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UVODNA  BESEDA PREDSEDNIKA  LOVSKE  ZVEZE  SLOVENIJE 
 

 

Nekaj poudarkov za leto 2015: 
 

− Nadaljevale so se aktivnosti za ureditev strelišč, predvsem lovskih. Medresorska 
delovna skupina, v kateri smo bili aktivni tudi lovci, se je redno sestajala. Rezultatov, 
kot veste, še ni. Spremembe zakona na tem področju se še niso spremenile. Zavzemali 
smo stališče, da se tovrstne določbe glede strelišč ne smejo spreminjati. Naš Pravilnik 
o lovskem strelstvu vsebuje vse določbe, ki zagotavljajo varno izvajanja lovskega 
strelstva.  

 
− Konec leta je dvignil v javnosti in tudi v lovskih vrstah veliko prahu predlog Direktive 

EU komisije glede orožja. Protestirali smo v tem smislu, da komisija s predlogom 
direktive posega pri nas na zelo urejeno področje orožnega prava in kar je 
najpomembnejše je to, da predlog direktive ne rešuje področja terorističnih dejanj, 
kar pa naj bi bil namen direktive. Na tem področju smo sodelovali tudi z ostalimi 
nevladnimi organizacija, zlasti s strelci in lastniki orožja ter orožarji. Udeleževali smo 
se raznih okroglih miz in tudi sestanka parlamentarnega odbora. Upamo, da se ne bo 
zgodilo vse tisto, kar piše v predlogu direktive. Naše aktivnosti smo objavljali tako na 
spletnih straneh LZS kot tudi v našem glasilu Lovec.  

 
− Pomembna pridobitev leta 2015 je tudi vpis lovske kulture in s tem tudi slovenskega 

lovstva na seznam nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. Vpis pri pristojnem 
ministrstvu je bil opravljen v decembru 2015. Naši notranji in zunanji javnosti te 
vesele novice nismo ravno promovirali, saj je naslednji korak vpis lovstva kot 
nesnovne kulturne dediščine tudi na seznam UNESCA. Tudi s to pridobitvijo bo 
lovstvo pridobilo na ugledu in veljavi. 

 
− V drugi polovici leta smo se srečali z ZTO v obliki žičnih ovir ob meji z Republiko 

Hrvaško. Po mojem mnenju smo izbrali pravo pot, saj smo sprejeli ZTO kot dejstvo, 
na katero se na hitro ne da vplivati. Zato smo pričeli z aktivnostmi z državo, da se 

Delo Lovske zveze Slovenije, njenih organov in 
komisij je potekalo v skladu s sprejetim planom za 
tekoče leto. Kljub zadnjemu letu vodenja LZS v 
drugem mandatu smo lovci do volitev ohranili 
strpnost in preudarnost. Ni bilo, kot je bilo to 
mogoče čutiti v preteklosti, v javnosti zaznati, da 
se bomo lovci konec leta srečali z volitvami za 
novo vodstvo LZS. Tako je tudi prav, potniki na 
vlaku ne smejo bistveno čutiti, da se je med potjo 
zamenjal strojevodja. Dobro pač je, da je vožnja 
še naprej varna in da prispemo na cilj. Tako je 
tudi bilo. 
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zaradi žičnih ovir zmanjša škoda na divjadi. Organizirali smo razna srečanja z 
upravljavci lovišč, s predstavniki ministrstev in vladnimi službami. Nedokončana 
zgodba se nadaljuje tudi v letu 2016, tudi z našimi aktivnostmi.  

 
− Nadaljevala se je nedavno začeta tradicija organizacije razstav naših umetnikov v 

Zlatorogovi galeriji in dobrodelnih plesov. Izkušnje na tem področju so zelo dobre, ob 
njihovi tradicionalni izvedbi še v bodoče pa bomo med drugim zagotavljali vidnost 
lovske organizacije tudi na kulturnem področju. 

 
− Nadaljevali so se tudi mladinski lovski tabori. Vsako leto jih je več in tudi v različnih 

oblikah. Na tem področju smo pridobili veliko dobrih praks, ki se prenašajo iz 
usposobljenih članic na lovske družine in obratno. Zgrajenih je bilo veliko učnih 
lovskih poti, delo z mladimi raste, glasilo Lovec se polni s prispevki naših najmlajših. 

 
− Podpisan je bil sporazum med Lovsko zvezo Slovenije in Slovensko vojsko, začela so 

se prva skupna usposabljanja na dogovorjenih področjih. Sodelovanje se nadaljuje in 
širi. 

 
− Naše ekipe so se udeleževale različnih športnih in kulturnih tekmovanj. Tako poznamo 

rezultate strelske ekipe na evropskem prvenstvu, uspehe rogistov, pevcev in rukačev.  
 

− Nadaljevala so se srečanja z resornim ministrstvom zlasti na področju lovske 
zakonodaje. Aktivnosti še niso tako daleč, da bi lahko spreminjali posamezne zakonske 
določbe, ki nam lovcem niso po volji in so nesorazmerne s storjenimi prekrški.  

 
− V skupini nevladnih organizacij smo sodelovali zlasti na področju spreminjanja 

zakonodaje s področja varstva okolja. V letu 2016 je LZS prevzela enoletno vodenje te 
skupine. 

 
− Strokovno-znanstveni svet je ponovno organiziral slovenski lovski dan, sodelovali smo 

na strokovnem posvetovanju v Velenju. Javnosti prikazujemo svoje znanje in svoja 
strokovna dognanja.  

 
 
Še bi lahko našteval, vendar so konkretnejše aktivnosti predstavljene v rubrike dela 
posameznih komisij in organov. Pri sestavljanju poročila je potrebno razumeti, da kljub 
podani enotni metodologiji nekaterim ravno ni šlo tako uspešno, da bi v svojem prispevku 
povedali bistvo dela in so bili malo preveč čustveno prisotni. Kljub temu je potrebno vedeti, 
da pod tem poročilom je pač moj podpis. Ne gre za skrivanje, mogoče zgolj za drugačno in 
širšo dojemanje. Vsa vsebina sej komisij in organov je dostopna na članski strani spletne 
strani LZS.  
Vsem se zahvaljujem za odlično opravljeno delo.  
 
Želim vam dober pogled in uspešno delo v lovski organizaciji. 

 
 

 
  
mag. Srečko Felix Krope, 
predsednik Lovske zveze Slovenije 
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SPLOŠNI PODATKI O LOVSKI ZVEZI SLOVENIJE 
 

O Lovski zvezi Slovenije 
Lovska zveza Slovenije (LZS) je nevladna naravovarstvena organizacija z več kot stoletno 
tradicijo, ki deluje v javnem interesu in po svoji tradiciji predstavlja strokovno ter enovito 
interesno združenje lovcev. Članice LZS so lovske družine in območne lovske zveze po vsej 
Sloveniji ter druga društva in združenja, ki delujejo v interesu lovstva. 
 
Krovna lovska organizacija umešča lovstvo v širšo družbo, oblikuje skupne lovske interese in 
skrbi za njihovo uveljavljanje, zagotavlja povezanost in obveščenost članstva, pomoč in 
podporo pri varstvu narave in upravljanju z loviščem ter divjadjo in opravlja zakonsko 
določene naloge.  

 
Poslanstvo 
LZS v svojem temeljnem poslanstvu povezuje slovenske lovce pri varstvu narave in okolja ter 
trajnostnem upravljanju z divjadjo.  
 
Vizija 
LZS želi uspešno slediti toku sprememb, zato se nenehno prilagaja zahtevam časa. Spreminja 
se in stremi k izboljšavam na vseh področjih. Zato se nenehno posodablja tudi njena vizija. 
Ob realizaciji zastavljenih ciljev bo znova postala enakovredna in spoštovana partnerica na 
področju lovsko-upravljavskega načrtovanja. V širši javnosti bo bolj prepoznavna kot 
naravovarstvena organizacija in zaradi svoje aktivnosti 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.  
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Lovska zveza Slovenije v številkah za leto 2015 
 

Članstvo 
 

skupaj članov na dan 31. 12. 2015 20.577 
 

− Žensk 434 
− pripravnikov 597 

povprečna starost 55,64 let 
 

Organizacija 
 

 
 

Izobraževanja 
 

število izvedenih izobraževanj 140 
Število slušateljev 5123  

število OLZ/ZLD 20 
število volilnih okolišev 20 
število LD in ostalih članic 421 

− od tega upravljavk lovišč 415 
− skupna površina lovišč (v ha) 1.767.681 
− lovna površina (v ha) 1.648.928 

 
 

          Opravljene brezplačne ure 
 

v lovišču 657.205 
Drugo 57.695 
Skupaj 714.900 

 

 
                 Lovska kultura 
 

vokalna – pevski 
zbori 

21 

instrumentalne – 
lovski rogisti 

27 

individualni 
ustvarjalci 

8 

 
 
               Lovska kinologija 

 

število lovskih psov 4.460 
število iskanj ranjene divjadi 2.941 

 
 

Odvzem divjadi (velika in mala brez polha)  
  

srnjad 39.893 
− odstrel 32.204 
− izgube 7.673 

  

navadni jelen  3.884 
− odstrel 3.526 
− izgube 358 

  

muflon 506 
− odstrel 479 
− izgube 27 

  

gams  1.951 
− odstrel 1.863 
− izgube 88 

  

divji praši č 7.886 
− odstrel 7.696 
− izgube 190 

  

lisica 11.720 
poljski zajec 2.319 
siva vrana 9.117 
  

skupaj odvzem divjadi:  91.804 

 
        

 
 
   
                Škode od divjadi 
 

prijavljenih škod 2.009 
ocenjena škoda 303.841 
poravnava škod skupaj 285.676 

− izplačane v 
evrih 

233.840 

− vrednost 
material
a 

51.836 

− sanacija 
škod 
(ure) 

5.424 

 
    Število škod po vrstah divjadi 
 

divji prašič 1.551 
navadni jelen 253 
Srnjad 114 
Jazbec 29 
siva vrana 15 
Ostalo 47 
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I  STROKOVNA SLUŽBA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
Že v januarju smo pričeli z izdelavo letnega poročila o delu in poslovanju LZS za preteklo 
leto, ga dokončno oblikovali v marcu, dali v obravnavo Upravnemu odboru LZS in ga v 
prisotnosti članov volilnega okoliša v UO LZS predstavili na vseh delnih občnih zborih. Tak 
način dela se je pokazal kot naporen, vendar koristen, saj lahko tako predstavniki članic 
neposredno zastavljajo vsa vprašanja o navedbah v poročilu in tekočem delovanju Zveze.  
Dejstvo pa je, da večina članov članic tega poročila ne prebere in v lovskih družinah z njim 
niti ne seznanijo svojih članov. Ker smo v poročilu podrobno predstavili celotno delovanje 
Zveze v preteklem letu, je bila sama priprava in izdelava precej obsežen projekt.    
  
V začetku leta smo sedmič objavili razpis za najboljše fotografije prostoživečih živali v 
slovenski naravi z lepim nagradnim skladom in nato jeseni natisnili zdaj že tradicionalni 
veliki stenski koledar LZS v nakladi 22.000 izvodov, ki ga je prejel vsak slovenski lovec. 
Izdali smo deset enojnih in eno dvojno številki glasila Lovec v nakladi 24.000 izvodov in 
zagotavljali redne izide in dostave vsem članom članic, 296 individualnim naročnikom doma 
in v tujini ter dostave na 735 naslovov slovenskih osnovnih šol, vrtcev in knjižnic. Pri tem 
smo sodelovali s preko 200 dopisniki, fotografi in ilustratorji. Prav tako je luč sveta ugledala 
devetintrideseta knjiga Zlatorogove knjižnice, tokrat leposlovna z naslovom Po sledu za 
besedo. Lani smo objavili tudi razpis za najboljšo zgodbo z lovsko tematiko in opravili izbor 
najboljših ter jih pričeli objavljati v glasilu Lovec. 
 
Tekom leta smo imeli več sestankov s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstvom za okolje, za katere je vse podlage 
pripravila strokovna služba.  
S prvim smo na več periodičnih sestankih na nivoju Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo med drugim dokončno uskladili Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidentiranju 
odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko 
upravljavskem območju, ki je bil objavljen v aprilu. Precej časa smo porabili za pripravo 
strokovnega predloga in usklajevanje osnutka Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, 
načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena 
s protipravnim lovom, ki pa do konca leta še ni dobil soglasja Službe vlade za zakonodajo in 
zato tudi še ni bil objavljen. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji 
lovsko čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki 
izkaznice in službenega znaka nam je bil večkrat poslan v pregled in dopolnitev, prav tako pa 
do konca leta še ni bil pripravljen za objavo v Uradnem listu. Po uveljavitvi Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob je ministrstvo poslalo 
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pobudo MOP za spremembo Uredbe o zavarovanih prostoživečih vrst, kjer bi zlatega šakala 
izločilo iz Uredbe. Slednji  je podal svoje mnenje o pobudi, in sicer lahko na kratko 
povzamemo, da je lov na šakala možen le ob zagotavljanju ugodnega stanja. Zato za nadaljnje 
odločanje prosijo za podrobnejšo utemeljitev, ki naj vsebuje ugotovitev ugodnega stanja, 
vključno z oceno številčnosti in prostorske razporeditve v RS, oceno populacijskih trendov in 
potencialnega širjenja areala in predlog predvidenih ukrepov upravljanja z vrsto. Na zadnjem 
sestanku že jeseni smo se dogovorili, da minister v ta namen imenuje strokovno skupino, 
sestavljeno iz predstavnikov ZGS, MKGP, Biotehniške fakultete, društva Dinaricum in LZS, 
kar pa se še ni zgodilo. Dejstvo pa je, da brez ustrezno kvalitetnega monitoringa ne moremo 
računati na pričetek lova na šakala. Kot nadaljevanje aktivnosti po predaji pobude za 
spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih, smo v septembru organizirali sestanek s 
direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in predstavniki lovskih družin, na 
katerem so ti predstavili svoje primere in možnosti pri iskanju možnih rešitev. 
 
V začetku leta je MNZ oblikovalo medresorsko delovno skupino za proučitev delovanja in 
nadzora strelišč. Tudi v tej skupini imamo svojega predstavnika, zaradi slabe odzivnosti 
pripravljavca osnutka na naše predloge sprememb pa smo se povezali z drugimi nevladnimi 
organizacijami s ciljem zaščite naših interesov. V predlogu so, v duhu predvidene spremembe 
evropske orožne direktive, odprli tudi druge člene zakona o orožju, ki naj bi omejila trg 
nelegalnega orožja, vendar bi predlagane spremembe prizadele predvsem lastnike legalnega 
orožja, tudi lovskega. 
Z MOP in ARSO smo sodelovali tudi pri usklajevanju strokovnih podlag Pravilnika o 
odvzemu medveda in volka, pri čemer je treba poudariti, da vršijo člani Kmetijsko gozdarske 
zbornice izreden sistematičen pritisk za drastično povečanje odstrela. 
Na prošnjo DARS-a sem na njihovem internem izobraževanju delavcev AC baz predstavil naš 
pogled na problematiko trkov prostoživečih živali z motornimi vozili. Posebej sem opozoril 
na zakonodajo, nevarnosti  in dobre prakse, do katerih so pri tem prišle naše članice. 
 
V januarju je v romunskem Aradu potekalo srečanje članic Foruma CIC za Centralno in 
Vzhodno Evropo, na katerem smo obravnavali vlogo in prispevek CIC pri strokovnem delu 
nacionalnih lovskih zvez in problematiko zlatega šakala. V oktobru smo se sestali tudi s 
»strokovno službo« CIC na njihovem sedežu v Budakesziju in pregledali sistem delovanja 
komisije za ocenjevanje trofej ter se dogovorili za izvedbo usposabljanja za certificirane 
ocenjevalce trofej na nacionalnem nivoju. Trenutno imamo namreč v Sloveniji le tri z 
ustrezno CIC licenco. 
Delo v upravnemu odboru FACE in prenos informacij članicam našega področja je potekalo 
tekoče, od junija pa do septembrske skupščine je bilo fokusirano na volitve predsednika, saj 
me je sedem članic nominiralo za predsedniškega kandidata. Rezultat volitev je znan, poleg 
članstva v upravnem odboru pa sem bil izvoljen še v izvršni odbor. V  decembru smo na 
povabilo madžarske lovske zveze izvedli srečanje članic FACE centralnega regiona, ki sta mu 
prisostvovala generalni sekretar FACE in direktor CIC-ja. Generalni sekretar je predstavil 
tekoče dogajanje v Bruslju, tako na Komisiji kot znotraj naše organizacije. Odprli smo tudi 
vprašanje ZTO in pridobili nekatere izkušnje Madžarske, ki jih je postavila precej pred nami.  
Sestanek je bil po besedah udeleženk izredno koristen in Češka lovska zveza se je že na 
samem sestanku ponudila za organizacijo naslednjega.  
 
V preteklem letu smo se kot nosilni partner z velikim razstavnim prostorom ponovno 
predstavili na sejmu Lov v Gornji Radgoni. Po devetnajstih letih pa smo, tudi v okviru sejma, 
organizirali in izvedli samostojno razstavo najmočnejših trofej divjadi, uplenjene v tem 
obdobju v Sloveniji. Kljub mnogim pozivom in prošnjam ter urejenemu prevozu iz in na 
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sedež območnih lovskih zvez, je bil njihov odziv zelo različen, tako da dve od devetnajstih 
celo nista pripravili niti ene trofeje. Skupaj štiri, od katerih je ena med največjimi zvezami v 
državi, pa zgolj 27 primerkov. Največ, skupaj 130, so jih zbrali v Novi Gorici in v Prekmurju. 
Ocenjenih je bilo 522 trofej, v samostojni in za to posebej opremljeni dvorani pa je bilo 
skupaj razstavljenih 465 trofej. Največ je bilo seveda trofej srnjaka in sicer 149, sledili so 
jeleni s 128 trofejami, razstavili pa smo po eno lobanjo volka in medveda. Sicer pa je bila to 
največja slovenska razstava trofej v zgodovini, pri čemer to velja kljub dejstvu, da v skladu z 
novimi standardi CIC prvič nismo ocenjevali in razstavili trofej kožuhov. Za vse ocenjene 
trofeje so bili izdani trofejni listi in glede na dosežene točke tudi diplome in ustrezne medalje. 
 
Ker prva prijava na razpis  LIFE+ za repopulacijo risa v Dinaridih ni bila uspešna, smo kot 
eden od nosilnih partnerjev sodelovali pri analizi prejetih pripomb in  pripravili nabor možnih 
korektur za prijavo naših aktivnosti na naslednji razpis, predvidoma še v 2016.   
Na področju sodelovanja z nacionalnimi zvezami drugih nevladnih organizacij v okviru 
skupine za trajnostni razvoj, je bil v marcu pod predsedovanjem PZS izveden sestanek štirih 
od šestih podpisnic sporazuma. Obravnavali smo predlog programa upravljanja območji 
Natura 2000, saj je to za vse naše organizacije, ki svoje aktivnosti izvajamo v naravi, zelo 
pomembno. Prav tako je bil predstavljen projekt Mreža nevladnih organizacij za rekreacijo v 
naravi, pri čemer je nujno poskrbeti za usklajen razvoj rekreacije z vidikom ohranjanja 
narave, trajnostnega razvoja in varovanje in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Podan je bil 
tudi predlog za vzpostavitev instituta varuha narave na nacionalnem nivoju. 
 
V preteklem letu smo medijem posredovali 13 lastnih sporočil za javnost, prek katerih smo 
javnost obveščali o aktualnih dogodkih in temah, podali smo 91 pisnih odgovorov na 
novinarska vprašanja ali izjav za različne medije in en demanti oziroma odgovor na objavljen 
prispevek. Poleg tega smo redno odgovarjali na posamezna vprašanja zainteresirane javnosti 
in  skrbeli za ažurno objavljanje obvestil in novic na spletni strani LZS. Prenovo spletne strani 
smo končali v juliju in jo po poskusnem obratovanju in nekaterih dopolnitvah končali v 
oktobru. Redno letno novinarsko konferenco smo tudi tokrat v decembru organizirali skupaj z 
RZS. Na njej smo predstavili v preteklem letu realizirane aktivnosti in dve aktualni temi: naše 
aktivnosti povezane z zaščitnimi tehničnimi ovirami na meji in potek monitoringa medveda in 
volka v Sloveniji.  
 
  

 
Slika 1: Redna letna novinarska konferenca z Ribiško zvezo Slovenije 

 
V okviru Radgonskega sejma smo kot podporo Strokovno-znanstvenemu svetu LZS 
organizirali že sedmi Slovenski lovski dan s strokovnim srečanjem na zelo aktualno temo 
Škoda od divjadi. 
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Tudi v preteklem letu smo organizirali dva velika dobrodelna dogodka. Prvi je bil dobrodelni 
koncert, izveden skupaj z ZLD Novo mesto, s katerim smo zbrali sredstva za družini dveh 
tragično preminulih lovcev, drugi pa z ZLD Zasavja in sicer zelo dobro obiskan in lepo 
sprejet drugi dobrodelni ples LZS, s katerim smo zbrali sredstva za solidarnostni Zeleni sklad 
naše Zveze. Strokovna služba je poleg organizacijskih aktivnosti nudila tudi vso potrebno 
komunikacijsko podporo dogodkoma.   

 

 
Slika 2: Dobrodelni koncert, junij 2015, Novo mesto 

 
V visokem pritličju naše stavbe se je lepo uveljavila Zlatorogova galerija, v kateri smo izvedli 
tri razstave naših članov. Kipar Branko Žunič je v okviru razstave z naslovom Lovčeva žena 
razstavil svoje kipe in plastike, sledila ji je razstava pastelov slikarja Milana Samarja, ki se je 
od tu preselila v prostore Slovenske filharmonije. Kot zadnji v preteklem letu pa se je 
predstavil umetnik David Černuta s svojimi umetniškimi deli v različnih tehnikah in 
materialih. 

 
Slika 3: Odprtje razstave Davida Černute v Zlatorogovi galeriji 

 
V galeriji smo skupaj z RZS organizirali tudi prednovoletno srečanje s predstavniki 
ministrstev in organov v njihovi sestavi, predstavniki nevladnih organizacij in nekdanjimi 
funkcionarji naše Zveze. 
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Slika 4: Prednovoletno srečanje z Ribiško zvezo Slovenije 
 

Na podlagi Pravilnika o financiranju določenih skupnih nalog članic LZS smo objavili  
triindvajset razpisov. Vsebino za razpise so posredovale vse komisije, katerim so bila ta 
sredstva namenjena. Usposobljene članice pa so do konca leta uspešno izvedle skupaj 107 
nalog. Pri tem je treba zapisati, da je vsako leto več prijavljenih za izvedbo in da so lani 
sodelovale prav vse usposobljene članice, vendar so izvedle zelo različno število, in sicer od 
najmanj enega pa vse do štirinajst razpisanih nalog. 
Sodelovanje z usposobljenimi članicami in izvajanje skupnih in drugih nalog je v preteklem 
letu potekalo normalno. S strokovnimi tajniki območnih lovskih zvez smo v decembru izvedli 
delovno srečanje, ki mu je prisostvoval tudi predsednik LZS in katerega cilj je bil predvsem 
izmenjava informaciji in čim kvalitetnejše opravljanja skupnih  nalog. Srečanja sta se iz 
različnih razlogov,  tako kot praktično vsa leta do sedaj,  udeležili le slabi dve tretjini tajnikov 
in to so vsako leto isti, kar pomeni, da se ga nekateri niso udeležili že več let. 
  
Tudi v preteklem letu smo uspešno nadaljevali s podpisovanjem pogodb s podjetji, ki nudijo 
ob predložitvi veljavne lovske izkaznice članom lovskih družin 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 
dvajset  sestankih  organov, komisij in delovnih teles ter pri tem za njih izdelali praktično vsa 
gradiva in zapisnike ter realizirali sprejete sklepe. Prav tako smo pripravili gradiva in 
dokumente za sodne in upravne postopke, v katerih je sodelovala Zveza. Izredno veliko je 
bilo tudi klicev, pisem in sporočil članov članic, ki so želeli stališča, pojasnila in pomoč pri 
reševanju problemov, na katere so naleteli pri svojem delovanju ali delu njihovih lovskih 
družin in združenj. V sodelovanju s strokovnimi komisijami LZS smo pripravili in 
ministrstvom posredovali več strokovnih gradiv, stališč in predlogov. Sodelovali smo pri 
popisov eksponatov lovskega orožja v Tehničnem muzeju Slovenije in pri obnovitvi nekaterih 
eksponatov prostoživečih živali.  

V preteklem letu smo izvedli kar 140 izobraževanj in usposabljanj, ki se jih je skupaj 
udeležilo 5123 slušateljev, uspešno pa jih je zaključilo 4213, katerim smo izdali ustrezna 
potrdila. Pri tem gre posebej omeniti dve brezplačni obnovitveni usposabljanji za lovske 
čuvaje, ki smo jih izvedli prvič in se jih je udeležilo preko petsto čuvajev. 
 

 
Slika 5: Obnovitveni tečaj za lovske čuvaje, september 2015 

 
Sredi leta smo poslali pismo štiriindvajsetim županom občin v okolici Ljubljane z 
informacijo, da iščemo primerno lokacijo za nov sedež naše Zveze. V nadaljevanju smo 
opravili ogled dvanajstih možnih lokacij in opravili razgovore z župani glede pripravljenosti 
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občin za sodelovanje pri izvedbi projekta. Na podlagi tega smo v ožji izbor uvrstili tri 
lokacije, ki so se na podlagi izbranih kriterijev pokazale kot najprimernejše.  
 
Ker je bilo preteklo leto volilno, smo sodelovali pri organizaciji vseh postopkov, od 
formiranja kandidacijske komisije v juniju pa do volilnega občnega zbora v decembru. 
Realizirali smo izdajo 1.691 lovskih odlikovanj in priznanj. V preteklem letu smo na podlagi 
prejetih vlog izdelali in izdali 1268 lovskih izkaznic, 163 izkaznic za strelske sodnike in 72 
izkaznic lovskih čuvajev.  Zanimiv je tudi podatek, da smo v strokovni službi v preteklem letu 
izdali 1.686 računov in jih prejeli 815, izdali 1.391 potnih nalogov ter obravnavali preko 
4.000 dopisov. 
 
 

II  ORGANI IN KOMISIJE LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
 
Občni zbor LZS je njen najvišji organ in je bil v letu 2015 sklican 9. junija v prostorih 
Celjskega doma v Celju. Udeležilo se ga je 114 lovcev, članov članic LZS, od 116 izvoljenih 
delegatov, ki predstavljajo vseh 20 volilnih okolišev po Sloveniji.  
 
Prav tako je bil v letu 2015 sklican volilni občni zbor in sicer 15. decembra 2015 v Celju. 
Udeležilo se ga je 114 od 115 delegatov iz vseh dvajsetih volilnih okolišev. Delegati so volili 
predsednika, člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Odbora etičnega kodeksa in 
Razsodišča LZS. 
 

Slika 6: Občni zbor, junij 2015                               Slika 7: Volilni občni zbor, december 2015 
 
Upravni odbor LZS, ki je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru LZS, skrbi za 
uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč 
Občnega zbora LZS in za uresničevanje nalog LZS. Sestavlja ga 33 članov, v letu 2015 pa se 
je sestal na šestih rednih in treh dopisnih sejah. Udeležba članov na sejah UO je razvidna iz 
spodnje tabele. 
 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 
mag. Srečko Felix Krope (predsednik LZS) 6 (+ 3 dopisne)/9 
mag. Lado Bradač (podpredsednik LZS) 6 (+ 3 dopisne)/9 
Ivan Malešič (podpredsednik LZS) 6 (+ 2 dopisni)/9 
Anton Vrščaj 6 (+ 0 dopisnih)/9 
Zdravko Mastnak 6 (+ 3 dopisne)/9 
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Janez Šumak 6 (+ 3 dopisne)/9 
Avgust Reberšak 5 (+ 0 dopisnih)/9 
Peter Belhar 4 (+ 1 dopisna)/9 
Branko Žiberna 3 (+ 3 dopisne)/9 
Bojan Breitenberger 5 (+ 2 dopisni)/9 
dr. Ivan Kos 6 (+ 2 dopisni)/9 
Anton Lukančič 6 (+ 3 dopisne)/9 
Štefan Cmrečnjak 6 (+3 dopisne)/9 
Mirko Urbas 6 (+1 dopisna)/9 
mag. Aleš Klemenc 5 (+ 3 dopisne)/9 
Dušan Čubej 4 (+ 3 dopisne)/9 
Kazimir Saksida 6 (+ 1 dopisna)/9 
mag. Dolores Čarga 4 (+ 1 dopisna)/9 
Alojz Dragan 6 (+ 2 dopisni)/9 
Franc Jarc 6 (+ 2 dopisni)/9 
Darko Božič 5 (+ 2 dopisni)/9 
Janez Krivec 6 (+ 3 dopisne)/9 
Ludvik Rituper 5 (+ 3 dopisne)/9 
Anton Holc 6 (+ 0 dopisnih)/9 
mag. Emilijan Trafela 4 (+ 2 dopisni)/9 
Tomaž Lah 3 (+ 3 dopisne)/9 
Tomaž Trotovšek 6 (+ 1 dopisna)/9 
Dušan Leskovec 5 (+ 3 dopisne)/9 
Gregor Vrabič 5 (+ 2 dopisni)/9 
Marjan Gselman 6 (+ 3 dopisne)/9 
Maksimilijan Lešnik 5 (+ 2 dopisni)/9 
Radovan Štrekelj 6 (+ 2 dopisni)/9 
Vedran Prodan 5 (+ 2 dopisni)/9 

 
 

 
                    Slika 8:  Seja Upravnega odbora LZS 

 
V letu 2015 so delovala naslednja delovna telesa Upravnega odbora LZS:  
• Komisija »Mladi in lovstvo«,  
• Komisija za finančno in gospodarsko področje, 
• Komisija za izobraževanje, 
• Komisija za lovski informacijski sistem, 
• Komisija za lovsko kinologijo, 
• Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi,  
• Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje,  
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• Komisija za mednarodne odnose,  
• Komisija za organizacijska in pravna vprašanja, 
• Komisija za priznanja in odlikovanja,  
• Komisija za upravljanje z divjadjo, 
• Strokovno-znanstveni svet,  
• Uredniški odbor LZS za založništvo, 
• Ad hoc komisija za organizacijo drugega dobrodelnega plesa LZS, 
• Delovna skupina za srednje šole in  
• Mešana delovna skupina LZS- Kinološka zveza.«.  
 
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. Komisije so v letu 2015 delovale v skladu s sprejetimi programi dela 
in finančnim načrtom, ki ga je sprejel Upravni odbor LZS v okviru programa dela LZS za leto 
2015. 
 
V letu 2014 je Upravni odbor LZS imenoval Odbor Zelenega sklada, ki je poskrbel, da so 
določila Pravilnika o Zelenem skladu zaživela v praksi. Drugi dobrodelni ples LZS je potekal 
10. 10. 2015 v Delavskem domu v Trbovljah. Upravni odbor LZS je za organizacijo plesa s 
sklepom na svoji 26. seji 17.6.2015 podelil domicil prireditve ZLD Zasavje ter sestavil 
organizacijski odbor v sestavi predsednik Ivana Malešiča ter člana Tomaž Trotovšek in Jasne 
Kovačič Siuka. Prodanih je bilo 164 vstopnic. Z nastopajočimi in gosti je bilo prisotno 
približno 200 gostov. Zopet je bila organizirana dražba umetniških in drugih del, pripravljen 
je bil dražbeni katalog z 41 dražbenimi predmeti, predstavitvijo dražbenega predmeta, 
darovalca ter izklicne cene.  
Lovski umetniki so darovali 18 umetniških del. Na dražbi, na kateri so bili prodani vsi 
predmeti, je bilo zbranih 3.692 EUR. Celotni prihodki prireditve so bili 11.992,00 EUR, 
stroški 5631,13 EUR, dobiček za Zeleni sklad pa 6361,87 EUR. 
 
Rezultati po vseh omenjenih kategorijah so znatno presegli lanske. Rezultat je v veliki meri 
zasluga tudi predsednika ZLD Zasavje Tomaža Trotovška, ki je z osebnim angažiranjem uspel 
pridobiti znatni del donatorjev iz ne ravno gospodarsko cvetočega Zasavja. Poleg tega je znal 
pritegniti k popularizaciji naše dobrodelne prireditve vse tri  revirske županje oziroma župane, 
ki so tudi finančno podprli prireditev. Trboveljska županja Jasna Gabrič se je tudi udeležila 
plesa, imela predstavitveni govor ter sodelovala pri dražbi. Ta podatek je pomemben, ker je 
očitno naša prireditev ob primernem pristopu, širše družbeno pomembna in pripoznana, 
posebej na regionalnem nivoju. Pomembno spoznanje je tudi, kaj lahko pomeni angažiran 
odnos vodstva ZLD za udeležbo na tej dobrodelni prireditvi. 
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Slika 9: Drugi dobrodelni ples LZS v Trbovljah 

 
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 tudi v letu 2015 sestali 
predsedniki komisij in delovnih teles. Koordinacije so namenjene predvsem 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: 
Ivan Malešič (podpredsednik LZS) 1/1 
Anton Lukančič (predsednik Komisije za finančno in gospodarsko področje) 1/1 
dr. Arpad Kӧveš (predsednik Uredniškega odbora LZS za založništvo) 1/1 
Franc Kene (predsednik Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi) 1/1 
dr. Ivan Kos (predsednik Strokovno-znanstvenega sveta) 0/1 
Franc Golija (predsednik Komisije za mednarodne odnose) 0/1 
Bojan Breitenberger (predsednik Kom. za l. strelstvo) 1/1 
mag. Stanislav Bele (predsednik Komisije za organizacijska in pravna vprašanja) 1/1 
mag. Branko Lotrič (predsednik Komisije za izobraževanje) 1/1 
Milan Velkovrh (predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja) 0/1 
Janez Šumak (predsednik Komisije za lovsko kinologijo) 1/1 
Samo Vončina (predsednik Komisije za lovski informacijski sistem) 1/1 
dr. Boštjan Pokorny (predsednik Komisije za upravljanje z divjadjo) 1/1 
Vlado Kovačič (predsednik Komisije »Mladi in lovstvo«) 1/1 

 
Podrobnejša poročila delovnih teles ter Odbora etičnega kodeksa, Razsodišča LZS in 
Nadzornega odbora LZS so predstavljena v nadaljevanju. 
 
 

1 Komisija »Mladi in lovstvo« 
 
 
I  Seje komisije 
 
Komisija »Mladi in lovstvo« je imela v letu 2015 pet rednih sej: 
–  17. redna seja, 11. marca 2015 
–  18. redna seja, 6. maja 2015 
–  19. redna seja, 22. junija 2015 
–  20. redna seja, 16. septembra 2015 
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–  21. redna seja, 2. decembra 2015. 
Komisija je bila v vseh petih sklicih sklepčna. V skladu s sklepom in potrebami komisije 
deluje znotraj komisije delovna skupina za področje dela in aktivnosti na področju srednjega 
šolstva, ki je imela v letu 2015 dve delovni srečanji in sicer 16. maja 2015 in 15. septembra 
2015. 
 
II  Člani komisije in udeležba na sejah  
 

Ime in priimek:  Prisotnost na sejah: 
Vladimir Kovačič (predsednik) 5/5 
Davo Karničar (podpredsednik) 1/5 
mag. Marko Mali 5/5 
mag. Franc Avberšek 1/5(bolezen) 
mag. Dolores Čarga (na porodniškem dopustu) 4/5 
Marko Gorše 3/5 
Drago Vešner 5/5 
Alojz Albreht 5/5 
Jožef Seršen 3/5 

 
 
III Podro čje dela komisije 
 
V celotnem letu 2015 je komisija po sklepu občnega zbora LZS delovala pod imenom 
Komisija »Mladi in lovstvo«. Zelo pozitivno se je izkazalo, da se je pred časom v okviru 
komisije formiralo delovno skupino, ki je tudi v letošnjem letu pokrivala na osnovi sprejetega 
delovnega programa in aktivnosti področje srednjega šolstva, predvsem biotehničnih srednjih 
šol. Osnovno področje in skrb za delo z mladimi predstavlja še vedno pretežno področje 
vrtcev in osnovnega šolstva, prav tako pa tudi preko zainteresiranih delo z mladimi v lovskih 
družinah. Prav na teh področjih so člani komisije aktivno sodelovali s šolami in lovskimi 
družinami. 
Za leto 2016 so pravočasno sprejeli konkretno opredeljen delovni program, finančno 
opredeljen z nosilci in roki izvajanja, prav tako pa programe razpisa za usposobljene članice 
(lovski tabore, analiza ankete in sofinanciranje tabel za lovsko učne gozdne poti). 
 
IV  Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015  
 
Nekaj konkretnih aktivnosti iz programa komisije: 
– stiki članice in članov v kolektivih  vrtcev in osnovnih šolah (poudarek na 
naravoslovju in lovstvu); 
– stalni trimesečni pregledi realizacije programa in porabe dodeljenih sredstev; 
– aktivnosti na obravnavi Pravilnika lovske organizacije za delo z mladimi v srednjih 
šolah; 
– distribucija kart Črni Peter v VV zavode in osnovne šole; 
– izvajanje aktivnosti v SŠ (realizacija zastavljenih načrtov, izvedba kviza in 
pridobivanje  novih mentorjev - Novo Mesto, Maribor); 
– podrobna analiza ankete dela z mladimi v lovskih družinah; 
– objava literarnega natečaja za prvo triado osnovne šole; 
– objavljanje prispevkov v reviji Lovec (sestavek predsednika) in izdaja publikacije 
Mladi in lovstvo 2015; 
– sodelovanje predsednika na delovnih sestankih, na koordinaciji in seznanitev članov in 
članice komisije s samo vsebino sestankov(podajanje pobud); 
– pravočasna objava razpisov za usposobljene članice; 
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– sodelovanje z LD Boč na Kozjaku pri postavitvi table na učno lovski naravoslovni 
poti; 
– aktivnosti na področju Facebooka in nastajanju spletne strani LZS; 
– po potrebi sodelovanje s Komisijo za izobraževanje in KLKOJ; 
– izvedba delovnega sestanka z vodstvom LZS (Pravilnik). 
 
Večina nalog in aktivnosti, ki so si jih zastavili in zadali z delovnim programom, je bilo 
realiziranih. V začetku leta 2016 bo objavljen rezultat prispelih prispevkov na razpisani 
literarni natečaj za učence I.triade.  
 
Ne glede na vložen trud za delo z mladimi na področju srednjega šolstva, je komisija uspela  
pridobiti in pritegniti k delu še dva mentorja (Novo Mesto in Maribor). Tu bo potrebno še 
veliko angažiranosti. 
Žal se na razpis za analizo ankete za delo z mladimi v LD ni prijavila nobena usposobljena 
članica, je pa iz leta v leto več zanimanja za izvedbo lovskih taborov. Še več truda bo 
potrebno vložiti v distribucijo kart Črni Peter v VVE in OŠ. Kljub našim izrednim naporom 
za aktivno sodelovanje med komisijo in ZLD oziroma OLZ, nam še do danes z nekaterimi ni 
uspelo še niti predstaviti Izhodiščih tez za delo z mladimi. 
 
V  Povzetek 
 
Komisija »Mladi in lovstvo« je najmlajša komisija LZS, v katero so člani in članica v tem 
mandatnem obdobju vložili v delo izredno ogromno naporov in truda, ogromno svojega 
prostega časa. Ves čas jih je pri vestnem opravljanju sprejetih zadolžitev spremljalo izredno 
pomembno vodilo, da smo za pomlajevanje lovskih vrst v prvi vrsti odgovorni lovci sami. 
 
 

 
                                  Slika 10: Vrtec na obisku pri lovcih LD Orehovica 

 
 
 

2 Komisija za finančno in gospodarsko področje 
 
 

I  Seje komisije 
 
Člani Komisije za finančno in gospodarsko področje (KFGP) so se v letu 2015 sestali na petih 
rednih sejah ter imeli eno dopisno sejo. 
 
II  Člani komisije in udeležba na sejah  
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Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 

Anton Lukančič (predsednik) 6/6 
Avgust Bučar (podpredsednik) 6/6 

Bojan Papič 6/6 
Peter Primic 1/6 

Maksimiljan Lešnik 6/6 
Damjan Us 6/6 

Anton Bensa 6/6 
 
 
III  Podro čje dela komisije 
 
V letu 2015 je komisija obravnavala pregled realizacije v letu 2014 in izvedla stalno mesečno 
spremljavo v letu 2015. Veliko ur je bilo namenjenih urejanju dokumentacije prostorske 
problematike – najprej z urejanjem podatkov o obstoječih nepremičninah, potem pa tudi temu, 
kako gospodarno ravnati z njimi in slediti potrebam, ki so v skladu z vizijo LZS. Same analize 
so pokazale jasno pot, torej ureditev primernih prostorov na novi lokaciji, kar potrjujejo tako 
prostorski, kot ekonomsko-finančni kazalci. Pomembni sklepi KFGP v vezi s tem vprašanjem 
so bili predstavljeni na sejah UO LZS in dobili absolutno podporo, zato je pomembno, da se 
zadeve loti prednostno in s podporo na OZ LZS tudi realiziramo nov sedež LZS v naslednjem 
mandatu. V drugi polovici leta so intenzivno tekli postopki priprave načrta za leto 2016, 
skladno s časovnico KFGP, ki jo je komisija predlagala članom Upravnega odbora LZS v 
sprejem.  
 
IV Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015  
 
1. Izjave o odgovornosti 
Na zadnji seji ob koncu mandata člani ocenjujejo kot pomemben doprinos k transparentni 
porabi prav podpisane izjave o odgovornosti nosilcev funkcij. Želja vseh je, da se s tako 
prakso nadaljuje tudi v bodoče. 
 
2. Urejanje sistemske in operativne odgovornosti. 
Na finančno poslovanje bistveno vpliva organiziranost LZS, zato smo v teku leta na sejah 
KFGP člani s sklepi opozarjali na potrebe izboljšanja delovanja LZS.  
  
3. Prenos nalog na usposobljene članice 
Sistem prenosa nalog je uspel v veliki večini. Izostali so na začetku razpisi s področja 
izobraževanj, vendar so bili nato izpeljani. Ocena KFGP je, da se s tem v bodoče nadaljuje s 
priporočilom, da se naloge razpiše do konca meseca marca in jih potem potrdi tudi  UO LZS, 
saj sedanja praksa kaže, da se ob sprejemanju plana LZS kar nekako pozabi priprava tega dela 
aktivnosti LZS. Iz izkušenj pa velja še eno napotilo in sicer administrativni del prenosa nalog. 
Obračun poteka avtomatsko, skladno s Pravilnikom o prenosu nalog, same aktivnosti 
usposobljenih članic pa so bolj pičle. Želja KFGP je, da se ta del aktivneje vodi preko leta na 
relaciji LZS – usposobljene članice. Tudi v iztekajočem letu so višine in procenti finančnih 
deležev ostale enake preteklim letom. 
 
4. Priprava finan čnega načrta za leto 2016 
Čas volitev pomeni na eni strani zaključiti zastavljene naloge, na drugi pa dolžnost postaviti 
okvirje za nemoten prehod v naslednji mandat. Tako so na KFGP že sredi leta postavili 
časovnico za potrebe izdelave okvirnega plana LZS za 2016. Jeseni so po prejemu predlogov 
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uredili izhodišča na osnovi želja posameznih porabnikov, ki so bile kot običajno veliko nad 
zmožnostmi financiranja. Po koordinaciji predsednikov je bil izdelan predlog sklepa za 
upravni odbor LZS, ki je potrdil vsebinski plan in finančni načrt za leto 2016. 

5. Nadaljevanje del na projektu nova lokacija sedeža LZS. 
Z vsemi glasovi ZA je bil prejet  sklep UO LZS, da je zasnova za nadaljevanje projekta dobra. 
S tem sklepom je projekt dobil težo in kasneje je tudi vodstvo pristopilo k temu. Začel se je 
širši izbor in na osnovi analize tega ožji izbor lokacije. Ta je sedaj v končni fazi izbora. 
Istočasno  ob izdelavi finančne konstrukcije projekta, ki temelji predvsem na privarčevanih 
sredstvih v več zadnjih letih, je KFGP skrbno pregledala tudi zadeve, ki so v lasti LZS in se 
ne potrebujejo oziroma z njimi ni namena gospodariti. UO LZS je sprejel sklep, da se vse 
parcele  Polom, Zvirče, Hinje vključno s tistimi na Pokojišču, odproda. V projekt izgradnje se 
vključi tudi že nekaj časa nazaj izdelani osnutek delovanja muzejske dejavnosti, ki temelji na 
novi  digitalni materiji, kar posledično pomeni veliko manjši prostor, kot ga ima sedaj muzej v 
Bistri. Ne nazadnje se ob začetku izgradnje sprejme odločitev, ki jo je pripravila KFGP, da se  
nepremičnina, na kateri je sedaj sedež Vila Zlatorog odproda skupaj s projektom obnove, kajti 
ta objekt terja vložek v obnovo, ki pomeni prevelik zalogaj ob dejstvu, da je za nas lovce 
povsem nefunkcionalen in finančno negospodaren. 

Na vse zapisano je pričakovati, da novo vodstvo pristopi k čimprejšnjemu nadaljevanju 
projekta in sprejete sklepe UO LZS na to temo že v tem letu posreduje OZ LZS v obravnavo, 
odločanje in sprejem. 

 

V Povzetek 

Tako v iztekajočem letu kot širše v mandatu ocenjujemo delovanje KFGP kot celote kot zelo 
uspešno. Na zadnji seji  komisije ni manjkalo medsebojnih  lepih ocen in izrednih pohval pa 
tudi dejstva, da so se stvari tako glede transparentnosti kot upravičenosti glede na porast 
aktivnosti delovanja LZS zadevno izpeljale korektno in v duhu dobrega gospodarjenja z 
razpoložljivimi sredstvi. Na odstopanja so odreagirali ob zaznavi le teh, iskali rešitve in 
posredovali potrebne spremembe, da se jih reši in da v bodoče do njih sploh ne bi prihajalo. 

 
 
 

3 Komisija za izobraževanje 
 

I  Seje komisije 
 
Komisija za izobraževanje je imela v letu 2015 eno dopisno in dve redni seji. Na prvi dopisni 
seji je sprejela sklep, da Upravnemu odboru LZS predlaga v potrditev novega člana 
predavateljskega aktiva Postojnsko Bistriške ZLD. Na 16. redni seji, dne 17. 6. 2015,  je 
komisija potrdila donacijo OŠ Dušana Muniha, Most na Soči 1.500,00 € nepovratnih sredstev, 
s katerimi bodo pokriti stroški obiskov učilnice s strani šolske mladine. 
Sprejela je tudi sklep, da pokrije stroške obiskov in vodenja na ekskurzijah za lovske čuvaje 
pri obisku TMS v Bistri ali OŠ Dušana  Muniha. Na 17. redni seji, dne 14. 12. 2015,  je 
komisija potrdila prispele prijave usposobljenih članic za izvedbo izobraževanja za lovce v 
letu 2016 in njihove predavateljske aktive. Pregledala je prispela poročila o izvedenih 
izobraževanjih in odobrila izplačilo sredstev iz naslova prenosa nalog. Odobrila je tudi nakup 
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dermoplastičnih preparatov iz zasebne zbirke umrlega lovca, ki so predvideni za obnovo 
zbirke lovskega muzeja. 
 
II Člani komisije in udeležba na sejah  
 

Ime in priimek:  Prisotnost na sejah: 
mag. Branko Lotrič 3/3 
Igor Simšič 3/3 
Milan Velkovrh 3/3 
Liljana Šurlan 2/3 
Štefan Nemec 1/3 
Frančišek Koščak 3/3 

 
III Podro čje dela komisije 
 
Komisija za izobraževanje v prvi vrsti skrbi za nemoten potek temeljnega izobraževanja v 
lovstvu – izobraževanja za lovce. Druga prioritetna naloga pa je izobraževanje za lovske 
čuvaje. Komisija potrjuje razpise za izvedbo teh izobraževanj in bdi nad predavateljskimi 
aktivi usposobljenih članic. Komisija skrbi tudi za ostala izobraževanja v lovstvu. V okviru 
prenosa nalog na usposobljene članice je v letu 2015 razpisala izobraževanja za lovovodje - 
2800€, mentor – 2800€, odnosi z javnostmi – 3300€, škode po divjadi – 4300€, usposobljene 
osebe 4440€, varno delo z motorno žago – 4500€, nadaljevalno usposabljanje za lovsko 
orožje in prvo pomoč – 5100€. Poleg temeljnih nalog komisija skrbi tudi za pripravo in tisk 
brošur in zloženk, namenjenih posameznim segmentom izobraževanja.  
 
IV Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015  
 
Komisija za izobraževanje je v letu 2015 izvedla naslednje aktivnosti: 
V letu 2015 je bilo izvedenih 139 različnih izobraževanj. Število izobraževanj, število 
prijavljenih nanje, uspešno zaključenih, število izobraževanj za lovce in število članov po 
posameznih ZLD je razvidno iz priložene tabele. V ZLD Gornje Posočje v letu 2015 ni bilo 
izobraževanja za lovske pripravnike, ker je bilo zaradi premajhnega števila interesentov to 
izobraževanje neracionalno. ZLD Notranjske zaradi racionalnosti že vrsto let izvede 
izobraževanje za lovske pripravnike v okviru tovrstnega izobraževanja pri Postojnsko 
Bistriški ZLD, prav tako ZLD Prlekije izvede izobraževanje v okviru izobraževanja pri ZLD 
Prekmurje. Lovska zveza Slovenije je imela razpisanih 5 izobraževanj: dve sta bili dopolnilni 
izobraževanji za lovske čuvaje v Celju, eno je bilo usposabljanje iz preciznega streljanja v 
sodelovanju s SV, pri dveh pa je šlo za priznavanje teoretičnega dela lovskega izpita po 
določilih šestega odstavka 61. člena Zakona o divjadi in lovstvu.  
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BELA KRAJINA 5 76 62 13 635 
GORENJSKA 6 171 150 22 1496 
GORICA 5 182 155 42 1241 
GORNJE POSOČJE 4 76 64 0 618 
IDRIJA 5 125 98 20 370 
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KOČEVJE 7 158 136 14 791 
KOPER 11 336 244 13 613 
KOROŠKA 4 147 142 28 1193 
LJUBLJANA 8 391 342 43 1713 
LOVSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 5 734 571 8   
MARIBOR 16 530 450 25 2109 
NOTRANJSKA 4 68 52  499 
NOVO  MESTO 15 458 406 32 1174 
POSAVJE 7 224 182 28 1144 
POSTOJNSKO-
BISTRIŠKA 7 215 157 32 999 
PREKMURJE 5 165 146 20 811 
PRLEKIJA 2 115   484 
PTUJ - ORMOŽ 4 116 105 18 980 
SAVINJSKO - 
KOZJANSKA 13 539 432 43 2052 
ZASAVJE 6 297 257 18 1055 

SKUPAJ 139 5123 4237 419 19977 
 
Izobraževanja za lovske čuvaje je bilo izvedeno pri ZLD Ljubljana. Udeležilo se ga je 49 
kandidatov, v prvem izpitnem roku pa je tečaj uspešno zaključilo 42 kandidatov. 
 
V Povzetek 
 
Izvedla je vse temeljne naloge (razpisi za izobraževanje lovcev, lovskih čuvajev...), poleg tega 
pa je delovala tudi na področju zastavljenih ciljev. Komisija je potrdila strošek tečaja za 
lovske čuvaje 300€ na tečajnika. Prav tako je komisiji za finančno in gospodarsko področje 
poslala pobudo, da zniža ceno dnevnika dela lovskega čuvaja, saj je cena glede na strošek 
nerealno visoka.  
 
 

4 Komisija za lovski informacijski sistem 
 
 
I  Seje komisije 
 
Komisija je v letu 2015 izvedla eno redno sejo, 25. 9. 2015.  
 
 
II  Člani komisije in udeležba na sejah  
 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah:  
Samo Vončina (predsednik) 1/1 
Katka Kovačec (podpredsednica) 1/1 
Vedran Prodan 1/1 
Miha Pavčič 1/1 
Jože Matekovič 1/1 
Jože Samec – administrator LIS 1/1 
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III  Podro čje dela komisije 
 
Komisija skrbi za zagotavljanje podpore za elektronsko poslovanje na področju vzdrževanja 
podatkovnih baz članstva, organizacij, LNL, lovske kulture, izobraževanja, lovske kinologije, 
poročila po koncesijskih pogodbah, izobraževanje pooblaščencev uporabnikov, nudenje 
pomoči vsem uporabnikom. 
 
IV  Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015 
 
Vklop grafike za vnos odvzema divjadi, škod in lovskih objektov, 24.2.2015. Od tega dne 
pooblaščenci vnašajo odvzem divjadi, lovske škode in lovske objekte s pomočjo grafike na 
podlago digitalnega katastra lovišča. 

Predpriprave za prenovo spletne aplikacije Lisjak, dogovor o dodatnih finančnih sredstvih. 
Informativni predračun je v višini do 18.000,00€, prenova pa se prerazporedi na obdobje  
2015 – 2017. 

Poleg navedenega so uvedene še naslednje dopolnitve programa: 

1. v organizaciji – statistika dodan podatek o skupni dobi članstva članov LD; 
2. prikaz škod v pred nastavljenih izpisih še po LUO; 
3. modul izobraževanje – možnost izpisa redovalnice za skupino kandidatov; 
4. uskladitev vrste divjadi z novelo Uredbe o divjadi in lovnih dobah (šakal), dopolnitev 

administracije odvzema; 
5. dopolnitev predloga za odlikovanje s podatkom o skupni dobi članstva člana v lovskih 

organizacijah; 
6. dopolnitev raznih šifrantov (vrsta krme, specifični poklici…); 
7. predelava logike programa za funkcijo administratorja – vnos funkcij na vseh nivojih; 
8. popravki programa zaradi sprememb Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub ter 

imenovanje komisij za oceno odstrela in izgub v LUO; 
9. delna tehnična dopolnitev programa v posodobitvi /tipka kopiraj v odložišče v 

funkcijo prenesi datoteko/; 
10. možnost natiska dvojnika izkaznic v primeru obrabe, delnega uničenja; 
11. vklop LPN Brdo v sistem Lisjak /9.7.2015, usposabljanje pooblaščenca 15.7.2015/; 
12. vklop nove spletne strani LZS dne 13.7.2015; 
13. prilagoditev prenosa podatkov /kopiraj v odložišče/ za nove brskalnike /Chrome 

Mozilla/; 
14. izdelava programa za izdajo duplikatov lovskih izkaznic; 
15. odpiranje novih vrst izobraževanj /5/; 
16. Priprava aplikativnih rešitev /grafike/ za prikaz: 

− točkovnega odvzema divjadi, 
− točkovnega prikaza škod od divjadi z možnostjo na divjadi, 
− točkovnega prikaza lokacij lovskih objektov; 

17. priprave na tehnično posodobitev spletne aplikacije Lisjak na verzijo HTML 5 
(arhitektura MVC); 

18. Dopolnitve v modulih članstvo /pregledi/, kinologija /pred nastavljeni izpisi/, revija 
Lovec /črtanje zavihkov/, LNL /načrt odstrela-uskladitev/, izobraževanje 
/predavatelji/, podpora /spletni servis za izdajo računov/; 
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19. v modul odstrel in izgube - kategorizacija dodan še seznam /stari obrazec/ za interno – 
družinsko kategorizacijo; 

20. Redni sestanki s programerji v LOGOS-u v letu 2015-16; 
21. Izvedba 19 usposabljanj /inštruktorji LIS 76 ur/, uspešno opravilo 480 udeležencev; 
22. Plan dela in finančni načrt 2016. 

  
V  Povzetek 
 
Aktivnosti v letu 2015: 

− omogočeno vnašanje podatkov odvzema, škod in lovskih objektov na digitalni kataster 
lovišč; 

− prenova spletne strani LZS; 
− priprave na tehnično posodobitev programske zasnove aplikacije Lisjak; 
− vklop LPN Brdo v sistem Lisjak; 
− dopolnitve programov zaradi sprememb predpisov; 
− dopolnitve in poenostavitve programskih rešitev na predloge uporabnikov in članov 

komisije; 
− izvedba usposabljanj pooblaščencev LIS; 
− priprava poročil, planov in finančnih podatkov za strokovne službe. 

 
 
 

5 Komisija za lovsko kinologijo 
 
I  Seje komisije 
 
Komisija za lovsko kinologijo (KLK) v svojem mandatu sledi cilju, ki si ga je zadala v načrtu 
dela ob nastopu mandata (leta 2012) na podlagi SWOT analize stanja slovenske lovske 
kinologije: »pridobitev bolj uglednega in vplivnega mesta ter vloge lovske kinologije v lovski 
organizaciji. V letu 2015 je KLK imela dve redni seji. Člani komisije so komunicirali prek 
elektronske pošte in telefonskih pogovorov, s čimer smo zmanjšali stroške delovanja 
komisije. 
 
II  Člani komisije in udeležba na sejah  
 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 
Janez Šumak (predsednik) 2/2 
Radoš Burnik (podpredsednik)  2/2 
Iztok Trček 2/1 
Franc Turnšek 2/1 
Anton Šuklje 2/2 
Ervin Feregotto 2/2 
Branko Tucovič 2/2 
Burič Milan 2/0 

 
III  Podro čje dela komisije 
 
1. Sprejem Pravilnika o uporabi lovskih psov v  loviščih 
Ker  je predlog  Pravilnika o uporabi lovskih psov v loviščih, sestavljen  na podlagi  določil 
Pravil LZS še vedno v proceduri (njegovo sprejetje so v razpravi zavrnili nekateri člani UO 
LZS), je še vedno prioritetna naloga sprejem le tega v l. 2016. Prioritetno zato, ker je v njem 
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definirano, kaj sploh lovska kinologija je, kot podlago temu, da bomo v bodoče vedeli, o čem 
se sploh pogovarjamo in da ne bomo mešali pristojnosti LZS in KZS. 
 
2. Pridobitev bolj uglednega in vplivnega mesta ter vloge lovske kinologije v lovski 

organizaciji 
− izboljšati vzajemno sodelovanje (komunikacijo) med LKD in lovskimi organizacijami, 

zlasti, da se upošteva mnenje kinoloških referentov v lovskih družinah in da je v UO 
ZLD zastopana lovska kinologija; 

− v primeru ureditev zadev na KZS oživiti in nadaljevati delo delovne skupine LZS – 
KZS; 

− zagotavljanje avtonomije lovske kinologije v okviru KZS – skrb za enakopravni 
partnerski odnos; 

− prizadevanje po okrepitvi strokovnega kadra iz celotnega območja RS, zavzemanje za 
delo z novimi vodniki lovskih psov (brez lovsko uporabnega lovskega psa ni lova!); 

− sodelovanje s KZS in pasemskimi organizacijami (VK, pasemski klubi) pri 
medsebojni strokovni pomoči (sodelovanje z ustanovljeno delovno skupino LZS - 
KZS); 

− zavzemanje za spremembo pravilnika o financiranju določenih skupnih nalog, članic 
LZS, kjer ni zajeta lovska kinologija; 

− črpanje sredstev, ki so namenjena nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem 
interesu, ter koriščenje razpisov LZS, skupnih nalog preko usposobljenih članic LZS, 
namenjenega lovski kinologiji. 
 

3. Lovsko informacijski sistem Lisjak – aplikacija lovska kinologija in krvosledništvo 
− potrebno je motivirati odgovorne v lovskih družinah glede ažurnega in celostnega 

vnašanja podatkov Kinologije v aplikacijo LISJAK. Prošnja glede vnašanja podatkov 
vzrejnih komisij  KZS v celoti ni uspela (KZS se je premalo vključila v aktivnosti). 
Naslednja možna predvidena opcija je sodelovanje s komisijo za informacijski sistem 
LZS, ter  planiranje nudenja programa LISJAK – LKD jem (najprej obravnava v   
delovni skupini LZS – KZS); 

− analitika in predlogi delovne skupine KLK za spremljanje dela vodnikov krvosledcev 
– iskanje obstreljene divjadi v RS; 

− analiza stanja lovskih psov v RS; 
− ažuriranje podatkov o vodnikih krvoslednikov v evidenci Lisjak; 
− organizacija seminarjev vodnikov lovskih psov (tečaj vodnikov krvosledcev, 

enodnevni seminarji za lovske pasme itd.) preko posebnih nalog usposobljenih članic 
LZS; 

− nadaljevanje aktivnosti v zvezi s snemanjem in pripravo filma o slovenski kinologiji. 
 
4. Strateški cilj: pravično in transparentno razdeljevanje sredstev VK (vzrejnim komisijam). 

 
5. Opredelitev aktivnosti, ki se bodo razpisale skladno s določili Pravilnika o   

financiranju dolo čenih skupnih nalog usposobljenih članic LZS: 
− tridnevni tečaj vodnikov krvosledcev; 
− nadaljevanje aktivnosti v zvezi snemanja in pripravi, ter dodelavi filma o slovenski 

kinologiji; 
− seminar vodnikov psov v delu pri lovu na malo divjad s poudarkom na iskanju 

izgubljenega in prinašanju tega. 
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IV  Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015 
 
Pripravili smo osnutek pravilnika o uporabi lovskih psov v loviščih, ga objavili na spletni 
strani LZS, ter poslali v obravnavo področnim lovskim zveza oziroma usposobljenim 
članicam LZS, OZUL, LD oziroma upravljavkam lovišč, LKD, VK, Pasemskim klubom, 
članom UO LZS, strokovni službi LZS, posredno vodnikom lovskih psov in določili rok 
(24.6.2012) sprejemanja morebitnih predlogov o pripombah, dopolnitvah, korekcijah 
posameznih členov osnutka pravilnika. Po uskladitvi vseh korekcij na podlagi prejetih 
predlogov, je sledilo vabilo na zbor lovskih kinologov. 
 
V letu 2015 gredo pogoji razpisa po veljavnem pravilniku z malo povečanimi namenjenimi 
sredstvi. Razpis (lovska kinologija) za tečaj vodnikov krvosledcev, ki smo ga letos planirali in 
pomagali izvesti z VK za barvarje pri KZS  in ZLD Maribor, v sodelovanju z LD Šmartno na 
Pohorju v lovišču LPN Pohorje. Tridnevni tečaj je tako kot vsako leto odlično uspel. 
Udeležilo se ga je z 13 slušateljev oz. vodnikov s štirinožnimi tovariši iz cele Slovenije. 
Seminar je evidentiran v aplikaciji lovska kinologija – LIS Lisjak. 
 
V izdelavi filma o Slovenski lovski kinologiji – lovski terierji, jazbečarji 2015 smo sodelovali 
z ZLD Ljubljana in produkcijo F-Lov. Po lanskoletni izdaji splošnega filma o lovski 
kinologiji smo se na LZS odločili, da vsako leto posnamemo predstavitev in delo določene 
lovske pasme. Za leto 2015 je zato sledila predstavitev in delo  psov III. in IV. FCI skupine, 
torej lovskih terierjev in jazbečarjev. V veliko pomoč nam je bil poleg posameznih vodnikov 
navedenih pasem tudi Klub ljubiteljev psov jamarjev Slovenije. DVD ploščki filma so 
razdeljeni Zvezam lovskih družin, Lovsko kinološkim društvom, LZS, KZS, »linki« filma pa 
so objavljeni tudi na spletni strani LZS in KZS. Film je na voljo za ogled na spletnem naslovu 
https://youtu.be/-MSqdqeFrnk.  
Izdelek je zaščiten z licenco Creative Common 2.5, ki vsem omogoča, da si izdelajo kopije in 
jih delijo dalje, če le ne služijo s tem in vsebine ne spreminjajo, ter seveda navajajo avtorje 
filma. Kopiranje in deljenje je torej zaželeno. 
 

 
Slika 11: Foto: Vital Šuligoj 

 
Tečaj vodnikov lovskih psov – mala divjad za delo pred in po strelu se je odvijal zadnjo 
nedeljo v septembru v ZLD Ptuj Ormož, v lovskem domu in lovišču gostiteljice LD Boris 
Kidrič. Glede na prvič razpisano nalogo se je le tega izobraževanja udeležilo kar 42 vodnikov 
lovskih psov, ki jih uporabljajo za lov na malo divjad. Teme, ki jih je izvajalo 8 predavateljev 
in kinoloških inštruktorjev so bile aktualne tako v teoriji, kakor tudi izvedene v praksi, ravno 
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tako tudi pereča problematika pri posameznih fazah (iskanje izgubljenega, prinašanje, 
globoka voda itd.). 
 
Glede zastavljenega cilja realizacije vnašanja podatkov (delovne preizkušnje lovskih psov) v 
aplikacijo Lisjak modul Kinologija - LKD (Lovsko kinološkim društvom) je KLK v 
sodelovanju s komisijo za informacijski sistem pri LZS začela z dogovori o navedenem 
programu in ponudbo s stroški vzpostavitve sistema že lani. Znano nam je, da so LKD-ji 
članice KZS, kar je bilo ugotovljeno tudi na sestanku koordinacije predsednikov komisij LZS 
glede uskladitve finančnih načrtov (predlog sofinanciranja programa). Delovna komisija KZS 
– LZS se je sestala z novim predsednikom g. Egonom Dolencem in novimi člani s strani KZS, 
akceptirala navedeno, tako, da bo to vnašanje podatkov LKD nadaljnja tema te mešane 
delovne komisije. 
 
KLK je v letu  2015 pripravila Slovensko analizo o iskanju obstreljene divjadi za leto 2014. 
Ustaljena delovna skupina za pripravo te analize v sestavi: Janez Šumak, Ervin Feregotto in 
Radoš Burnik, pod vodstvom Ervina Feregotta, pripravlja to analizo že rutinirano. Pripravili 
smo brošure, ki so bile preko strokovne službe LZS poslane po elektronski pošti vsem 
usposobljenim članicam, OZUL-om, LKD-jem in lovskim družinam, razdeljene pa tudi 
tečajnikom na tri dnevnem tečaju vodnikov krvosledcev na Pohorju. Analiza je predstavljena 
tudi na spletni strani LZS, v skrajšanem obsegu je bila objavljena tudi v reviji Lovec. 
 
Vodniki krvosledcev in njihovi psi so v letu 2014 opravili 3159 evidentiranih iskanj divjadi. 
Pri teh iskanjih so bili v 1238-ih primerih uspešni, v 1921-ih pa niso bili uspešni (v teh 
številkah so sešteti rezultati iskanj ranjene divjadi in kontrolna iskanja). Veliko večja 
uspešnost je bila pri iskanju samo ranjene divjadi (lovec na nastrelu ugotovi zadetek), saj je 
bila pri ranjeni divjadi uspešnost 71,44 %. Za potrebe evidentiranih iskanj so vodniki s 
svojimi vozili letos opravili 61.828 km ter skupno porabili 5.739 ur za iskanja. Skupno število 
vodnikov, ki so iskali v letu 2014 je 331. Lani se je iskalo v 325 lovskih družinah 
(upravljavkah lovišč) od 416, ki so članice LZS (iskalo se je v 78% lovskih družin). V letu 
2014 so med iskanjem izgubili življenje 3 psi krvosledci, poškodovanih je bilo 16 psov, po 
iskanju se  je v veterinarskih ambulantah zdravilo 9 psov krvosledcev. 

 
Slika 12: Foto: Janez Šumak 
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Sledila je izdelava analize stanja lovskih psov po pasmah (Lisjak) v letu 2014, ki nam je 
pokazala število 4155 lovskih psov (v letu 2013 je bilo evidentiranih 4269 lovskih psov). Tudi 
ta obširna analiza je predstavljena oziroma se nahaja na spletni strani LZS. 
 
V letu 2013 smo v analizi ugotovili 4.269 evidentiranih predpisano lovsko uporabnih psov v 
Lovskih družinah (416 članic LZS), v letu 2014 pa 4.155, torej padec (LIS – Lisjak), za 114 
lovskih psov. Mislimo, da je k temu pripomogel tudi “apel” lovskim družinam, da pristojni za 
evidence izbrišejo iz aplikacije stare – preminule pse (mortaliteta), čeprav še vedno 
ugotavljamo problematiko komunikacije kinolog – pristojni za vnašanje podatkov (nataliteta, 
preizkušnje). S 46 % zastopanosti prednjačijo po pasemskih skupinah goniči, na drugem 
mestu so jamarji z 18 %, šarivci predstavljajo 15 %, ptičarjev je  12%, sledijo jim barvarji 
(krvosledci) z 8 %, najmanj pa je prinašalcev z 1 %.  V tabelah in grafih navajamo tudi število 
lovsko uporabnih psov v loviščih po številu predstavnikov pasem goničev, jamarjev, šarivcev, 
ptičarjev, krvosledcev (barvarjev) in prinašalcev.  
 
V sodelovanju s KZS smo pridobili tudi podatke vpisa mladičev in uvoženih lovskih psov v 
rodovno knjigo KZS v letu 2014:  
 
III. FCI Skupina Terierji je vpisanih 58,   
IV. FCI Skupina Jazbečarji je vpisanih 51,  
VI. FCI Skupina Goniči in krvosledci je vpisanih 370,   
VII. FCI Skupina Ptičarji je vpisanih 160,  
VIII. FCI Skupina Prinašalci, Šarivci, Vodni psi pa je vpisanih 395 psov.  
 
Skupaj 1034 psov, kar znaša za 61 manj, kot leta 2013 (1095 psov). 
 
V želji ureditve relacij in odnosa 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 in sprejetim sklepom vodstev obeh zvez z dne 09. 5. 2012 ustanovila 
dne 24.9. 2012 delovno skupino za izdelavo študije “Delovanje lovske kinologije v Sloveniji”. 
Z novoizvoljenim predsednikom KZS Egonom Dolencem in vodstvom KZS se je konec leta 
2014 sestalo vodstvo LZS in sklenilo, da nadaljujemo z delom delovne skupine, seveda v 
novem sestavu članov KZS.  
 
KLK je v letu 2015 podprla pobudo o konkretizaciji za izplačilo nadomestil vodnikom, 
katerih psi so bili poškodovani ali pokončani med izvajanjem lova, avtorja Marka Malija. Na 
osnovi opravljenih anket (objava poziva v reviji Lovec), katere rezultati nam bodo služili pri 
pripravi administrativno pravnih podlag za sistemsko ureditev povračil za poškodovane ali 
poginule lovske pse. 
 
V Povzetek 
 
KLK je v svojem delu dosledno sledila programu dela za leto 2015, prav tako SWOT analizi 
stanja slovenske lovske kinologije, ter smatra, da uspešno zaključuje štiriletni mandat. 
Komunikacija med člani komisije, z vzrejnimi komisijami KZS, pasemskimi društvi oz. klubi, 
LKD, tudi ZLD-ji in LD je bila dobra. Na zastavljena vprašanja smo bili vedno na voljo z  
strokovnimi odgovori. V odgovornem in transparentnem delovanju KLK so v tem mandatu 
postavili visoka merila, sodelujočim pri doseganju ciljev lovske kinologije se najlepše 
zahvaljujejo. Vsi rezultati dela komisije za lovsko kinologijo LZS so objavljeni na spletni 
strani LZS. 
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6 Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi 
 

 

I  Seje komisije 
 
Komisija za lovsko kulturo in stike z javnostmi (KLKOJ) je imela v letu 2015 šest rednih sej, 
izrednih ali dopisnih sej ni bilo. Vsi člani komisije so svoje delo opravljali odgovorno, 
nesklepčnih sej ni bilo.  
 
II  Člani komisije in udeležba na sejah  

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 
Franc Kene (predsednik) 6/6 
Rudolf Slogovič (podpredsednik) 5/6 
Franc Slodnjak 5/6 
Milan Tepej 6/6 
Marino Dobrinja 4/6 
Bojan Jerman 2/6 

 
III Podro čje dela komisije 
 
Komisija je v skladu s svojim letnim delovnim načrtom usklajevala aktivnosti na področju 
lovske kulture in stikov z javnostmi, čeprav je bilo slednjega bistveno manj oziroma se je s 
tem v glavnem seznanjala. Tudi v letošnjem letu je veliko časa in dela, posvetila tistim 
oblikam delovanja, ki so po vsebini neobičajne ali pa so zahtevale večjo angažiranost 
(državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja, dobrodelni koncert, nastop skupin na 
sejmu Lov 15). 
 
IV  Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015  
 
1 Finančno načrtovanje in spremljanje realizacije 
KLKOJ je v letu 2015 delovala v skladu s sprejetim finančnim načrtom, sprejetim na svoji 17. 
seji dne 17.11.2014 in usklajenim s predlogom Komisije za gospodarsko finančno poslovanje, 
ki je bil sprejet na UO LZS za leto 2015. Glede na nekatere spremembe je bil na 21. seji 
KLKOJ sprejet rebalans finančnega načrta, s katerim smo sredstva s posameznih postavk v 
okviru FN prerazporedili, v končnem znesku pa je ostal načrt nespremenjen. Na zadnji seji 
Komisije smo sprejeli tudi usklajen finančni načrt za leto 2016, ki bo podlaga za delo 
Komisije v naslednjem letu v novem mandatu. 
 
2 Aktivnosti Komisije na sejmu LOV 15 
V letu 2015 je bil bienalno organiziran sejem LOV 15, kjer se je organizator, Pomurski sejem 
d.d., potrudil in obiskovalcem ponudil tudi kar nekaj vsebin s področja, ki ga pokriva naša 
komisija. Vse tri dni sejma so nastopali lovski pevski zbori in skupine lovskih rogistov, 
koordinacijo nastopov je prevzela naša komisija. Zaradi postavitve razstave lovskih trofej so 
bili nastopi organizirani v šotoru pred razstavno dvorano, kar je sicer nekoliko motilo 
poslušalce in nastopajoče (nemir), vendar pa splošnega vtisa ni pokvarilo. 
Posebej pa se je Komisija angažirala pri organizaciji 8. državnega prvenstva z mednarodno 
udeležbo oponašalcev jelenjega rukanja, ki je bil velik organizacijski in tudi finančni zalogaj. 
Kar nekaj usklajevanj je bilo potrebnih, da je organizacija prvenstva potekala brezhibno, za 
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kar gre posebna zahvala tudi Pomurskemu sejmu, ki nam je nudil v skladu s prostorskimi 
možnostmi optimalne pogoje za izvedbo tekmovanja. Nastopilo je 10 domačih in 9 tujih 
tekmovalcev, kar je velik napredek v primerjavi s prejšnjim letom, vendar smo glede na 
sredstva, vložena v izobraževanje oponašalcev jelenjega rukanja, pričakovali še večjo 
udeležbo domačih tekmovalcev. Pridobili smo tudi kar nekaj sponzorskih sredstev za nagrade 
nastopajočim, tekmovalni delegaciji iz Vojvodine pa smo zagotovili tudi dvodnevno bivanje v 
Gornji Radgoni. 
 

 
Slika 13: Sejem LOV 15 

 
3 Organizacija 42. srečanja SLPZR in priprave na 43. srečanje 
V skladu s sklepom 17. seje smo organizacijo 42. srečanja SLPZR zaupali Zboru lovskih 
rogistov Kraljevec na Sutli in tako je bilo srečanje četrtič izven meja Slovenije, drugič na 
Hrvaškem. Organizator je naše srečanje, katerega se kot gost udeležuje vsako leto, tokrat 
povezal z 19. srečanjem hrvaških skupin lovskih rogistov in pevskih zborov in tako je nastala 
veličastna manifestacija lovske kulture z obeh strani meje. Glede na prostorske možnosti je 
srečanje potekalo časovno zelo dolgo, skozi ves dan, vendar je bil skupni nastop na začetku 
prireditve in je izzvenel v splošno zadovoljstvo nastopajočih in poslušalcev. Organizatorju 
smo kot pomoč pri organizaciji prireditve namenili enak znesek kot prejšnjim organizatorjem, 
8.000€. Na analizi neposredno po končani prireditvi so bile izrečene pohvale organizatorju, 
saj je glede na število nastopajočih skupin optimalno organiziral srečanje. Dogovorili pa smo 
se za posvet predstavnikov skupin in LPZ v začetku nove sezone, ki smo ga tudi izpeljali v 
začetku septembra letos. Na sestanku smo se nekoliko pogovorili o organizaciji srečanj v 
prihodnje, nekoliko o možnosti boljšega financiranja naših skupin, ob koncu pa z veseljem 
potrdili organizatorja 43. srečanja SLPZR, ki bo konec maja v Vipavi v organizaciji LPZ 
Zlatorog Vipava in ZLD Nova Gorica. 
 

 
Slika 14: 42. srečanje Slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov 
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4 Javni poziv Lovska kultura 2015 
Javni poziv je bil letos objavljen v začetku januarja in odziv nanj je bil dokaj velik, večji kot 
prejšnje leto. Od predvidenih 5.000 € je bilo odobreno 4.150 €, nekaj prijav ni ustrezalo 
kriterijem razpisa. Pri analizi ob koncu leta smo ugotovili, da so bili vsi prijavljeni projekti 
realizirani in vsa odobrena sredstva tudi izplačana. Preostanek, 850 €, smo prerazporedili na 
druge postavke v okviru FN. 
 
5 Delovanje sekcije oponašalcev jelenjega rukanja 
V začetku leta smo dokončno uredili knjigovodsko stanje glede finančnih sredstev sekcije z 
nabavo rukal in izdaje le-teh na reverz članom sekcije. Nismo pa uspeli sekcijo organizacijsko 
umestiti v prostor, tako da neposrednih finančnih sredstev oz. pomoči ne bo mogla prejemati. 
Bomo pa lahko pomagali pri organizaciji državnih tekmovanj oz. sodelovanjih na 
tekmovanjih v tujini s pokrivanjem stroškov prevoza oz. plačila stroškov organizatorjem. Za 
leto 2016 je že objavljen razpis za organizatorja 9. državnega tekmovanja. Letos se naši 
tekmovalci niso udeležili evropskega prvenstva, ki je bilo organizirano v Belorusiji, saj jim to 
niso dopuščala finančna sredstva. Sredstva za ta namen smo porabili za organizacijo našega 
državnega prvenstva z mednarodno udeležbo. 
 
6 Izvedba razpisov za usposobljene članice 
Iz sredstev za prenesene naloge smo imeli na področju lovske kulture na voljo 7.800€. 
Objavili  smo dva razpisa in sicer prvega v januarju, na katerega je bilo izbranih 5 projektov v 
skupnem znesku 6.500€ ter dodatni razpis v maju, na katerem sta bila izbrana 2 projekta v 
skupnem znesku 1.300€. Tako so bila odobrena vsa predvidena sredstva in po pregledu 
realizacije na zadnji seji Komisije v tem mandatu smo ugotovili, da so bili vsi projekti tudi 
realizirani in sredstva nakazana. 
 
Druge naloge komisije 
Poleg zgoraj naštetih smo na treh sejah obravnavali tudi predloge za podelitev odlikovanj s 
področja lovske kulture in se do predlogov tudi opredelili. Večinoma smo k predlogom podali 
soglasje za podelitev, v nekaj primerih pa je bilo naše stališče odklonilno in to je Komisija za 
odlikovanja tudi upoštevala. Člani komisije smo se tudi redno seznanjali z aktivnostmi na 
področju odnosov z javnostmi, o čemer nas je obveščala svetovalka za odnose z javnostmi, 
Jasna Kovačič Siuka. Z odobravanjem smo sprejeli tudi dejstvo, da je v prostorih LZS prostor, 
namenjen občasnim razstavam likovnih del in da se te razstave tudi organizirajo.  

 
 
V  Povzetek 
 
Delo KLKOJ v letu 2015, kakor tudi v celotnem mandatnem obdobju, ocenjujemo kot 
uspešno. Kljub nekaterim kadrovskim turbulencam (odstop prvega predsednika) smo skozi 
celotno mandatno obdobje uspešno delali in upravičili naš obstoj. Posebej nam je to uspelo pri 
dokončni uveljavitvi Javnega poziva Kultura, kjer skupinam in posameznikom na 
transparenten način pomagamo pri izvedbi večjih projektov, prav tako smo uspešno vodili 
naše najštevilnejše skupine, rogiste in pevske zbore pri organizaciji največje manifestacije 
slovenske lovske kulture, na vsakoletnih srečanjih SLPZR. Morda bo potrebno poskrbeti še za 
večjo medijsko odmevnost delovanja naših kulturnih skupin, kjer pa se morajo več angažirati 
tudi neposredni akterji na lokalni ravni.  
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7 Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje 
 
 
I  Seje komisije 
 
Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje se je v letu 2015 sestala na štirih rednih sejah in 
eni dopisni seji, sicer pa je potekalo sprotno komuniciranje med člani komisije preko 
elektronske pošte. Na zadnji seji, ki je potekala v mesecu novembru v Moravskih toplicah, so 
bili tako kot v preteklih letih prisotni tudi predsedniki komisij za lovsko strelstvo na 
območnih zvezah. Tokrat so se seje komisije udeležili tudi podpredsednik LZS Ivan Malešič, 
direktor in dva predstavnika strokovne službe LZS in člani strelske reprezentance, ki je zelo 
uspešno zastopala LZS na evropskem prvenstvu v lovski kombinaciji na Češkem. 
 
II  Člani komisije in udeležba na sejah  
 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 
Bojan Breitenberger (predsednik) 5/5 
Anton Koprivšek (podpredsednik) 5/5 
Matija Janc 5/5 
Dušan Urankar 4/5 
Janez Pečarič 4/5 
Primož Turnšek  4/5 

 
III  Podro čje dela komisije 
 
Komisija je zadolžena za tekoče delovanje in razvoj lovskega strelstva na državnem nivoju.  
V preteklem letu se je komisija aktivno vključevala v razreševanje problematike povezane z 
strelsko dejavnostjo. Zlasti je bila pereča problematika v zvezi z lovskimi strelišči oziroma s 
predvidenim zaostrovanjem zakonodaje na tem področju, kar lahko zelo negativno vpliva na 
razvoj lovskega strelstva in ne nazadnje tudi na varno in etično izvajanje lova. 
Tako kot že vrsto let so bile tudi v preteklem letu izvedene tri tekme v lovskem strelstvu na 
državnem nivoji. Uspešno so potekale tudi izbirne tekme za sestavo strelske ekipe za 
udeležbo na evropskem prvenstvu v lovskem strelstvu in drugih mednarodnih in meddržavnih 
tekmovanjih, ki se jih slovenski lovci udeležujejo pod okriljem LZS. Komisija vodi evidenco 
o izdanih znakih  mojster strelec. 
 
IV Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015  
 
Komisija je realizirala vse planirane naloge, razen predvidenih dopolnitev in sprememb 
Pravilnika o lovskem strelstvu. Pod okriljem komisije so bile izpeljane vse tri strelske tekme 
oziroma državna prvenstva v lovski kombinaciji, na premično tarčo in tekmovanje veteranov 
in superveteranov.  
Ekipa LZS se je udeležila evropskega prvenstva v lovskem strelstvu na Češkem, kjer je 
dosegla zavidljive rezultate.  
Izvedeno je bilo prijateljsko strelsko srečanje s hrvaškimi lovci, ki so ga gostili hrvaški lovci.  
Komisija je za usposobljene članice LZS pripravila tudi tri razpise za izvedbo nalog in sicer 
izbirna tekmovanja za udeležbo na strelskih tekmovanjih za državna prvenstva, nadaljevalno 
usposabljanje za varno ravnanje z lovskim orožjem in izvedbo izpitov za sodnike lovskega 
strelstva. 
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1. Državna prvenstva LZS v lovskem strelstvu 
Tako kot v preteklih letih so bile tudi v tem letu pod okriljem komisije izvedena naslednja 
strelska prvenstva LZS: 

− državno prvenstvo v lovski kombinaciji, ki ga je uspešno izpeljala LD Gornji Grad na 
strelišču v Gornjem Gradu;                                                                             

− državno prvenstvo veteranov in superveteranov, ki je bilo  izvedeno v organizaciji LD 
Slovenj Gradec na strelišču Žančani pri Slovenj Gradcu; 

− državno prvenstvo v streljanju na premično tarčo - bežeči merjasec, ki je potekalo pod 
organizacijo LD Gozdnik Griže. 

 
Za izvedbo prvenstev se je prijavilo sedem lovskih družin, tako da je komisija imela možnost 
izbire z izjemo lovske kombinacije, za izvedbo katere se je tudi tokrat prijavila le LD Gornji 
Grad. Tekme so izbrane LD izpeljale vzorno in brez večjih zapletov. 
Tudi v  letu 2015 je izredno veliko strelcev na državnih tekmah doseglo vrhunske rezultate in 
s tem izpolnilo normo za pridobitev naziva  mojster strelec. Tistim, ki so v posamezni 
disciplini prvič dosegli normo so bile podeljene tudi značke »mojster strelec«. 
 
2. Udeležba strelcev LZS na evropskem prvenstvu v lovskem strelstvu 
Evropsko strelsko prvenstvo v lovski kombinaciji je potekalo v kraju Pisek na Češkem. Ekipo 
Lovske zveze Slovenije je zastopalo 13 strelcev. Slovenski lovci so med 184 tekmovalcev iz 
13 držav v streljanju glinastih golobov zasedli ekipno prvo mesto, v kombinacijskem 
streljanju pa tretje mesto ekipno.  
Med posameznimi uvrstitvami velja še posebej izpostaviti doseženo peto mesto Nejca Hlebša 
v kombinaciji med mladinci in peto mesto Mitje Kersnika v kombinaciji med veterani. 
Za izbor, pripravo ekipe in udeležbo na evropskem prvenstvu je imela komisija na voljo le 
10.000 €, kar nikakor ne bi omogočalo udeležbo tako številni ekipi, če ne bi pridobili zajetna 
sponzorska sredstva tako v denarni obliki, kot v opremi ekipe, za kar gre vsa zahvala 
sponzorjem in predvsem selektorju Matiji Jancu, ki je pridobil večino sponzorjev. 
Vsi sodelujoči so več kot upravičili izbor v reprezentanco in sodelovanje na evropskem 
prvenstvu. 
 

 
                          Slika 15: Predsednikov sprejem strelske reprezentance na sedežu LZS 
 
3. Meddržavno strelsko tekmovanje z lovci Lovske zveze Hrvaške 
V letu 2015 je srečanje gostila Hrvaška, ker srečanja ni izpeljala v preteklem letu. Srečanje je 
potekalo ob izvedbi državnega prvenstva Hrvaških lovcev, ki je potekalo pri Požegi. Čeprav 
ima srečanje v prvi vrsti za cilj prijateljsko druženje, pa se tudi tokrat lahko pohvalimo, da je 
prehodni pokal še naprej v rokah slovenskih lovcev. 
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4. Izvedba razpisov za usposobljene članice 
Komisija je razpisala tri projekte za izvedbo skupnih nalog za usposobljene članice in sicer 
usposabljanje za strelske sodnike, nadaljevalno usposabljanje za člane LD v varnem ravnanju 
z lovskim orožjem, ter izbirna strelska tekmovanja in udeležba na strelskih tekmovanjih na 
državnem prvenstvu. Izpite za strelske sodnike so realizirale tri območne zveze, čeprav je bilo 
z letnim programom predvidenih pet območnih zvez, vendar dve naloge nista realizirali kljub 
temu, da sta izrazili potrebo po tovrstnem usposabljanju. Nadaljevalno usposabljanje za varno 
ravnanju z orožjem je izpeljalo sedem območnih zvez, ki so tudi podale ustrezno poročilo. 
Izbirna tekmovanja in  tudi udeležbo na vsaj enem tekmovanju za državno prvenstvo v 
lovskem strelstvu pa je izpeljalo trinajst območnih zvez. 
 
5. Posredovanje različnih strokovnih mnenj in odgovorov 
Na komisijo je bilo naslovljenih več vprašanj s področja lovskega strelstva s strani območnih 
zvez, LD in posameznikov. Vsem so bili podani ustrezni odgovori. 
Komisija se je aktivno vključevala v razreševanje problematike lovskih strelišč. Član oziroma 
predsednik komisije je bil poleg predsednika LZS imenovan tudi v delovno skupino, ki je bila 
za preučitev problematike strelišč imenovana na MNZ. Delovna skupina z delom še ni 
zaključila, tako da se bodo aktivnosti nadaljevale tudi v letu 2016. 
 
V  Povzetek 
 
Komisija je planirane naloge v glavnem realizirala. Od planiranih aktivnosti se namenoma  ni 
pristopilo k spreminjanju oziroma dopolnjevanju Pravilnika o lovskem strelstvu LZS, saj ni 
smiselno spreminjati pravilnika, dokler se ne izoblikuje sprememba zakonodaje, ki ureja 
področje orožja in strelišč. Prav aktivno vključevanje ob predvidenem spreminjanju orožne 
zakonodaje mora biti tudi ena najpomembnejših nalog komisije oziroma tudi LZS v letu 2016. 
 
 

8 Komisija za mednarodne odnose 
 
 
I  Seje komisije 
 
Komisija za mednarodne odnose se je sestala 11. novembra 2015. 
 
II  Člani komisije 
 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 
Franc Golija (predsednik) 1/1 

Toni Vrščaj (podpredsednik) 1/1 
Srečko Žerjav 1/1 
Janez Logar 1/1 

Franc Jakljevič 1/1 
Miloš Medved 0/1 
Fabio Steffe 0/1 

 
 
III  Mednarodne aktivnosti v letu 2015 
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1. Sodelovanje z organizacijo CIC 
V januarju je v romunskem Aradu potekalo srečanje članic Foruma CIC za Centralno in 
Vzhodno Evropo, na katerem smo obravnavali dve temi. Prva tema je bila vloga CIC pri 
strokovnem delu nacionalnih lovskih zvez, saj smo samo v tem delu sveta članice CIC tudi 
nacionalne lovske zveze, velika večina je namreč individualnih članov. Druga tema je bila 
širjenje zlatega šakala, njegova etologija, vpliv na populacije parkljarjev in njegov status v 
okviru lovske zakonodaje članic Foruma. Predsednik nacionalne CIC delegacije se je v aprilu 
udeležil zasedanja generalne skupščine CIC v Pravetsu v Bolgariji. V oktobru smo izvedli 
sestanek predstavnikov naše zveze s »strokovno službo« CIC na njihovem sedežu v 
Budakesziju. Podrobno smo obravnavali ažuriran predlog delovanja njihove komisije za 
ocenjevanje trofej ter se dogovorili, da v naslednjem letu v Sloveniji  izvedemo usposabljanja 
za certificirane ocenjevalce trofej na mednarodnem nivoju. Trenutno imamo namreč v 
Sloveniji le tri z ustrezno CIC licenco. Prav tako smo pregledali način financiranja slovenske 
nacionalne CIC delegacije in Foruma za centralno in vzhodno Evropo, ki naj bi znaten del 
sredstev dobil preko izvedenih avkcij iz centrale. 

 
2. Sodelovanje v Delovni skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora  
V času od 22. do 24. oktobra 2015 je potekalo 63. zasedanje Delovne skupnosti lovskih zvez 
jugovzhodnega alpskega prostora, katerega organizacijo je prevzela južnotirolska lovska 
zveza. Osrednja tema zasedanja je bila Področja Natura 2000 in lov, ki je tudi v alpskem 
prostoru aktualna tema. Posamezne članice so predstavile naravovarstvene, pravne in lovske 
vidike na območjih Narava 2000 v deželah skupnosti. Na istem zasedanju so bile izvedene 
tudi volitve v izvršni odbor in volitve predsednika delovne skupnosti. Zadnje volitve so bile 
pred tremi leti v Celovcu. Za predsednika delovne skupnosti je bil ponovno izvoljen dr. 
Walter Brunner, član lovske zveze avstrijske Koroške. V izvršni odbor sta bila iz Lovske 
zveze Slovenije izvoljena Franc Golija, ki je istočasno tudi častni predsednik in Janez Logar 
kot član.  
 
3. Sodelovanje v Federaciji nacionalnih lovskih zvez in organizacij za varstvo okolja 

Evropske unije FACE 
Podpredsednik FACE za centralno regijo, v katerem so lovske zveze Švice, Avstrije, Češke, 
Poljske, Slovaške, Madžarske in Slovenije, se je udeležil vseh zasedanj upravnega odbora, 
srečanja članic in generalne skupščine. Ker ga je sedem članic nominiralo za predsedniškega 
kandidata, so bile aktivnosti od junija pa do septembrske skupščine fokusirane na zbiranje 
podpore članic. S kandidaturo ni uspel, je pa bil poleg v upravni odbor tokrat izvoljen še v 
izvršni odbor Zveze. Glavne teme delovanja FACE v preteklem letu so bile proces preverjanja 
stanja ptičje in habitatne direktive, izločanje svinca iz uporabe pri lovu in spremembe 
evropske direktive o orožju ter pri tem zavarovati interese evropskih lovcev. Strokovne službe 
FACE so glede vseh pomembnejših tem pripravile stališča in predloge delovanja nacionalnih 
zvez, ki smo jih realizirali na državnih nivojih.  
V decembru smo na povabilo madžarske lovske zveze izvedli srečanje članic FACE našega 
področja, ki se ga je udeležilo pet od sedmih držav.  Na povabilo podpredsednika sta mu 
prisostvovala tudi generalni sekretar FACE g. Filippo Segato in direktor CIC g. Tamas 
Margescu, saj je nujno krepiti zavezništvo dveh največjih mednarodnih lovskih organizaciji v 
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korist vseh lovcev in lova. Generalni sekretar je predstavil tekoče dogajanje v Bruslju, tako na 
Komisiji kot v naši organizaciji po generalni skupščini. Ker so na naši meji prav takrat pričeli 
s postavljanjem zaščitnih tehničnih ovir, smo vprašali predsednika madžarske zveze za 
njihove izkušnje, ki pa so bile takrat precej skromne. Sestanek je bil po besedah udeleženk 
izredno koristen in Češka lovska zveza se je ob koncu sestanka ponudila za organizacijo 
naslednjega, kar je bilo seveda sprejeto.  

 
4. Bilateralno sodelovanje z  lovskimi zvezami posameznih držav 
Hrvaška lovska zveza je praznovala svojo devetdeseto letnico obstoja in povabila naše 
predstavnike, ki so se udeležili priložnostne slovesnosti. Poleg tega smo sodelovali tudi na 
strelskem področju in v obmejnem pasu na številnih že tradicionalnih srečanjih regionalnih 
lovskih zvez. Predsednik madžarske lovske komore je obiskal našo razstavo trofej in razstavni 
prostor na Radgonskem sejmu, jeseni pa jih je obiskala naša delegacija. Švedska lovska zveza 
je vrnila naše predlansko povabilo in organizirala srečanje, na katerem smo predstavili naše 
zakonske podlage lova in načine izvajanja lova v Sloveniji, ki se seveda bistveno razlikuje od 
njihovega. 
 
 
 

9 Komisija za organizacijska in pravna vprašanja 
 
 
I  Seje komisije 
 
Komisija za organizacijska in pravna vprašanja (v nadaljnjem besedilu: KOPV) se je v letu 
2015 sestala  na petih rednih sejah (18. do 22. seja), pri čemer je bila 22. seja organizirana 
skupaj s člani Odbora etičnega kodeksa. 
 
II  Člani komisije in udeležba na sejah  
 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 
Stanislav Bele, mag. (predsednik) 4/5 
Goran Šuler (podpredsednik) 5/5 
Niko Šuštarič 4/5 
Danijel Vehar 4/5 
Bojan Košir 2/5 
Lambert Pate 5/5 
Igor Zadravec 3/5 
mag. Nataša Oven 4/5 

 
III  Podro čje dela komisije 
 
Področje dela KOPV ni formalno določeno, zato je ta poskušala svoje delovno področje 
zamejiti v skladu s svojim nazivom. V praksi je KOPV delovala predvsem kot »pravna 
komisija«, pri čemer je svoje naloge opravljala za potrebe Upravnega odbora LZS, za potrebe 
drugih organov in delovnih teles, pa tudi za potrebe strokovne službe. 
 
IV  Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015 
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V letu  2015 se je KOPV skoraj izključno ukvarjala z vprašanji, povezanimi z notranjo 
organizacijo in delovanjem organov LZS in njenih članic. Pri tem so preteklo leto najbolj 
zaznamovale priprave ter izvedba volitev novih organov LZS za naslednje mandatno obdobje. 
V okviru teh nalog so KOPV ali zaradi časovnih zagat, posamezni njeni člani: 

− ugotavljali, ali posamezne lovske družine izpolnjujejo pogoje za prehode iz enega v 
drug volilni okoliš, za Upravni odbor pripravljali predloge sklepov o številu članov 
Upravnega odbora po posameznih volilnih okoliših ter za občni zbor LZS pripravljali 
ustrezne predloge sprememb in dopolnitev Pravilnika o določitvi volilnih okolišev ter 
o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarjev Lovske zveze Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik o volitvah); po pooblastilu občnega zbora so pripravili 
tudi prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah; 

− spremljali potek kandidacijskih in volilnih postopkov ter nudili pravno podporo 
kandidacijski komisiji, volilni komisiji in strokovni službi LZS ter zavzemali stališča 
do pravnih  dilem, ki so se pojavljale v teh postopkih; 

V kandidacijskih postopkih se je v letu 2015 pojavilo kar nekaj resnih zapletov, mogoče pa je 
reči, da so tudi po zaslugi KOPV ti na koncu rezultirali v brezhibni izvolitvi predsednika in 
organov LZS. 
Nekoliko več sodelovanja je bilo v preteklem letu med KOPV ter drugimi organi in delovnimi 
telesi Upravnega odbora in sicer: 

− s Komisijo za izobraževanje v zvezi z vprašanji povezanimi z izvajanjem javnega 
pooblastila na področju izobraževanja pripravnikov; 

− s Komisijo »Mladi in lovstvo« na področju dela z mladimi v srednjih šolah; 
− s Komisijo za finančno in gospodarsko področje v zvezi z razmejitvijo nalog med to 

komisijo ter strokovno službo ter  
− z Odborom etičnega kodeksa  z zvezi z vprašanji »dometa« Etičnega kodeksa 

slovenskih lovcev. 
KOPV z zgoraj navedenim delovnimi telesi ni vedno našla skupnega jezika, zato so stališča v 
nekaterih primerih ostala različna. Z Odborom etičnega kodeksa je KOPV sprejela usklajeno 
stališče glede »dometa« Etičnega kodeksa in glede vloge zaprisege slovenskega lovca. 
 
Več vprašanj je KOPV prejela s strani posameznih lovskih družin ali lovcev, pri čemer se je 
opredelila le do tistih zadev, ki se ne tičejo le posamezne družine ali njenega člana, temveč 
imajo širši pomen na področju lovstva. Tako stališče je tudi v skladu z »razmejitvijo 
pristojnosti« med KOPV ter strokovno službo, ki jo je KOPV s strokovno službo uskladila v 
letu 2014. 
 
V letu 2015 KOPV praktično ni pripravila pripomb na predloge predpisov s področja divjadi 
in lovstva, prav tako pa ni obravnavala resnejših tem s področja varstva okolja divjadi 
oziroma ohranjanja narave na splošno. Na zapostavljenost teh vprašanj je KOPV opozarjala 
že v poročilih za prejšnja leta, vendar je odnos tako državnih organov  do omenjenih področij 
ostal popolnoma pasiven.  
 
Nekatera sicer aktualna pravna vprašanja so strokovno dokaj zahtevna, odgovore nanje pa bi 
bilo mogoče najti le z resnim strokovnim sodelovanjem z ministrstvom, pristojnim za lovstvo, 
ki pa je za tovrstne pobude popolnoma neodzivno. Tako kot je v letu 2104 KOPV obupala, da 
bi na opisan način rešila problematiko lovskih izkaznic, se je tudi v letu 2015 odločila, da se 
zaradi popolne nekooperativnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ne bo več 
ukvarjala s problematiko priznavanja lovskih izpitov opravljenih v tujini ali v drugih državah.  
 
V  Povzetek 
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Glede na to, da se mandat KOPV v sedanji sestavi izteka, ta namesto povzetka opozarja na 
naloge, ki KOPV v novi sestavi čakajo v letu 2016.  
Te naloge so: 

− strokovna pomoč v postopkih izvolitve manjkajočih članov Upravnega odbora iz dveh 
volilnih okolišev ter manjkajočih članov Razsodišča; 

− spremembe in dopolnitve Pravil LZS ter drugih internih aktov, ki bi zagotovile 
odpravo napak, ki so se pokazale pri vodenju kandidacijskih postopkov ter izvedbi 
volitev v letu 2015; 

− priprava novele Pravilnika o volitvah in po sprejemu na občnem zboru izdelava 
njegovega čistopisa, na podlagi že sprejetih sklepov Upravnega odbora (spremembe 
volilnih okolišev, spremembe v številu članov upravnega odbora po volilnih okoliših); 

− sprejem jasnih strokovnih stališč do vprašanj povezanih dostopom oziroma 
posredovanjem podatkov iz aplikacije Lisjak. 

 
 
 

10 Komisi ja za priznanja in odlikovanja 
 
I Seje komisije 
 
Komisija za priznanja in odlikovanja je imela v letu 2015 sedem rednih sej: 
Komisija je imela v letu 2015 šest rednih in tri dopisne seje. 

− dvaindvajseta redna seja je potekala 21. 1. 2015. Obravnavanih je bilo 286 predlogov 
za podelitev lovskih odlikovanj in priznanj; 

− triindvajseta redna seja je potekala 4. 3. 2015. Obravnavanih je bilo 155 predlogov za 
podelitev lovskih odlikovanj in priznanj; 

− štiriindvajseta dopisna seja je potekala od 12. - 13. 5. 2015. Obravnavanih je bilo 36 
predlogov za podelitev lovskih odlikovanj in priznanj;  

− petindvajseta redna seja je potekala 29. 5. 2015. Obravnavanih je bilo 125 predlogov 
za podelitev lovskih odlikovanj in priznanj; 

− šestindvajseta redna seja je potekala 29. 7. 2015. Obravnavanih je bilo 109 predlogov 
za podelitev lovskih odlikovanj in priznanj;  

− sedemindvajseta redna seja je potekala 28. 9. 2015. Obravnavanih je bilo 250 
predlogov za podelitev lovskih odlikovanj in priznanj;  

− osemindvajseta dopisna seja je potekala 19. – 21. 10. 2015. Obravnavanih je bilo 24 
predlogov za podelitev lovskih odlikovanj in priznanj; 

− devetindvajseta dopisna seja je potekala od  23. –  26. 11. 2015. Obravnavanih je bilo 
6 predlogov za podelitev lovskih odlikovanj in priznanj; 

− trideseta redna seja je potekala 17. 12. 2015. Obravnavanih je bilo 202 predlogov za 
podelitev lovskih odlikovanj in priznanj. 
 

II  Člani komisije in udeležba na sejah  
 
Vsi člani komisije se sej 100 % udeležujejo. 
 

Ime in priimek:  Prisotnost na sejah: 
Milan Velkovrh 9/9 
Stanko Štimac 9/9 
Pavel Steblovnik 9/9 



36 

 

Stane Gabrijel 9/9 
Franc Krivec 9/9 

 
III  Podro čje dela komisije 
 
Komisija redno pregleduje prispele predloge za podelitev lovskih priznanj in odlikovanj. 
Temeljni akt za to delo je tozadevni pravilnik. Komisija tudi sprotno pregleduje ugovore 
predlagateljic na zavrnitev predlaganih odlikovanj. Na področju podeljevanja plaket za lovsko 
kulturo tesno sodeluje s Komisijo za lovsko kulturo in odnose z javnostmi, saj je pri teh 
priznanjih njeno mnenje odločilno.  
 
 
IV  Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015 

 
Večji del aktivnosti komisije je v letu 2015 predstavljalo sprotno pregledovanje prispelih 
predlogov za podelitev lovskih priznanj in odlikovanj. Na devetih sejah je komisija v letu 
2015 pregledala 1193 predlogov za lovska odlikovanja.  
 
 

Seja Ugodno rešenih zavrnjenih Skupaj obravnavano 
22 265 21 286 
23 147 8 155 
24 35 1 36 
25 113 12 125 
26 104 5 109 
27 228 22 250 
28 23 1 24 
29 0 6 6 
30 176 26 202 
Skupaj 1091 102 1193 

 
 Znak  Zlati znak Red III. st Red II. st Red I. st 
Seja Da Ne DA NE DA NE DA NE DA NE 
22 147 4 96 3   17 10 4 0 
23 67 0 69 0   7 8 4 0 
24 0 0 2 0   3 1 0 0 
25 53 0 46 0   10 9 1 3 
26 52 1 37 0 1 0 6 3 7 0 
27 65 1 72 0 0 0 16 11 9 10 
28 18  4       1 
29 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 
30 66 0 73 0 5 0 19 23 6 3 
Skupaj 468 6 399 3 6 1 78 70 31 17 

 
 
Komisija redno sodeluje s komisijo za lovsko kulturo, ki daje predhodna mnenja k predlogom 
za podelitev plaket za lovsko kulturo. 
 
 Kultura III. st Kultura II. St. Kultura I. st. 
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Seja Da Ne DA NE DA NE 
22       
23       
24 13  16  1  
25 1      
26       
27 12  3    
28       
29       
30 1      
Skupaj 27  19  1  

 
Komisija je na predlog uredniškega odbora revije Lovec, ki je predhodno preveril 
izpolnjevanje pogojev za podelitev Plakete glasila Lovec, formalno obravnavala predloge tudi 
za to plaketo. 
 
 Lovec III. st Lovec II. St. Lovec I. st. 
Seja Da Ne DA NE DA NE 
22       
23       
24       
25       
26       
27 31  18  2  
28       
29       
30  1     
Skupaj 31 1 18  2  

 
 
V  Povzetek 
 
Komisija za lovska odlikovanja svoje delo vestno opravlja. Udeležba članov na sejah komisije 
je 100 %. Sprotno pregledujejo predloge za podelitev lovskih priznanj in odlikovanj. V letu 
2015 so obravnavali 1193 predlogov. Med pristojnostmi Komisije za priznanja in odlikovanja 
je tudi podeljevanje jubilejnih lovskih znakov. Komisija je v letu 2015 obravnavala in podala 
pozitivno mnenje za 5 listin LZS, 4 spominske listine LZS, 1 plaketo LZS ter negativno 
mnenje za 1 plaketo Zlatorog. 
 
 

11 Komisi ja za upravljanje z divjadjo 
 

 

I  Seje komisije 
 
Komisija za upravljanje z divjadjo (KUD) je imela v letu 2015 štiri redne seje (9. sejo, dne 15. 
1. 2015; 10. sejo, dne 15. 6. 2015; 11. sejo, dne 7. 9. 2015; 12. sejo, dne 25. 11. 2015). Delo 
komisije je bilo vseskozi transparentno in javno. Tako so bili na 9. in 12. seji, ki smo ju 
izvedli v lovskem domu LD Čaven, prisotni tudi nekateri drugi zainteresirani člani lovske 



38 

 

organizacije in predstavniki znanstveno-raziskovalnih institucij (glej spodnjo preglednico), ki 
so v celotnem mandatu kot izvajalci projektov sodelovali s komisijo in so na teh sejah podali 
poročila o opravljenih aktivnostih v letih 2014 in 2015 ter vizijo nadaljnjega dela in 
raziskovalnih prioritet. Vsi relevantni dokumenti in zapisniki KUD ter poročila izvajalcev 
projektov so dostopni na članskih spletnih straneh LZS. 
 
II  Člani komisije in udeležba na sejah  
 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah (4 seje): 
Člani komisije  
prof. dr. Boštjan Pokorny 4/4 
prof. dr. Ivan Kos 4/4 
Kazimir Saksida  4/4 
Dušan Žižek 4/4 
Vojko Lazar 4/4 
Valter Horn 4/4 
Boštjan Plaznik 3/4 
Peter Kovačec 1/4 
Bogomir Hlebš 0/4 
Ostali prisotni  
Ivan Malešič (podpredsednik LZS) 1/4 
Srečko Žerjav (direktor Strokovnih služb LZS) 2/4 
Gregor Bolčina (Strokovne službe LZS) 3/4 
Silvo Batagelj (Zahodnovisokokraški OZUL) 1/4 
prof. dr. Gorazd Vengušt (Veterinarska fakulteta) 1/4 
doc. dr. Diana Žele (Veterinarska fakulteta) 1/4 

 
III  Podro čje dela komisije 
 
KUD je tudi v letu 2015 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; (iii) 
konkretne naloge za delovanje v celotnem mandatu. Skladno z zastavljenim programom dela 
je bila glavnina aktivnosti članov KUD usmerjena v strokovno delovanje, oblikovanje stališč 
in opredeljevanje do vseh vprašanj s področja upravljanja divjadi, še zlasti z namenom 
podpore vodstvu in strokovnim službam LZS pri argumentaciji stališč LZS, povezanih z 
upravljanjem z divjadjo in načrtovanjem, pri razgovorih ter pogajanjih s predstavniki državnih 
institucij itn. Zelo pomembno poslanstvo članov KUD je bilo angažiranje na področju 
informiranja in izobraževanja članstva LZS ter širše javnosti na vseh področjih, povezanih z 
upravljanjem s populacijami divjadi in lovstvom kot družbeno pomembno dejavnostjo. Eno 
bistvenih področij dela KUD je predstavljalo sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi 
institucijami oz. ustvarjanje predpogojev za sistematične raziskave s področja ekologije in 
upravljanja divjadi ter oblikovanje prioritet le-teh. 
 
IV  Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015  
 
1. Strokovno delovanje članov komisije z namenom podpore vodstvu in Strokovni službi 
LZS pri argumentaciji stališč LZS, povezanih z upravljanjem z divjadjo  
Izmed tovrstnih aktivnosti članov KUD, izvedenih v letu 2015, velja izpostaviti še zlasti: 

− aktivno delovanje v ekspertni skupini Ministrstva za okolje in prostor (MKO) za 
pomoč pri upravljanju z velikimi zvermi, in sicer z/s: (i) udeležbo na dveh sejah 
ekspertne skupine na MKO (26. 8. 2015, 9. 10. 2015) in zastopanjem interesov 
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LZS; (ii) pomočjo pri pripravi odgovora MKO na tožbo nevladnih organizacij 
glede načrtovanega odvzema volka v letu 2015/16. Skupaj je bilo v letu 2015 za 
delo ekspertne skupine opravljenih 25 ur dveh članov KUD, I. Kosa in B. 
Pokornyja;  

− vključitev v proces izdelave lovskoupravljavskih načrtov LUO (skupaj 15 ur), in sicer 
s/z: (i) udeležbo na javnih razgrnitvah načrtov za Primorsko in 
Zahodnovisokokraško LUO (K. Saksida); (ii) več sestanki s predstavniki 
načrtovalcev, lovske inšpekcije in resornega ministrstva glede izboljšanja 
načrtovanja in upravljanja s parkljasto divjadjo v prihodnje (B. Pokorny);  

− vključitev v proces prenove standardov in katalogov za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije s področja lovstva (NPK lovec, revirni lovec in svetovalec v lovstvu), 
in sicer z zastopanjem LZS v delu strokovne komisije, ki jo vodi Center za 
poklicno izobraževanje (B. Pokorny; v letu 2015 je bilo opravljenih 10 ur, 
aktivnosti se nadaljujejo še v letu 2016);  

− sodelovanje v aktivnostih za zmanjšanje problematike žičnate ograje oz. začasnih 
tehničnih ovir (ZTO) na prostoživeče živali, in sicer s/z: pripravo izhodišč in 
ekspertnih mnenj za lažjo komunikacijo vodstva LZS s kompetentnimi 
predstavniki države; pogostim predstavljanjem problematike v medijih; aktivno 
udeležbo na sestanku predstavnikov LZS in vseh odgovornih državnih institucij 
(GIS, 17. 12. 2015). V letu 2015 je bilo v tem sklopu opravljenih 30 ur dveh 
članov KUD (B. Pokorny, I. Kos). 

 
 
2. Strokovna srečanja in izobraževanja 
Pomembno aktivnost smo v letu 2015 izvajali na področju izobraževanja članstva lovske 
organizacije; med drugim je predsednik KUD za člane LZS izvedel oz. organiziral naslednja 
predavanja (60 ur za izvedbo predavanj in za priprave nanje): 

− upravljanje s populacijami srnjadi (predavanje za ZLD Prlekije; Radenci, 28. 2. 2015); 
− ekosistemska vloga in pregled novejših slovenskih raziskav divjega prašiča (dve 

predavanji za člane LD in uslužbence LPN, ki so vključeni v OZUL Notranjskega 
LUO; Begunje pri Cerknici in Postojna, 3. in. 4. 3. 2015); 

− promet in prostoživeči parkljarji: problematika in ukrepi za zmanjšanje števila škodnih 
dogodkov (predavanje v sklopu Slovenskih lovskih dni; Gornja Radgona, 18. 4. 2015); 

− sive vrane v urbanem okolju: konflikti s prebivalci (predavanje v sklopu Slovenskih 
lovskih dni, predavala Katarina Flajšman; Gornja Radgona, 18. 4. 2015); 

− povoz parkljarjev v Sloveniji: stanje in izkušnje z reševanjem problematike 
(predavanje za vodnike psov krvosledcev; Pohorje, 11. 6. 2015); 

− upravljanje z divjim prašičem in srnjadjo v Sloveniji: kje smo in kam hočemo? 
(predavanje za člane LD iz okolice Celja; Dramlje, 21. 10. 2015); 

− z vidika izobraževanja članstva in predvsem prenosa znanstvenih spoznanj h končnim 
uporabnikom, a tudi z vidika argumentiranja stališč in priprave strokovnih izhodišč za 
upravljanje z divjadjo in nekatere nujne spremembe le-tega je zelo pomemben 
prispevek KUD zlasti v naslednjih aktivnostih s področja izobraževanja, ozaveščanja 
in promocije dosežkov slovenskega lovstva (skupaj >350 ur, ki sta jih opravila B. 
Pokorny in I. Kos);  

− aktivno sodelovanje pri izvedbi (organizacija in strokovna predavanja) 4. 
Mednarodnega kongresa o divjadi in lovstvu (4th Hunting and Game Management 
Symposium) (Velenje, 5. – 7. 11. 2015). Kot člana KUD sta pri izvedbi kongresa zelo 
aktivno sodelovala I. Kos (član znanstvenega odbora) in B. Pokorny (vodja kongresa 
in predsedujoči znanstvenemu odboru). Z namenom olajšanja dostopa članom LZS na 
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kongres je KUD zagotovil tudi del finančnih sredstev, potrebnih za organizacijo 
dogodka;  

− so-organizacija izobraževalne akademije za uslužbence DARS na temo Divjad in 
avtoceste, predstavitev praks iz Srbije (prof. dr. Dragan Gačić, Šumarski fakultet 
Beograd) in Hrvaške (Bojan Vivoda, Autocesta Rijeka–Zagreb) ter izvedba vabljenega 
predavanja Promet in velike vrste prostoživečih živali: težave, stanje in izkušnje z 
reševanjem problematike v Sloveniji in Evropi  (Mengeš, 8. 5. 2015; B. Pokorny); 

− predstavitev pomena lova in lovstva z izvedbo vabljenega predavanja Vloga lovstva, 
lova in lovcev danes: upravljanje populacij in sodelovanje v raziskavah divjadi, in 
sicer ob otvoritvi razstave o divjadi v Triglavskem narodnem parku (Bled, 23. 9. 2015; 
B. Pokorny). 

− predstavitev organiziranosti in principov upravljanja z divjadjo v Sloveniji, pomena 
podatkovnih baz in konkretnega izvajanja upravljavskih aktivnosti prek izvedbe dveh 
vabljenih predavanj na mednarodnem posvetovanju o upravljanju z divjadjo, 
namenjenem lovcem in raziskovalcem divjadi v Srbiji (Goč nad Vrnjačko Banjo, 24. 
in 25. 10. 2015; I. Kos, B. Pokorny); 

− pregled različnih strokovnih člankov s področja upravljanja z divjadjo in biologije vrst 
pred objavo v glasilu Lovec (celotno leto 2015; B. Pokorny). 

 
3. Podpora vodstvu in strokovnim službam LZS pri komunikaciji z javnostjo 
KUD je v letu 2015 vodstvu in strokovnim službam LZS nudila tudi pomoč pri aktivnostih, 
namenjenih informiranju in ozaveščanju javnosti o pomenu in izzivih pri upravljanju s 
populacijami divjadi ter njenim življenjskim okoljem. Na tem področju velja izpostaviti 
predvsem: (i) zagotavljanje strokovnih podlag za komunikacijo LZS z javnostjo oz. za lažje 
delovanje odgovornih za odnose z mediji, tj. izvajanje PR aktivnosti za LZS; (ii) predstavitev 
pomena lovstva in nekaterih izzivov pri upravljanju s populacijami divjadi v številnih 
slovenskih medijih. Na tem področju sta bila aktivna predvsem B. Pokorny in I. Kos, ki sta 
med drugim izvedla številne aktivnosti (glej spodaj), ki so pozitivno prispevale k 
popularizaciji lovstva in k pravilnemu razumevanju ekosistemske vloge različnih vrst divjadi 
tudi za širšo javnost (skupaj opravljenih >50 ur).  
Zagotavljanje strokovnih podlag za komunikacijo oz. izvedba PR aktivnosti za LZS je med 
drugim vključevala naslednje teme oz. prispevke, ki jih je pripravil predsednik KUD: (i) 
medved v Zasavju (Zasavske novice, 31. 3. 2015); (ii) radioaktivnost divjih prašičev (Jana, 
21. 4. 2015); (iii) upravljanje z velikimi zvermi (POP TV, Epilog, 18. 8. 2015; v oddaji je 
sodeloval H. Potočnik); (iv) problematika trkov vozil z divjadjo oz. povoza divjadi (Dnevnik, 
22. 10. 2015); (v) ograje in divjad (Večer, 26. 10. 2015; Radio Slovenija 1, 16. 12. 2015). Za 
zagotavljanje večjega dosega javnosti so bili odgovori na novinarska vprašanja v večini 
primerov objavljeni tudi na spletni strani LZS, in sicer pod rubriko Obvestila. 
Predstavitev pomena lova in lovstva v slovenskih medijih je med drugim vključevala daljša 
namenska gostovanja v naslednjih oddajah: (i) Dobro jutro (VTV, 14. 1. 2015 – 20 min 
pogovor o lovstvu, lovu in divjadi); (ii) Dober večer (TV Maribor, 11. 9. 2015 – 50 min 
pogovor o lovstvu, divjadi in pomenu upravljanja s populacijami); (iii) Tele M (TV Maribor, 
6. 11. 2015 – 20 min pogovor o principih upravljanja z divjadjo, velikih zvereh in pomenu 
kongresov o divjadi, ki jih podpira tudi LZS); (iv) Dobro jutro (VTV, 13. 11. 2015 – 20 min 
pogovor o kongresu o divjadi in pomenu raziskav divjadi za izboljšanje upravljanja); (v) 
Podobe znanja (program ARS, 11. 12. 2015 – 45 min pogovor o upravljanju z divjadjo, 
pomenu lovstva in raziskav divjadi); (vi) Od muhe do slona (Radio Slovenija 1, 16. 12. 2015 
– 10 min pogovor o vplivih žičnate ograje in zimskega vznemirjanja na divjad). Vsa navedena 
gostovanja v medijih je opravil predsednik KUD (poleg njega je v oddaji Tele M gostoval tudi 
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I. Kos), dolžina in vsebina pogovorov pa kaže, da je bila v njih opravljena ustrezna 
predstavitev ter popularizacija slovenskega lovstva in upravljanja z divjadjo. 
 
4. Sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi institucijami 
Skladno s sprejetim programom dela je tudi v letu 2015 eno pomembnejših področij dela 
KUD predstavljalo sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi institucijami, in sicer prek 
nadaljevanja izvedbe večletnega monitoringa zdravstvenega stanja oz. patologije divjadi, 
izvedbe raziskovalnega projekta s področja ekologije velike divjadi in priprave programa 
monitoringa šakala. Z izjemo raziskav patologije divjadi, ki jih lahko v Sloveniji izvaja le ena 
institucija (Veterinarska fakulteta), je bil izbor izvajalcev projektov izveden z javnim 
razpisom, objavljenim na spletnih straneh LZS. Na tak način smo ob imenovanju neodvisne 
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.  
Z vidika prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso je izjemnega pomena, da so bili vsi projekti 
kakovostno izvedeni in so lovski organizaciji zagotovili številne pomembne informacije, kar 
bo v prihodnje doprineslo k še boljšemu upravljanju z divjadjo. KUD je od izvajalcev 
zahteval tudi prenos znanj k lovcem kot končnim uporabnikom, kar je bilo tudi realizirano. 
Tako so bili izsledki s področja patologije divjadi skladno s pogodbo (za leto nazaj) objavljeni 
v glasilu Lovec (Vengušt in Žele, 2015: št. 3, str. 129–132), rezultati raziskovalnega projekta 
o razmnoževalnem potencialu srnjadi pa so bili predstavljeni s predavanjem Vpliv telesne 
mase, populacijske gostote in temperature na razmnoževalne parametre srnjadi (Capreolus 
capreolus) na 4. Mednarodnem kongresu o divjadi in lovstvu (Flajšman in sod., 2015); pri 
organizaciji slednjega je sodelovala tudi LZS (večina članov KUD se je posveta tudi 
udeležila). Najnovejši rezultati tega projekta (zbiranje rodil srn je potekalo do 31. 12. 2015) 
bodo predstavljeni v glasilu Lovec v letu 2016; pripravljenih bo še več strokovnih člankov, ki 
bodo nastali na podlagi izvajanja raziskav parkljaste divjadi v obdobju 2012 – 2015. Za vse tri 
projekte so bila skladno z zahtevami izdelana ustrezna vsebinska poročila, ki so/bodo 
objavljena na spletnih straneh LZS. Pri tem je pomembno, da smo v letu 2015 z raziskavo 
razmnoževalnega potenciala in genetskih značilnosti srnjadi bistveno nadgradili podatke o 
oplojenosti te vrste, prvič smo dobili tudi podatke o genetski variabilnosti srnjadi pri nas; 
dobljeno znanje nam bo omogočalo razumevanje populacijske dinamike srnjadi in ostalih 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. Podobno velja tudi za monitoring šakala – le na podlagi sistematičnega monitoringa te 
vrste, v katerega se bomo na podlagi pripravljenega programa (Potočnik in sod., 2015) 
vključili tudi člani lovske organizacije, bo v prihodnje možno s to vrsto tudi aktivno 
upravljati, kar je v vitalnem interesu LZS in njenih članic.  
Od izvajalcev projektov smo zahtevali 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 osnovnih ciljev slovenske lovske organizacije, 
tj. delovanje na strokovnih izhodiščih in upoštevaje znanstveno verificirane argumente, saj 
bomo le tako lahko postali enakopraven sogovornik z drugimi uporabniki prostora. K temu je 
pomembno doprinesla tudi so-organizacija 4. Mednarodnega kongresa o divjadi in lovstvu, ki 
smo ga skupaj z inštitutom ERICo Velenje, Gozdarskim inštitutom Slovenije, Visoko šolo za 
varstvo okolja, Muzejem Velenje, Zavodom za gozdove Slovenije in partnerji iz Srbije in 
Makedonije med 5. in 7. novembrom 2015 izvedli v Velenju. Kongresa se je udeležilo >100 
udeležencev (skupaj je bilo predstavljenih kar 41 prispevkov), prvi dan tudi nekaj več kot 50 
članov slovenske lovske organizacije, kar je omogočila tudi KUD (pokritje stroškov 
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simultanega prevajanja, prevoda kongresnega gradiva v slovenski jezik in kotizacije za 
številne člane lovske organizacije). Sam dogodek je pomembno prispeval k ustreznemu 
dojemanju pomena upravljanja z divjadjo in lovstva v širši javnosti, omogočil je tudi 
enostaven dostop do tujih znanj in prenos le-teh k slovenskim lovcem, seveda pa tudi bistven 
dvig prepoznavnosti slovenske lovske organizacije kot organizacije, katere aktivnosti in 
odločitve temeljijo na strokovnih argumentih in znanju. 
 
5. Organizacija in priprava razstave trofej divjadi 
V sklopu 9. Mednarodnega sejma lovstva in ribištva ter 3. Mednarodnega sejma aktivnosti in 
oddiha v naravi (Lov in Naturo) so v Gornji Radgoni člani KUD, ki so bili imenovani v 
organizacijski odbor za pripravo razstave trofej (V. Horn, K. Saksida, B. Hlebš, D. Žižek), 
pod vodstvom vodje organizacijskega odbora, G. Bolčine, in ob sodelovanju z nekaterimi 
drugimi člani slovenske lovske organizacije (še zlasti iz ZLD Prlekije in ZLD Prekmurja) po 
skoraj 20-ih letih organizirali in pripravili slovensko pregledno razstavo trofej divjadi. 
Razstava je v lovski in tudi širši javnosti naletela na izjemno ugodne odzive, saj je bila 
izjemno všečno postavljena, število razstavljenih trofej, njihov prikaz in postavitev so bili 
ravno pravšnji. Kot takšna razstava nikakor ni spodbujala kulta trofeje, temveč je pomembno 
prispevala k ohranitvi pomena trofej kot pomembnega kazalnika kakovosti življenjskega 
okolja in kazalnika v kontrolni metodi upravljanja s populacijami, kar je bil tudi pomemben 
strateški cilj KUD za leto 2015. Za organizacijo zbiranja trofej, njihovo ocenjevanje, 
organizacijo postavitve razstave in samo postavitev je bilo opravljenih >400 ur zgoraj 
omenjenih članov KUD. 
 
6. Izvedba razpisa za usposobljene članice 
V letu 2015 je KUD izvedla razpis za usposobljene članice, in sicer na temo Revitalizacija 
male divjadi; razpis je bil objavljen 9. 3. 2015, postopek ocenjevanja je bil zaključen 20. 5. 
2015. Na razpis so prijave pravočasno oddale štiri usposobljene članice, in sicer: (i) Lovska 
zveza Maribor; (ii) Zveza lovskih družin Gorica; (iii) Savinjsko-Kozjanska zveza lovskih 
družin Celje; (iv) 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 kriterijev za izbor, določenih v samem razpisu. V ocenjevalnem postopku je 
sodelovalo šest članov KUD (trije so se zaradi potencialnega konflikta interesov izločili), ki 
so na podlagi v razpisu opredeljenih in merljivih kriterijev odločili, da se razpoložljiva 
sredstva dodeli trem prijavam z najvišjo oceno, tj. tistim, ki so jih vložile ZLD Gorica, 
Savinjsko-Kozjanska ZLD Celje in ZLD Ptuj–Ormož. Aktivnosti so vse članice začele 
izvajati takoj po končanem razpisu, kar so izkazale s pravočasno oddanimi poročili, s čimer so 
izpolnile svoje obveznosti za leto 2015. 
 
V  Povzetek 
 
V poročilu prikazane aktivnosti kažejo, da je bila Komisija za upravljanje z divjadjo v letu 
2015 zelo aktivna (skupaj je bilo evidentirano opravljenih nekaj čez 1.000 ur dela; natančen 
seznam opravljenih aktivnosti je shranjen v arhivu predsednika komisije) in je realizirala vse 
zastavljene programske cilje za leto 2015. Med aktivnostmi velja še posebej izpostaviti: (i) 
strokovno delovanje članov komisije z namenom podpore vodstvu in strokovnim službam 
LZS; (ii) številne aktivnosti za izobraževanje članstva in informiranje oz. ozaveščanje javnosti 
o pomenu lova, lovstva ter strokovno podprtega upravljanja s populacijami divjadi; (iii) 
ustvarjanje predpogojev za izvajanje raziskav divjadi in sodelovanje z domačimi 
raziskovalnimi institucijami; (iv) pripravo všečne in primerne razstave trofej divjadi. 
Ocenjujemo, da je z izvedbo naštetih aktivnosti Komisija za upravljanje z divjadjo upravičila 
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svoj namen in prispevala nov kamenček v mozaik še boljšega, bolj strokovno podprtega 
upravljanja s populacijami divjadi v prihodnje, pa tudi k boljšemu razumevanju pomena in 
poslanstva slovenskega lovstva ter lovske organizacije tudi v širši javnosti. 
 
 

12 Strokovno-znanstveni svet 
 
 
I  Seje sveta 
 
Strokovno-znanstveni svet (SZS) je imel v letu 2015 tri delovne seje, ter več dopisnih 
posvetovanj med člani. Na novembrski seji je bila izvedena tudi delavnica o delovanju sveta 
in možnih temah v okviru slovenskega lovskega dneva v prihodnje. Osnovne informacije o 
vsebini sej so v zapisnikih in so dostopni na članskih spletnih straneh LZS. 
 
II  Člani sveta  
 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 
dr. Ivan Kos (predsednik) 3/3 
dr. Boštjan Pokorny 3/3 
dr. Hubert Potočnik 3/3 
dr. Ida Jelenko Turinek 1/3 (porodniška) 
dr. Romana Erhatič Širnik 3/3 
dr. Miran Čas 3/3 
dr. Klemen Jerina 2/3 
dr. Rajko Bernik 1/3 
dr. Gorazd Vengušt 3/3 

 
III  Podro čje dela sveta 
 
SZS skrbi za prenos novega znanja v lovsko in tudi širšo javnost v slovenskem prostoru tako z 
objavami v različnih medijih kakor tudi z oglašanjem na določena novinarska vprašanja tako 
v tiskanih medijih kakor tudi na nacionalni in drugih televizijah. Posebna aktivnost je 
povezana z izbiro teme in vabljenih predavateljev za izvedbo osrednjega srečanja, to je 
slovenski lovski dan. Svet tudi sodeluje pri izdajanju Zlatorogovega zbornika, strokovno-
znanstvene revije pri LZS. Ostalim delovnim telesom LZS in posameznikom podaja svoja 
mnenja glede strokovnih oziroma znanstvenih vprašanj, povezanih z lovsko tematiko. 
Oblikuje tudi mnenje o potrebnih raziskavah v slovenskem prostoru s področja lovstva ter tudi 
biologije in upravljanja z divjadjo oziroma drugimi prostoživečimi živalskimi vrstami. 
 
IV  Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015 
  
1. Delovanje sveta 
Člani SZS so se srečali na treh sejah z eno delavnico. Precej dela in posvetovanj je bilo preko 
elektronske pošte. Na sestankih so pregledali realizacijo sklepov, razpravljali o odprtih 
aktualnih temah, posameznih vprašanjih ter potrebnih raziskavah divjadi in drugih 
prostoživečih živalskih vrst, aktivnostih za njihovo varstvo in upravljanje. Posebej je letošnje 
leto bilo namenjeno obravnavanju škod, kar je bilo tudi predstavljeno v okviru Slovenskega 
lovskega dne. Proti koncu leta se je odprla med člani tudi razprava o začasnih tehničnih 
ovirah, njihovem vplivu na divjad ter druge živalske populacije in upravljanju z lovišči. V 
zvezi s to tematiko se je predsednik sveta tudi udeležil sestanka LZS in predstavnikov 
odgovornih državnih inštitucij.  
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Na sejah in delavnicah so aktivno sodelovali vsi člani sveta, manjkajoči izostanek na seji pa 
so člani sveta opravičili. 
 
2. Priprava in sodelovanje na znanstveno-strokovnem delu 7. Slovenskega lovskega 
dneva 
Člani sveta so izbrali osrednjo temo simpozija Slovenskega lovskega dneva, sodelovali pri 
pripravi programa, navezavi stikov s strokovnimi predavatelji in na sami prireditvi. Osrednja 
tematika 7. srečanja je bila »Škoda od divjadi«. Srečanje je bilo organizirano v okviru 9. 
mednarodnega sejma lovstva in ribištva 18.4.2015 v Gornji Radgoni . Sodelujoči iz Slovenije 
in Hrvaške so pripravili 15 prispevkov, ki jih je z zanimanjem poslušalo več kot 100 
udeležencev. 

 
Slika 16: 7. Slovenski lovski dan 

 
3. Periodična strokovna-znanstvena publikacija LZS Zlatorogov zbornik 
Zlatorogov zbornik je  Ministrstvo za kulturo vpisalo v razvid medijev. Revija je bila vpisana 
tudi v mednarodne baze (AGRIS, CAB), kar ji omogoča večjo prepoznavnost v mednarodni 
znanstveni javnosti. V tem letu uredniški odbor ni uspel pridobiti zadostno število ustreznih 
prispevkov zaradi tega v tem letu Zlatorogov zbornik ni izšel. 
 
4. Izvedba projektne naloge 
V letu 2015 so člani sveta pod okriljem LZS pripravili prijavo in izvedbo projektne naloge 
»Izvedba izobraževanja o divjem petelinu za potencialne popisovalce, zaposlene na 
partnerskih organizacijah ter evidentiranje izhodiščnega stanja za tarčno vrsto divji petelin« v 
sklopu projekta LIFE Kočevsko (LIFE13 NAT/SI/000314). Na dveh izobraževanjih je 
sodelovalo preko 70 slušateljev, pri samem popisu divjega petelina pa 32 prostovoljcev. 
 
5. Predstavitev delovanja sveta 
Delovanje SZS je svet predstavljal na internetni strani članstva LZS z zapisniki in ob raznih 
srečanjih tako v organizaciji lovskih organizacij (letna novinarska konferenca LZS, 7. 
Slovenski lovski dan, tradicionalno srečanje lovskih tehnikov in mojstrov notranjske zveze in 
drugih) kakor tudi na sestankih z vladnimi in nevladnimi organizacijami. 
 
6. Drugo  
Predsednik SZS in član delovne skupine FACE za velike zveri dr. Ivan Kos je sodeloval tudi 
na letnem srečanju EU platforme za sobivanje ljudi in velikih zveri v Bruslju 2.6.2015, kjer se 
je razpravljalo o izvajanju habitatne direktive v zvezi z velikimi zvermi. Prav tako sta 
predsednik dr. Kos Ivan in član dr. Boštjan Pokorny v Srbiji na mednarodnem posvetovanju o 
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upravljanju z divjadjo predstavila organiziranost in izhodišča upravljanja z divjadjo v 
Sloveniji, predstavila zbiranje podatkov v obstoječih bazah LZS in predstavila izvajanje 
upravljavskih aktivnostih na primeru Kočevsko-belokranjskega lovsko upravljavskega 
območja. Predsednik sveta in člani so sodelovali v razpravah na nivoju LZS, ministrstev in 
drugih inštitucij (OZUL, ZGS, ZRSV) o pomembnih strokovnih vprašanjih, povezanih s 
slovenskim lovstvom. 
 
V  Povzetek 
 
Delovanje SZS je potekalo s pomočjo vseh članov sveta, ki so delovanje koordinirali na treh 
delovnih sejah. Člani sveta so medsebojno in z drugimi predstavniki LZS sodelovali tudi prek 
elektronske pošte. V letu 2015 je bil v Gornji Radgoni 7. Slovenski lovski dan z mednarodno 
udeležbo na osrednjo temo »Škoda od divjadi«. S 15 referati so predavatelji osvetlili 
zakonsko in vsebinsko reševanje problematike škod od divjadi. Prisotnih je bilo več kot 100 
udeležencev.  
Sprejeta je bila zakonska osnova za izdajanje periodične publikacije LZS Zlatorogov zbornik, 
ki je bil tudi vpisan v razvid medijev RS ter nekatere mednarodne znanstvene baze. Zaradi 
pomanjkanja člankov Zlatorogov zbornik v tem letu ni izšel.  
Člani sveta so sodelovali v različnih razpravah in organiziranih sestankih tako v okviru 
ministrstva kakor tudi drugih inštitucij (ZGS, ZRSVN, OZUL) v Sloveniji in tujini na temo 
upravljanja z divjadjo in drugimi prostoživečimi vrstami, posegov v njihovo okolje in 
aktivnosti, povezanih z njihovim varstvom. 
 
V letu 2015 je bila izvedena tudi projektna naloga izobraževanja in izvedbe popisa divjega 
petelina na Kočevskem za Zavod RS za varstvo narave. 
 
 

13 Uredniški odbor LZS za založništvo 
 
 
I  Seje Uredniškega odbora LZS za založništvo 
 
V letu 2015 je delo temeljilo na sprejetem programu, ki je bil po predhodni verifikaciji na  
Uredniškem odboru založništva sprejet na UO LZS in nato potrjen še na Občnem zboru LZS. 
Uredniški odbor je imel štiri redne seje (12. 3., 11. 6., 28. 9. in  9. 12. 2015), na katerih smo 
usklajevali tekočo uredniško politiko (tako glasila Lovec kakor knjižnega založniškega  
programa LZS), vsebinsko problematiko, naloge in zadolžitve iz okvira delovne pristojnosti in 
sprejetega delovnega programa.  
 
II  Člani Uredniškega odbora LZS za založništvo in udeležba na sejah  

 
Ime in priimek: Prisotnost na sejah (4 seje): 
dr. Arpad Kӧveš (predsednik) 4/4 
Boris Leskovic (odgovorni urednik) 4/4 
Branko Vasa 4/4 
doc. dr. Boštjan Pokorny 4/4 
Bojan Avbar 4/4 
Edvard Lenarčič 4/4 
Franc Černigoj 4/4 

 
III  Podro čje dela Uredniškega odbora LZS za založništvo 
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V letu 2015 je delo temeljilo na sprejetem programu, ki je bil po predhodni verifikaciji na  
Uredniškem odboru LZS za založništvo 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. Uredniški odbor ocenjuje, da je oba programska sklopa glede na dane 
možnosti in razmere uspešno uresničeval, tako po vsebinski, organizacijski kakor tudi 
finančni plati. Delo uredništva je bilo transparentno in javno, delo pri knjižnem programu pa 
je zahtevalo tudi delo izven delovnega časa. 
 
IV  Podroben opis posameznih aktivnostih v letu 2015  
    
1. Lovec 
V okviru sprejetega letnega programa je uredništvo v preteklem letu uresničilo zastavljeno 
pripravo in izdajo 10 enojnih in ene dvojne številke Lovca, ki so v nakladi 24.000 izvodov 
izhajale redno in so jih naročniki tudi redno prejemali. Nekaj posameznih številk Lovca je 
imelo zaradi aktualne vsebine in oglasnega trženja tudi dodatne strani. Revijo so redno 
prejemali tudi individualni naročniki, kakor tudi 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 tudi uvrščena na spletne strani LZS – Modul Lovec.  
Pri oglasnem delu Lovca smo v letu 2015 izstavili za 54.940,00 € (z DDV) fakturiranih 
računov za objavljene komercialne oglase in plačane reklamne reportaže, kar je več od 
zastavljenega letnega načrta uredništva. Revija je tekoče in redno poročala o 
najpomembnejših programih in ugotovitvah raziskovalnih projektov LIFE pri zavarovanih 
vrstah velikih zveri, o divjadi, kinologiji, novostih na balističnem področju in dogajanjih v 
lovskih organizacijah, članicah LZS. Predstavljene so bile tudi druge strokovne teme v 
mednarodnem merilu (CIC, FACE, čezmejno sodelovanje). Omogočali smo tudi izražanje 
konstruktivnih mnenj in predlogov na najpomembnejšo tematiko v lovstvu in na 
organizacijski ravni LZS, ZLD in LD. Poročali smo o kinoloških in strelskih prireditvah, o 
delu z mladimi, o lovski kulturi in z ostalih področij, ki jih pokriva  dejavnost lovske 
organizacije. Poseben poudarek je bil namenjen varstvu narave,  ekologije in so-naravnemu 
upravljanju z divjadjo v loviščih. Sledili smo tudi drugim aktualnim dogodkom, redno 
povzemali glavne zapise o lovstvu  iz dnevnega tiska in s spleta, objavljene zanimivosti v 
tujem lovskem tisku itd. V enem letu je z različnimi prispevki v reviji sodelovalo 221 
dopisnikov, naravoslovnih fotografov in ilustratorjev. 
Tudi za leto 2015 smo pripravili razpis za tisk Lovca v letu 2016 in na osnovi ponudb izbrali 
tiskarno, ki nam je tiskala do sedaj. Pogovore z Eurografis, d.o.o., sta na predlog ur. odbora 
opravila odg. urednik in direktor strokovnih služb LZS.    
Izven programa dela je uredništvo poskrbelo tudi za izid velikega stenskega koledarja LZS, ki 
je po razpisu za najboljše fotografije izšel novembra 2015. Posredovan je bil vsem članom 
prek območnih lovskih zvez. 
Tudi v lanskem letu smo imeli Javni natečaj za najboljšo zgodbo lovsko tematiko, z enakimi 
pogoji in nagradami kot doslej. Sodelujočih je bilo devet anonimnih piscev z leposlovno-
literarnimi besedili. V tem letu smo podelili vse tri nagrade, besedila so bila boljša kot v 
preteklem letu. 
 
2. Knjižni program 
Uredništvo je v letu 2015 opravljalo tudi vse potrebne načrtovane  aktivnosti na področju 
knjižnega programa Zlatorogove knjižnice in Strokovne knjižnice. Knjiga z delovnim 
naslovom Sledovi in znaki prostoživečih živali (sesalci, ptice) avtorjev dr. Mihe Krofla in dr. 
Huberta Potočnika z BF, ki naj bi izšla v okviru Zlatorogove knjižnice v letu 2015, se je 
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zaradi objektivnih razlogov avtorjev zavlekla v naslednje leto, zato je bil izid prestavljen za 
leto naprej (2016). Ta knjiga, bo razširjena s samostojnim drugim delom z naslovom (Čeljusti 
in zobje prostoživečih parkljarjev, ki so dragocen vir informacij pri upravljanju s 
populacijami) avtorjev dr. Boštjana Pokornega in dr. Ide Jelenko Turinek.  
Iz zgoraj navedenih razlogov  je bila za tisk pripravljena beletristična knjiga avtorja Franca 
Černigoja z naslovom Po sledu za besedo  z ilustracijami Jureta Mikuletiča. V tej zvezi se je 
uredniški odbor glede na objektivno stanje prej omenjene  knjige odločil, da bo v tem letu 
dokončana ta knjiga, ki bo tudi do polletja oddana v tisk in bo izšla do konca leta 2016.   
 

 
Slika 17: Naslovnica 39. knjige Zlatorogove knjižnice 

 
Po načrtu  Uredniškega odbora sta odgovorni urednik Boris Leskovic in tajnica uredništva 
Eva Strajnar pripravila vse potrebno za podelitev bronastih, srebrnih in zlatih plaket (priznanj) 
glasila Lovec – podelitev je predvidena v začetku leta 2016. 
Dela na področju nadgrajevanja oz. vodenja spletnih strani LZS je opravljala Jasna Kovačič 
Siuka, ki je nadomeščala redno zaposleno delavko na porodniškem dopustu. 
 
 

14 Zaklju ček 
 
V preteklem letu so strokovne komisije Upravnega odbora LZS in tudi ostala delovna telesa 
Upravnega odbora LZS opravili veliko strokovnega dela, za kar velja vsem članom komisij in 
delovnih teles posebna zahvala.   
 
 

15 Pregled porabe sredstev komisij in delovnih teles v letu 2015 
 

  Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 PLAN Realizacija  Indeks Realizacija  Indeks 

    2015 2015 R/N 2014 15/14 

1 Komisija za upravljanje z divjadjo 31.000 24.407 79 30.971 79 

1.2 Strokovno znanstveni svet pri LZS  10.500 3.795 36 7.596 50 

2 Komisija za mednarodne odnose  13.000 11.590 89 16.497 70 

3 
Komisija za lovsko orožje in lovsko strelstvo  
(prih.8.000) 20.500 25.621 125 25.741 100 

4 Komisija za finančno in gospodarsko področje 4.000 3.475 87 3.646 95 

5 Komisija za organizacijska in pravna vprašanja 3.500 3.391 97 3.388 100 

6 Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi                                      21.500 23.052 107 24.932 92 
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6.1 − TV-oddaje Dober pogled             16.000 14.817 93 14.846 100 

7 Komisija za izobraževanje                                 13.500 5.252 39 8.304 63 

7.2 Komisija »Mladi in lovstvo« 7.500 7.954 106 11.547 69 

8 Komisija za priznanja in odlikovanja                6.200 2.441 39 3.672 66 

9 Komisija za lovsko kinologijo  26.000 22.323 86 21.788 102 

10 Komisija za lovski informacijski sistem Lisjak 15.500 14.894 96 12.707 117 

  Skupaj:     188.700   163.011 86     185.635   88 

 
 
Koriščenje sredstev komisij je bilo v skladu s sprejetim planom, vse prekoračitve pa so bile 
pokrite s pridobljenimi sponzorskimi sredstvi ali pa odobrene s predhodnimi sklepi 
Upravnega odbora LZS. 
 
 

 

IV  RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015 
 

Znesek v EUR ( brez centov 
) Postavka Oznaka za 

AOP Tekočega leta  Prejšnjega 
leta 

2 3 4 5 
SREDSTVA (002+ 009+015) 001 3.183.547 3.251.248 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003 do 008) 002 973.341 1.103.845 

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 

003 0 841 

II. Opredmetena osnovna sredstva 004 717.660 841.813 
III.  Naložbene nepremičnine 005 255.257 260.183 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 006 424 1.008 
V. Dolgoročne poslovne terjatve 007 0 0 

VI. Odložene terjatve za davek 008 0 0 
B. KRATKORO ČNA SREDSTVA (010 do 014) 009 2.208.313 2.145.564 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 010 0 0 
II. Zaloge 011 91.518 95.433 

III.  Kratkoročne finančne naložbe 012 840.000 800.000 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 013 1.116.885 1.125.073 
V. Denarna sredstva 014 159.910 125.058 

C. KRATKORO ČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

015 1.893 1.839 

  Zunajbilančna sredstva 016 0 0 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(018+021+022+026+031) 

017 3.183.547 3.251.248 

A. SKLAD (019 do 020) 018 1.949.144 1.975.219 
I. Društveni sklad  019 1.949.144 1.975.219 

II. Presežek iz prevrednotenja 020 0 0 
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B. REZERVACIJE IN DOLGORO ČNE 
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. KRATKORO ČNE OBVEZNOSTI (027 do 030) 026 117.292 155.707 

I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev 027 0 0 
II. Kratkoročne finančne obveznosti 028 0 0 

III.  Kratkoročne poslovne obveznosti 029 115.695 154.664 
IV. Kratkoročni dolgovi do članov 030 1.597 1.043 

D. KRATKORO ČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

031 1.117.111 1.120.322 

  Zunajbilančne obveznosti 032 0 0 
 

2. Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 
 

Znesek 

SKUPAJ 
OD TEGA: iz 

opravljanja pridobitne 
dejavnosti 

Postavka Oznaka 
za AOP 

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 1.263.782  1.287.563 138.671  158.377 

c) 
dotacije iz drugih fundacij, skladov 
in ustanov 

053 157  149  -  -  

č) 
donacije drugih pravnih in fizičnih 
oseb 

054 12.256  9.574  -  -  

e) članarine in prispevki članov  056 1.112.698  1.119.463               - -  

f) 
prihodki od prodaje trgovskega 
blaga, storitev in proizvodov 

057 121.854  135.249 121.854  135.249 

g) ostali prihodki od dejavnosti 058 16.817  23.128 16.817  23.128 

5. 
Donosi od dejavnosti (050+059-
060+061) 

062 1.263.782  1.287.563 138.671  158.377 

6. 
Stroški porabljenega materiala in 
prodanega trgovskega blaga (064-
065+066) 

063 58.168  85.805 6.398  11.543 

a) 
Nabavna vrednost nabavljenega 
materiala in trgovskega blaga 

064 58.168  85.805 6.398  11.543 

7. Stroški storitev 067 730.901  724.758 80.398  97.498 
8. Stroški dela 068 254.691  254.885 28.015  34.288 
9. Dotacije drugim pravnim osebam 069 179.936  156.357 19.793  21.034 
10. Odpisi vrednosti 070 63.074  28.846 6.938  3.881 
11. Drugi odhodki iz dejavnosti 071  8.937  8.876 983  1.194 

11.a 
Skupaj odhodki iz dejavnosti 
(063+067+068+069+070+071) 

072 1.295.707  1.259.527 142.525  169.438 

12. Finančni prihodki 073 1.622  17.358 622  16.358 
13. Finančni odhodki 074 4 2  1  -  
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14. Drugi prihodki 075 1.159  934 26  934 
15. Drugi odhodki 076 25  39.258 2 5.281 
16. Davek od dohodkov  077 569  720 569  720 

18. 
Presežek prihodkov   
(062-072+073-074+075-076-077-
078) 

079 -  6.348 -  230 

19. 
Čisti presežek odhodkov ( 072-
062-073+074-075+076+077+078) 

080 29.742 - 3.778 - 

  

*povprečno število zaposlencev na 
podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju (na dve decimalki) 

082 7,24  7,00  2,60  3,00  

  **število mesecev poslovanja 083 12  12  12  12  
 

 
 
 

3. Pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 2015 
 
Splošni podatki:  
Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana  
 
Leta 1907 je bil ustanovljen Slovenski lovski klub, ki se je kasneje preimenoval v Slovensko 
lovsko društvo. Lovska zveza Slovenije kot organizacija, ki po svoji tradiciji predstavlja  
strokovno in enovito interesno združenje lovcev, registrirano kot pravna oseba z nazivom 
Lovska zveza Slovenije, je bila vpisana v register 1. 7. 1999. Članice Lovske zveze Slovenije 
so lovske družine in območne lovske zveze po vsej Sloveniji ter druga društva in združenja, ki 
delujejo v interesu lovstva.     
 
Naloge in cilji: glavne naloge in cilji so organizacija in izobraževanje lovcev, lovskih 
čuvajev, usposabljanje in naravovarstveno ozaveščanje lovcev, izdajanje strokovne literature s 
področja divjadi in lovstva, skrb za razvoj lovske kinologije, lovskega strelstva, skrb za 
lovsko kulturo, za delovanje lovske muzejske dejavnosti, delovanje v mednarodnih 
organizacijah s področja lovstva in varstva narave ter sodelovanje z njimi, sodelovanje pri 
znanstvenem in raziskovalnem delu glede divjadi in lovstva, zagotavljanje etičnosti lova, 
informiranosti članstva in javnosti o lovstvu in varstvu narave. Opravlja tudi naloge javnega 
interesa s področja varstva narave, divjadi in lovstva, ki jih določa zakonodaja, s ciljem 
uveljavljanja statusa samostojne lovske in naravovarstvene nevladne organizacije. Sodeluje z 
državnimi organi in organizacijami zaradi uveljavljanja trajnostnega upravljanja z divjadjo v 
skladu s stroko in znanostjo.    
 
Organizacija Lovske zveze Slovenije:  
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Predsednik Lovske zveze Slovenije je mag. Lado Bradač. 
 
 

Ostali podatki:  
 

Matična številka:                                     5145392000 
Davčna številka:                                      23864516 
Šifra dejavnosti:                                      94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 
Transakcijski račun:                                SI56 0201 0001 5687 097, odprt pri NLB, d.d. 
Poslovno leto:                                          koledarsko 
Število zaposlenih na zadnji dan v letu: 8 
 
Lovska zveza Slovenije se ukvarja s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, kot določa Zakon 
o društvih in pravila Lovske zveze. Obseg pridobitne dejavnosti v letu 2015 znaša 10,9998 %, 
nepridobitne pa 89,0002 %.  
 
Letno poročilo o delovanju Lovske zveze Slovenije v letu 2015 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.  
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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.  
 
 
 
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.    
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3.3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015 
 

 

AKTIVA                                                                             Zneski v EUR 

Besedilo 2015 2014 Indeks 2015/2014 
 Neopredmetena osnovna sredstva in dolg. AČR - 841 - 
 Nepremičnine  - zemljišča 76.057 115.161 66 
 Nepremičnine  - zgradbe po neodpisani vrednosti 590.615 650.489 91 
 Nepremičnine – zgradbe v izdelavi 29.155 58.309 50 
 Oprema in druga opr. OS  po neodpisani vrednosti 21.833 17.853 123 
 Naložbene nepremičnine 255.257 260.183 99 
 Naložbe v delnice in deleže družbe Rogaška 114 114 100 
 Naložbe v obveznice  310 894 35 
 Gotovina v blagajni 179 144 125 
 Denarna sredstva na transakcijskem računu 159.731 124.914 128 
 Kratkoročne terjatve do kupcev 40.850 67.795 61 
 Terjatev za članarine 1.056.895 1.047.649                             101 
 Terjatve za vstopni DDV 1.870 4.212 45 
 Terjatve za davek od dohodka pravnih oseb  - 1.631 - 
 Ostale kratkoročne terjatve   17.270 2.022 855 
 Terjatve za obresti - depozit NLB - 1.765 - 
 Kratkoročni depoziti pri bankah 840.000 800.000 105 
 Aktivne časovne razmejitve 1.893 1.839 103 
 Zaloge blaga 91.518 95.433 96 
 S K U P A J :  3.183.547 3.251.248 98 
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PASIVA                                                                              Zneski v EUR 
 

Indeks 2015/2014 
Besedilo 2015 2014 

 
Obveznosti do dobaviteljev 55.831 97.993                 57   
Kratkoročne obveznosti do članov 1.597 1.043 153   
Druge kratkoročne obveznosti -   -                          - 
Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 11.489 10.733 107   
Obveznosti za prispevke - plače 7.011 6.617                 106   
Davek od osebnih prejemkov 2.870 2.814                 102   
Obvez.za druge prejemke – prehrana, prevoz … 1.092 1.419                 77   
Obvez. za druge prejemke – neto nagrade 3.000 -  -  
Obvez.za dajatve – nagrade 1.000 -  -  
Prejeti predujmi – obveznost za predujme 348 394                 88   
Obveznost  za  DDV na koncu obdobja 22.177 24.922                 89   
Obveznosti za davek od dohodka - -                     -  
Obveznost  na podlagi odtegljajev od plač  -                         -                       -  
Obveznost za  neto avtorske pogodbe 7.194 6.478                   111   
Obveznost za dajatve  od avtorskih pogodb 3.683 3.294                 112   
Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 13.905 13.374                   104   
Kratkoročno odloženi   prihodki - članarina 1.103.206 1.106.948 100 
       -  
USTANOVITVENA VLOGA 1.311.233 1.311.233                 100   
       -  
Nerazporejeni presežek prihodkov 667.653 657.638                 102  
Presežek prihodkov tekočega obdobja - 6.348                 -   
Presežek odhodkov tekočega obdobja  29.742 -              -  
       -  
S K U P A J : 3.183.547 3.251.248                 98   
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Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
 
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki jih ima Lovska zveza 
Slovenije za opravljanje svoje dejavnosti ali opravljanje storitev  se bodo uporabljala v več 
kot enem obračunskem obdobju.  
 
Osnovna sredstva se vrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani za nevračljive 
dajatve. Nabavna vrednost  osnovnih sredstev se zmanjšuje posredno z letnimi popravki te 
vrednosti, ugotovljenimi na podlagi amortizacijskih stopenj, ki jih društvo vnaprej izračuna 
na podlagi ocenjene dobe koristnosti. Pri tem društvo uporablja naslednje amortizacijske 
stopnje: 
 
 

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

 
Računalniška 
oprema  

        50,00      % 

druga oprema 10,00        33,30      % 
drobni inventar        100,00      % 

 
 
Opredmetena osnovna sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo, zaradi slabitve pa 
se lahko prevrednotujejo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo tržno 
vrednost. Za znesek prevrednotenja zaradi oslabitve se izkažejo drugi odhodki. 
V letu 2015 je bila izvedena slabitev sredstva v izgradnji (konto 0270).  Na tem kontu je 
knjižena projektna dokumentacija za rekonstrukcijo in adaptacijo Vile Zlatorog v vrednosti 
58.309,91 EUR.  Ker obstaja 50% verjetnost, da adaptacija ne bo izvedena, poleg tega pa 
projektna dokumentacija izhaja iz leta 2009 in lahko kaže znake zastaranje,  se je izvedla 
slabitev sredstva v izgradnji za 50%. S slabitvijo omenjenega sredstva so se pojavili  
prevrednotovalni poslovnih odhodki, ki so se bremenili poslovni izid v letu 2015.    
 
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. 2015. 
 
Na predlog popisne komisije je bil opravljen odpis neuporabnih, uničenih in iztrošenih 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja OS. 
 
 
Odpis opreme je bil knjižen po nabavni vrednosti 5.170,38 EUR in popravku vrednosti 
5.170,38  EUR, odpis drobnega inventarja osnovnih sredstev  pa v nabavni vrednosti 95,05 
EUR in popravku vrednosti 95,05 EUR.  
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                               IZKAZ GIBANJA NEOPREDMETENIH  SREDSTEV                    
                                         Pregled po stanju na dan 31.12.2015  
 

 
 

 

 

Nabavna vrednost          Zneski v EUR  

    

Stanje 01.01.2015 28.358   

Pridobitve   -  

Odtujitve                         -      

Drugo (prenosi, popravki)                                     -     

Stanje 31.12.2015                           28.358   

    

Popravek vrednosti   

Stanje 01.01.2015                           27.516   

Amortizacija                             842 

Odtujitve   -  

Drugo (prenosi, popr.)   -  

Stanje 31.12.2015 28.358   

    

Neodpisana vrednost   

Stanje 01.01.2015 842   

Stanje 31.12.2015 -                           

Opredmetena osnovna sredstva – pregled  po stanju na dan 31.12.2015: 
                                                                                 
                                                                                                               Zneski v EUR 
 

 Besedilo Nabavna vrednost popravek vrednosti/ 
prenosi 

Knjigovodska 
vrednost 

Zemljišča                      76.057                            -                        76.057   

Zgradbe                      861.931                     271.317   590.614   

Zgradbe v izdelavi 58.310   29.155        29.155   

Oprema 105.128                     83.294   21.834 

Drobni inventar                          2.597                         2.597                             -     
                                -     

S k u p a j :                   1.104.023   386.363                   717.660    
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IZKAZ GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU  2015 
 
           

Zneski  v EUR 
 
 

Nabavna vrednost  Zemljišče   Objekti   Zgradbe   Oprema  
 Drobni 
inventar  

 Skupaj  

    
 

nepremičnine   v izdelavi        

Stanje 1. 1. 2015  115.161   923.187   58.310        101.400   2.692    
1.200.750   

Pridobitve -   -                                    - 10.946                
-         

10.946   

Odtujitve         -39.103         -61.257        - -2.048   -   -102.408   
Drugo – odpisi   -  -                          -29.155               -

5.170  
-95        -34.420 

Drugo – prenosi  - - - - - - 
Stanje 31. 12. 2015  76.058    861.930   29.155   105.128   2.597    

1.074.868   
       
Popravek vrednosti       
Stanje 1. 1. 2015                     

-        
-272.699                       -        -83.547   -2.692   -358.938   

Amortizacija                     
-        

-13.142   - -6.965                        
-        

-20.107   

Odtujitve                     
-        

                 
14.524        

- 2.048   -   16.572 

Drugo – odpisi                      
-        

-       - 5.170                    
95        

5.265 

Stanje 31. 12. 2015                     
-        

-271.317   -   -83.294   -2.597   -357.208   

       
Neodpisana 
vrednost 

      

Stanje 1. 1. 2015 115.161   650.488   58.310    17.853                         
-        

 841.812   

Stanje 31. 12. 
2015 

 76.058   590.613   29.155   21.834                         
-        

717.660 
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Izkaz gibanja naložbenih nepremičnin v letu 2015 
 
                                                                                                    Zneski v EUR 

Nabavna vrednost  Naložbene  

   nepremičnine  
Stanje 01.01.2015 378.870   

Pridobitve                           -         

Odtujitve -   

Drugo ( prenosi  )                     -        

Stanje 31.12.2015 378.870   

  

Popravek vrednosti  

Stanje 01.01.2015 -118.687   

Amortizacija -4.926   

Odtujitve -   

Drugo (prenosi) - 

Stanje 31.12.2015 -123.613   

  

Neodpisana vrednost  

Stanje 01.01.2015  260.183   

Stanje 31.12.2015 255.257   

 
 
  Naložbe v delnice in deleže 
                                                                                                                                Zneski  v EUR 

Besedilo 2015 2014 Indeks 2015/2014 
Naložbe v delnice in deleže družb - Rogaška  114    114   100 

Naložbe v obveznice Slovenske odškodninske 
družbe  

310   894     35 

    

S k u p a j : 424   1.008   42 

 
  
 
Kratkoro čna sredstva: 
 
Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah. Zaloge so bile ob 
popisu stanja na dan 31.12.2015 vrednotene po zadnjih dokumentiranih nakupnih cenah. 
Poraba  zalog poteka po metodi FIFO. Drobni inventar z dobo uporabnosti do enega leta se v 
celoti odpisuje ob prenosu v uporabo. 
 
Skupna vrednost zalog po stanju na dan 31.12.2015  znaša 91.518,10 EUR in je sestavljena 
iz: 

- Blago v skladišču    91.518,10  EUR 
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Zaloge so bile po stanju na dan 31.12.2015 popisane. Pri popisu  ni bilo ugotovljenih razlik. 
Nekurantnih zalog komisija ni ugotovila. Neuporabnega blaga ni bilo. Zaloge niso 
zastavljene.   
 
 
Kratkoro čne 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 31.12.2015 znaša 840.000 EUR. Depoziti so se v 
primerjavi z letom 2014 povečali (indeks 2015/2014 znaša 105). Stanje je usklajeno.  
 
 
Kratkoro čne 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 
2015 beležimo za 8.045 evrov odhodkov iz naslova prevrednotenja, od tega večji del gre na 
oslabitev in odpise terjatev iz preteklih obdobij.       
 

Pregled kratkoročnih terjatev po stanju na dan 31. 12. 2015 
                                                                                                            

                                                                                              Zneski v EUR 
Besedilo 2015 2014 Indeks 2015/2014 

Kupci v državi 36.411 86.414 42 

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev -4.749 -29.833 16 

Kratkoročne terjatve do kupcev v EU 659 8.458 8 

Kupci v državi - najemnina - 2.755 - 

Ostale kratkoročne terjatve 3.922 2.022 194 

Terjatve za članarine 1.056.895 1.047.649 101 

Kratkoročne terjatve za obresti - 1.766 - 

Kratkoročne terjatve dvomljive, sporne 8.529 - - 

Terjatve za DDV 1.870 4.211 44 

Terjatev za davek od odhodka 92 1.631 6 

Ostale kratkoročne terjatve drugo  13.256 - - 

S k u p a j : 1.116.885 1.125.073 99 
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Pregled kratkoročnih terjatev do kupcev po zapadlosti – stanje na dan 31.12.2015 

                                                                                                             
 
                                                                                                                        Zneski v EUR     
 
Znesek                                            Z    a    p    a    d    l     o
konti skupine 12 ni še zapadlo do 30 dni do 60 dni od 60 dni naprej

16.169,53              4.659,83           523,25               62,71                  10.923,74               
16.596,43              4.640,39           848,14               -                      11.107,90               
4.705,33                205,33              3.000,00            -                      1.500,00                 

659,00                   505,00              -                    -                      154,00                    
1.056.895,00          1.055.125,00     -                    -                      1.770,00                 

3.779,59                -                    -                    -                      3.779,59                 
1.060,00 -               1.060,00 -                

1.097.744,88       1.065.135,55  4.371,39          62,71                28.175,23              
 

                                                                                          
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 31.12.2015. 
 

 
Pregled denarnih sredstev – stanje na dan 31.12.2015 

 
                                                                                              Zneski v EUR  

Besedilo 2015 2014 
Indeks 

2015/2014 
Blagajna - gotovina 179  144  124 

Denarna sredstva na transakcijskem računu 159.731   124.914   128 

    
S k u p a j : 159.910  125.058  128 

 
 
 
 
 
Kratkoro čne aktivne časovne razmejitve  
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Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se vrednotijo v skladu s SRS 12. Kratkoročne aktivne 
časovne razmejitve prikazujejo kratkoročno odložene stroške in je izkazan v bilanci v znesku  
1.893 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 izidom tekočega leta 1.949.144 EUR. Glavna postavka je 
ustanovitvena vloga v višini 1.311.233 EUR. 
 
 
Kratkoro čne obveznosti 
 
Kratkoro čne 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 2015 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 ter davka od dohodka za leto 2015.  

 
Pregled kratkoročnih obveznosti po stanju na dan 31.12.2015                                                                  

                                       
                                                                                                      Zneski v EUR 

Besedilo 2015 2014 Indeks 
2015/2014 

Obveznosti do dobaviteljev doma 55.831 97.993 57                
Obveznosti za nezaračunano blago in storitve                 -                     -     -                            
Obveznost do članov - potni stroški 1.597 1.043 154                           
Obveznost za nagrade 3.000 - -                             
Obveznost za dajatve od nagrad 1.000 - -                             
Druge kratkoročne obveznosti                 -                     -      -  
Obveznost za čiste plače in nadomestila plač 11.489 10.733 107                  
Obveznost za prispevke - plače 7.011 6.617 106                         
Davek od osebnih prejemkov 2.870 2.814 102                       
Obveznosti za druge prejemke - prehrana, prevoz 1.092 1.419  77                      
Obveznosti za druge prejemke - podjemne pogodbe  - - -                       
Davek od osebnih prejemkov - podjemne pogodbe  - - -                       
Obveznosti za druge prejemke - regres                 -                     -      -  
Davek iz osebnih prejemkov - regres                 -                     -      -  
Prejeti predujmi/obveznosti za predujme 348 394 89                       
Obveznost za DDV 22.177 24.922 89                          
Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb - - - 
Obveznosti za odtegljajev pri plači                 -                     -      -  
Obveznosti za neto avtorske pogodbe 7.194 6.478 111  
Obveznosti za dajatve po avt. pogodbah 3.683 3.294 112                           
S k u p a j : 117.292 155.707   76                     
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Pregled kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti – stanje na dan 
31.12.2015 
 
 

Besedilo Znesek v EUR Opomba 
obveznost do dobaviteljev  55.831 še ni zapadlo  
Skupaj:  55.831  

 
 
Kratkoro čne pasivne časovne razmejitve  
 
 
Kratkoro čne pasivne časovne razmejitve izkazujejo kratkoročno odložene prihodke za 
članske prispevke ter druge vnaprej vračunane stroške (odhodke).  

 
 

Pregled  kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev – stanje na dan 31.12.2015 
                                                                                      
 
                                                                                                    Zneski v EUR  

Besedilo 2015 2014 
Indeks 

2015/2014 
Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki  13.905    13.374   104 

Kratkoročno odloženi prihodki - članarina 1.103.206   1.106.947                       99 

Kratkoročno odloženi prihodki - oglasi  -       -      - 

Druge pasivne časovne razmejitve               -                     -       - 

    
S k u p a j :  1.117.111    1.120.321   99 

 
 

3.4  Izkaz poslovnega izida za leto 2015 
 

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 2015 in je 
izračunan glede na delež pridobitne dejavnosti ( 10,9998%). 
 
Odhodke, odvisno od tega kje nastanejo, vodimo po stroškovnih mestih.  
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Lovska zveza Slovenije izkazuje v letu 2015 presežek odhodkov nad prihodki v višini 
29.742 EUR, od tega znaša presežek odhodkov nad prihodki iz pridobitne dejavnosti 
3.778 EUR.  

Prihodki iz pridobitne dejavnosti, doseženi v letu 2015 
 

                                   Zneski v EUR 

Besedilo 2015 2014 Indeks 
2015/2014 

Članarine in prispevki članov                  -                       -    - 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in 
proizvodov 

121.854 135.249 90 

Ostali prihodki od dejavnosti 16.817 23.128 73 

Finančni prihodki 622 16.358                      4 

Drugi prihodki 26 934 3 

       

Skupaj : 139.319 175.669 80 

    

 
Odhodki iz pridobitne dejavnosti, doseženi v letu 2015 

 
                                                                                                                           Zneski v EUR  
 

Besedilo 2015 2014 
Indeks 

2015/2014 
Nabavna vrednost nabavljenega materiala in 
trgovskega blaga 6.398 11.543      56  

Stroški storitev 80.398 97.498 83   

Stroški dela 28.015 34.288      82   

Dotacije drugim pravnim osebam 19.793 21.034 95   

Odpisi vrednosti 6.938 3.881       179   

Drugi odhodki iz dejavnosti 983 1.194    83 

Skupaj odhodki iz dejavnosti  142.525  169.438  85 

Finančni odhodki 1 -          -     

Drugi odhodki iz dejavnosti  2 5.281 -  

Skupaj vsi odhodki iz pridobitne dejavnosti   142.528 174.719  82 

               -     
Davek od dohodkov  569 720 79   
 

 
 

Čisti presežek prihodkov oz. odhodkov iz pridobitne dejavnosti 
 
                                                                                                      Zneski v EUR 

Besedilo 2015 2014 
Presežek prihodkov nad odhodki - 230 
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Presežek odhodkov nad prihodki  29.742 - 
Skupaj: 29.742 230 

 
Podatki iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb 

za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015 
 

Zaporedna. št.             Besedilo                                                                                          Zneski v EUR 
    
1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih:                  1.266.562   

2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje                                                                                                          
       

1.127.243   
   -   Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti                      1.127.243   
4. DAVCNO PRIZNANI PRIHODKI ( 1-2 )                                                  139.319   
5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih                       1.295.736   
6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje  1.159.761   
   -   Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti                                 1.153.208   
   -   Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev        4.270   
   -   Nepriznani odhodki  v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance         2.283 
8. DAVCNO PRIZNANI ODHODKI ( 5- 6 )                                                            135.975   
9. RAZLIKA med dav čno priznanimi prihodki in odhodki ( 4 -  8 )                           3.344   
13. DAVCNA OSNOVA                                                                                 3.344   
16. OSNOVA ZA DAVEK                                                                    3.344  
17. DAVEK  17%                                                                                              569   
22. Vplačane akontacije                                                                                         721   
24. Preveč vplačane akontacije                                       152 
25. OSNOVA ZA DOLOCITEV AKONTACIJE DAVKA                   3.344   
26. Akontacija 17,00%                                                                      569  
27. Mesečni obrok akontacije                                                                    47   
 

 
3.5  Podatki iz izkaza poslovnega izida LZS za leto 2015 

 
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, 01.03.2016 

 
Pojasnila pripravila:                                               predsednik LZS 

 
Irena Karlin                                             mag. Srečko Felix Krope 
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V POROČILO NADZORNEGA ODBORA LZS 
 
 
I  Seje Nadzornega odbora: 
 
Nadzorni odbor je imel v letu 2015 eno sejo, dne 12.03.2015. 
 
II  Člani komisije in udeležba na sejah Nadzornega odbora 
 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 
mag. Janez Janko Gladek Opravičeno odsoten 
mag. Sebastijan Gorenc 1/1 
Peter Habjan 1/1 
Bojan Maček 1/1 
Janez Marinčič 1/1 

 
III  Podro čje dela Nadzornega odbora 
 
Nadzorni odbor (NO) nadzira delo in sklepe organov LZS s poudarkom na njenim finančno- 
materialnim poslovanjem. O svojih ugotovitvah poroča občnemu zboru in upravnemu odboru 
LZS. Pred sprejetjem letnega poročila LZS pripravi poročilo nadzornega odbora. 
 
IV  Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015  
 
V letu 2015 je NO svoje dejavnosti opravljal v skladu svojih pooblastil in v okviru sprejetega 
programa dela za leto 2015. 
 
V mesecu januarju je bilo s strani NO podano mnenje o prejetem predlogu o pripravi 
Pravilnika o delu NO pri članicah LZS (LD), ki se je nanašal na ureditev delovanja nadzornih 
odborov pri članicah. Podano mnenje je bilo namenjeno nadaljnji obdelavi tega vprašanja. 
 
Po prejemu osnutka letnega poročila in zaključnega računa LZS za leto 2014 in po 
opravljenem kontrolnem pregledu v računovodskem servisu ER Kondor je NO sprejel 
poročilo za leto 2014, ki je bilo posredovano v vednost UO in v potrditev občnemu zboru 
LZS. V poročilu ni bilo zaznanih odstopanj in nepravilnosti povezanih s poslovanjem LZS, 
zato je NO občnemu zboru predlagal, da letno poročilo za leto 2014, sprejme. Z ločenim 
mnenjem je NO seznanil UO in direktorja strokovnih služb LZS o priporočilu nekaterih 
aktivnosti, ki bi preglednost poslovanja še izboljšale. 
 
NO se je podrobneje seznanil s poročilom neodvisnega revizorja INREVIZIJA, ki je opravil 
pregled poslovanja LZS v letu 2014. Ob tem je NO ugotovil, da so ugotovitve revizorja 
skladne z zaključki NO, ti pa izkazujejo, da v računovodskih izkazih in letnem poročilu ni 
zaznati nepravilnosti. 
 
V obravnavanem letu 2015 sta bila opravljena dva pregleda poslovanja LZS v računovodskem 
servisu ER Kondor. Pri opravljenih pregledih ni bilo zaznanih kršitev ali večjih odstopanj pri 
izvajanju letnega načrta LZS. O svojih ugotovitvah je NO sproti obveščal UO in druge 
odgovorne organe LZS ter jim podal nekatere predloge. Ob izvajanju nadzora je NO ugotovil, 
da je pretok dokumentov in drugih informacij med LZS in računovodskim servisom ustrezen 
ter da omogoča ažurno spremljanje poslovanja v LZS.  
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S prisotnostjo svojega predstavnika na sejah UO, z osebnimi kontakti in opravljenimi 
razgovori s funkcionarji LZS je NO sproti pridobival informacije o sprejetih sklepih, o 
njihovih doslednih izvajanjih in o gospodarnem ravnanju z sredstvi v LZS. Člani NO so bili 
ustrezno seznanjeni z gradivi, ki so jih obravnavali organi LZS. 
 
V obdobju, na katerega se nanaša to poročilo, NO ni sprejel pisnih pritožb ali predlogov s 
strani članic LZS ali njenih članov. NO se je seznanil z sklepom, ki ga je sprejela KFGP LZS 
ob koncu obdobja poročanja. Po proučitvi sklepa je NO podal pisno poročilo oziroma 
odgovor in z njim seznanil vodstvo in UO LZS. 
 
NO ugotavlja, da je bilo sodelovanje s predstavniki strokovne službe, funkcionarji in organi 
LZS v letu 2015 korektno in je zagotavljalo potrebne povezave za učinkovito delovanje LZS 
in spremljanje njenega delovanja. 
 
V  Povzetek 
 
NO meni, da je svoje delo v letu 2015 opravljal v okviru svojih pristojnosti in v skladu s 
sprejetim programom dela NO. Osvojen način dela v LZS, zagotovljene komunikacije 
izmenjave potrebnih informacij in prizadevanja posameznikov kot tudi delovnih organov LZS 
so osnova in obenem poroštvo, za nadaljnje dobro in uspešno delovanje LZS. Vključevanje 
LZS v širši prostor je nujen za zagotavljanje nadaljnjega razvoja lovstva v RS. 
 

          Peter Habjan,  
          predsednik Nadzornega odbora LZS 
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VI  POROČILO RAZSODIŠČA 
 

 
I  Seje Razsodišča LZS 
 
Razsodišču LZS v letu 2015 ni bila predložena nobena zadeva v pristojno odločanje. Iz 
navedenega razloga se razsodišče v letu 2015 ni sestajalo. Tekočo korespondenco je vodil 
predsednik razsodišča. Finančni stroški razsodišča niso nastali. 
 
II  Člani Razsodišča LZS 
V letu 2015 so bili člani Razsodišča LZS predsednik Branko Reisman, podpredsednik Janko 
Brezovnik, Luka Korošec, Janez Konrad, Evgen Ivanc, Dušan Ravnihar, Samo Valič, 
Aleksander Debevec in Boris Šurbek. 
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VII  POROČILO ODBORA ETI ČNEGA KODEKSA 
 
 
I  Seje Odbora etičnega kodeksa 
 
Odbor je imel v letu 2015 tri seje, na katerih je obravnaval sedem pobud za oceno etičnosti 
spornih ravnanj in o njih odločil. 
 
II  Člani Odbora etičnega kodeksa in udeležba na sejah  
 

Ime in priimek: Prisotnost na sejah: 
Niko Šuštarič (predsednik) 2/3 
Rok Gašperšič (podpredsednik) 3/3 
Edo Krašna 0/3 
Marko Obrekar 2/3 
Borut Bitenc 2/3 
Štefan Gačnik 3/3 
Branko Bec 3/3 
Andrej Ivančič 3/3 
Jože Cenčič 1/3 

 
III  Podro čje dela 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  Podroben opis posameznih aktivnosti v letu 2015  
 
Posamezne izmed sedmih pobud so se nanašale na naslednja vprašanja: 

− nepriznavanje začetka članstva članu s strani LD; po vložitvi pobude je LD podatek 
popravila in je bil postopek pred OEK ustavljen; 

− sklep UO v zvezi z delovno obveznostjo članov LD, pritožba; pobuda je ocenjena kot 
preuranjena, ker pred tem niso bile izčrpane vse možnosti pravnega varstva 
pobudnikov; 

− »pritožba« člana LD na vodenje disciplinskega postopka zoper drugega člana LD; 
ugotovljeno je, da imata v disciplinskem postopku pravico do pritožbe le kršitelj in 
UO LD; pritožba drugih članov ni možna, zato je ugotovljeno, da ni pogojev tudi za 
postopek pred OEK; zadeva je tudi zastarala; 

− etičnost ravnanja z divjačino; ugotovljeno je, da EK ureja odnos do divjadi in plena 
vse do pozdrava lovini; EK ne vsebuje pravil ravnanja s plenom kot živilom ali s 
kadavrom poginule divjadi; ugotovljeno je da ni pogojev za postopek pred OEK; 
zadeva je tudi zastarala; 

− pobuda člana LD za pomoč OEK pri uveljavljanju njegovih pravic v LD, predno je 
uporabil razpoložljiva pravna sredstva; OEK nima pristojnosti posegati v delo in 
odločanje organov LD zato ni pogojev za obravnavo zadeve pred OEK; 

− zahteva Društva lastnikov gozdov, da pristojno ministrstvo dovoli lov jelenjadi 
ponoči; OEK je sprejel apel vodstvu LZS, da pri pristojnih državnih organih posreduje 
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in doseže spoštovanje pravil etičnega lova tudi v primeru izrednih ukrepov zaradi 
preprečevanja škode po divjadi; 

− pobuda prizadetega posameznika za oceno etičnosti dela in ravnanja javnih 
uslužbencev na področju lovstva; OEK je v tej zvezi obravnaval več povezanih 
vprašanj in sprejel stališča, ki so podrobneje predstavljena v nadaljevanju tega 
poročila. 

 
Izmed vsebinskih zadev v letu 2015 je treba kot eno pomembnejših izpostaviti pobudo, da 
OEK oceni etičnost delovanja treh vidnih in vplivnih javnih uslužbencev na področju lovstva 
v državi in sicer enega od vodij lovišča s posebnim namenom (LPN), enega delavca Zavoda 
za gozdove in enega znanstveno raziskovalnega delavca Univerze v Ljubljani, ki je hkrati 
predsednik enega od strokovnih organov LZS. Glavi očitki glede dela vodje lovišča s 
posebnim namenom se nanašajo na nestrokovno in neodgovorno vodenje LPN in 
nespoštovanje etičnih norm pri gospodarjenju z divjadjo (redukcijski odstrel), zanemarjanje 
biotehničnih del idr. Delavcu Zavoda za gozdove (ZG) pobuda očita nerazumno politiko do 
velikih zveri in posledične škode na drobnici, večletno neustrezno politiko glede krmljenja 
medveda in zavajanja javnosti v zvezi s tem,  neuspešnost pri doselitvi risa, ki je pred 
ponovnim izumrtjem, uvedba redukcijskega odstrela pri divjih prašičih z odstrelom vodeče 
svinje, predlaganje lova na jelenjad ponoči in opuščanje raziskovalnega dela v LPN. 
Znanstveno raziskovalnemu delavcu pobuda očita neracionalno trošenje sredstev za raziskave, 
ki niso uporabne za reševanje problemov sobivanja z velikimi zvermi, večletno neustrezno 
politiko glede krmljenja medveda in zavajanja javnosti v zvezi s tem,  neuspešnost pri 
doselitvi risa, ki je pred ponovnim izumrtjem, zagovarjanje redukcijskega odstrela pri divjih 
prašičih z odstrelom vodeče svinje in zanemarjanje problematike male poljske divjadi. 
Pred obravnavo pobud je bilo potrebno odgovoriti na vprašanje koga Etični kodeks slovenskih 
lovcev (EK) sploh zavezuje in je posledično dopustna tudi osebna obravnava kršitelja, oz.  
katera ravnanja in posledice so tista, ki so lahko predmet presoje njihove etičnosti pred OEK 
kot vrhovnim razsodiščem za lovstvo. 
 
Kar zadeva veljavnost EK za člane članic LZS je sprejeto stališče da je EK eden od veljavnih 
splošnih pravnih aktov LZS, zavezujoč za njene članice in slehernega lovca, člana članice 
LZS, ne glede na podpis zaprisege slovenskega lovca. Zaprisega slovenskega lovca je 
predvsem javna manifestacija osebne odločitve posameznika da je etične norme kodeksa  
odločen spoštovati. Osebna obravnava kršitelja Etičnega kodeksa je zato utemeljena tudi 
zoper člana, ki morebiti zaprisege ni podpisal. Podpis Zaprisege je hkrati javna manifestacija 
etičnost slovenske lovske organizacije, zato bi moral postati v bodoče pogoj za sprejem v 
lovske vrste.   
 
Kar zadeva veljavnost EK izven Lovske zveze Slovenije je sprejeto stališče, da so etične 
norme, zapisane v EK, kot tudi tiste ki niso zapisane, pa jih spoštujemo, splošno veljavne, 
zato zavezujejo k etičnemu ravnanju vsakogar, ki s svojim ravnanjem kakorkoli posega na 
področje lovstva in ohranjanje narave. To še posebej velja za javne uslužbence in 
funkcionarje v lovskih organizacijah pa tudi za vse druge javne uslužbence in funkcionarje v 
državni upravi, ki s svojimi pristojnosti in odgovornosti posegajo na področje lovstva in 
ohranjanja narave. Zato se je Odbor pobudo odločil obravnavati tudi vsebinsko, vendar 
anonimno in zgolj načelno v skladu z 19. členom Pravilnika o postopku pred OEK. 
 
Glede konkretnih očitkov iz pobude Odbor nima pooblastil in možnosti, da bi preveril  
utemeljenost vseh pobudnikovih očitkov v zvezi z delom treh javnih uslužbencev. Izjema so 
splošno znana dejstva, ki jih je Odbor sprejel kot potrditev neustreznega delovanja pristojnih 
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posameznikov, inštitucij in državnih organov v zvezi z ohranitvijo risa, sobivanjem z velikimi 
zvermi in desetletja nepopravljivim stanjem male poljske divjadi. Dokumentirane so le 
določene nepravilnosti enega od lovišč s posebnim namenom v Strokovnem mnenju o 
upravičenosti delovanja LPN v RS, (Erico Velenje, november 2012), ki potrjujejo 
utemeljenost nekaterih očitkov iz pobude. 
 
Za oceno utemeljenosti očitkov iz pobude je dovolj podlage v EK, ki vsebuje usmeritve in 
pravila za etično delovanje v lovstvu in pri ohranjanju narave. Odnose do narave  slovenski 
lovci uresničujemo po načelu trajnostne rabe narave in po načelu trajnostnega razvoja družbe.  
Ob primerjavi očitkov iz pobude, splošno znanih dejstev glede nevarnosti ponovnega izumrtja  
risa, problemov  v zvezi s sobivanjem z velikimi zvermi, desetletja nepopravljivim stanjem 
male poljske divjadi in ugotovljenih nepravilnosti pri delu enega od LPN je Odbor na stališču 
da delo javnega uslužbenca ali javnega funkcionarja ter delovanje predsednika organa LZS 
pomeni kršitev Etičnega kodeksa slovenskih lovcev, kadar v okviru svojih službenih nalog, 
pristojnosti in odgovornosti ravna oz. opusti dolžno ravnanje, zaradi česar nastopijo posledice, 
ki škodujejo trajnostni rabi narave, trajnostnemu razvoju družbe ter ohranjanju biotske 
raznovrstnosti in naravnih vrednot. Pod temi pogoji bi lahko predstavljale kršitev Etičnega 
kodeksa slovenskih lovcev tudi ravnanja oz. opustitve ter posledice, navedene v treh pobudah 
pobudnika, predvsem pa nevarnost izumrtja risa, zavajanje javnosti v zvezi z mrhovišči za 
medveda, vztrajno slabšanje pogojev za malo poljsko divjad in ugotovljene pomanjkljivosti v 
delovanju enega od lovišč s posebnim namenom. Te ugotovitve in dejstva pri odločitvi OEK 
niso upoštevane kot utemeljitev morebitne osebne odgovornosti posameznega javnega 
uslužbenca, pač pa zgolj kot ponazoritev in utemeljitev načelne odločitve OEK.  
 
S takšnimi stališči je utemeljena pokončna in kritična drža slovenske lovske organizacije do 
vsakogar, ki v državi kakorkoli prispeva k odločanju oz. neodločanju na področju lovstva in 
ohranjanja narave. Takšna kritična drža, ki drži ogledalo državi je preprosto ustavna pravica 
in poslanstvo slovenske lovske organizacije kot ene od najpomembnejših organizacij civilne 
družbe v državi, ki se je ne smemo sramovati ali se je bati. Nasprotno, morala bi biti odraz 
naše skupne odgovornosti do etičnih vrednot, ki smo jim zavezani. Res pa je, da nam takšne 
drže država ne priznava, zato bo treba verjetno vložiti precej truda, da bo tudi država 
spoznala, da različnost mnenj tudi v lovstvu  lahko samo koristi skupnemu delu, divjadi in 
naravi.  
 
Odločitve Odbora imajo svoj pomen samo, če so sporočene članstvu in javnosti ter tistim, na 
katere se nanašajo. Doslej je utečeno objavljanje odločitev Odbora na spletni strani LZS v 
delu »za člane/Dokumenti/Odbor etičnega kodeksa«.  
 
Objava gornjih stališč Odbora v zvezi z delom javnih uslužbencev in funkcionarjev pa je, brez 
pojasnila, naletela na popolno nerazumevanje in blokado vseh odgovornih v vodstvu LZS in 
Uredništvu, kar spominja na neke druge čase. Pri tem se izpostavlja pristojnost Uredniškega 
odbora za presojo primernosti besedil za objavo, s čemer je treba soglašati kadar gre za objave 
v Lovcu. Menimo pa da ni dopustno niti potrebno enake zahteve postavljati za objave na 
notranjem delu spletne strani LZS, ki je namenjena samo članom članic. Gre za resno oviranje 
dela Odbora, za poseg v pristojnost Odbora in nevaren precedens. OEK je organ LZS izvoljen 
na občnem zboru in samo občnemu zboru tudi lahko polaga račune! V Odboru zato 
pričakujemo da se z navedeno odločitvijo Odbora ne bo postopalo drugače kot z vsemi doslej 
torej, da se čim prej objavi na spletni strani ter da se jo posreduje pobudniku in 
posameznikom, ki so bili o pobudi obveščeni.  
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Za naslednji mandat ostajajo kot naloge: 
− dokončanje spremembe Pravilnika o postopku za poenostavitev postopka, 
− oblikovanje odločitev Odbora v poljudno in poučno obliko, da bodo primerne za 

objavo v Lovcu,  
− verjetno tudi ne bo mogoče mimo etičnih vidikov bodeče žice na južni meji države, ne 

glede na to koliko razlogov se navaja v opravičilo. 
 
V  Povzetek 
 
Delo Odbora etičnega kodeksa slovenskih lovcev v letu 2015 kot tudi v celotnem minulem 
mandatu ocenjujemo kot dobro. Prispele pobude in predloge smo obravnavali v skladu s 
pristojnostmi Odbora sproti in nerešenih primerov ni. Pravila postopka so znana in utečena 
tako glede osebne obravnave kršitelja kot glede načelne obravnave neetičnega ravnanja. 
Ravno tako je odgovorjeno na vprašanje koga zavezujejo etična pravila na področju lovstva in 
ohranjanja narave.  
 
Za naslednji mandat ostajajo naloge kot so dokončanje spremembe Pravilnika o postopku za 
poenostavitev postopka in oblikovanje odločitev Odbora v poljudno in poučno obliko, da 
bodo primerne za objavo v Lovcu. V Odboru verjetno tudi ne bo mogoče mimo etičnih 
vidikov bodeče žice na južni meji države, ne glede na to koliko razlogov se navaja v 
opravičilo. Tudi zaradi tega, da se spremeni po našem mnenju mlačno dosedanje stališče LZS 
do tega vprašanja. 
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VIII  PORO ČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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