati predstavljajo disciplinski prestopek ali kršitev veljavnih 

predpisov RS.  Takšne primere bo posredoval članici LZS v pristojno obravnavo. 

 

Potrebno je ustvariti koncept, ki bo zagotavljal nearbitrarno (nesamovoljno) 

sprejemanje  (samo) načelnih mnenj v interesu lovstva. 

Odgovor: OEK je kolegijski organ, ki je vse dosedanje odločitve sprejel soglasno zato gornje 

mnenje zagotovo ni naslovljeno na pravi naslov. Med odločitvami pa zgolj načelna mnenja  

ne zadoščajo, kot je na podlagi dosedanjih izkušenj OEK pojasnjeno že zgoraj.  

 

Kakorkoli, razumeti je treba dileme in različna mnenja v zvezi z delom OEK. Dokazujejo 

našo skupno odgovornost in željo za uveljavljanje EK v praksi, tako  da  bo  tudi delo OEK 

slovenskemu lovstvu v korist in ne v škodo. 

 

OEK ocenjuje, da je v letu 2013 delo opravil uspešno, tudi zaradi kritičnih odzivov tistih, ki 

spremljajo njegovo delo. Končno oceno pa seveda prepuščajo članstvu, ki mu je to poročilu v 

prvi vrsti tudi namenjeno.  
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VII. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

 


