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UVODNA BESEDA PREDSEDNIKA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Leto 20 12 se je začelo s konstitutivnirni sejami upravnega odbora, nadzornega odbora, odbora 
etičnega kodeksa in vseh ostalih komis ij na podlagi nov ih volitev decembra 20 ll . Kot sem že 
pojasnil. so člani upravnega odbora vo ljeni po teritorialnem načelu, člani komisij pa ne. 
Upravni odbor je potrdil nove sestave komisij, tokrat nekoliko manj števi lčne kot v mojem 
prvem mandatu. Tudi sestava je nekoliko drugačna ali skoraj povsem nova. Ostalo je zelo 
malo starih č lanov komisij. Ne zato. da bi delali s labo , ampak preprosto zato, ker se tudi sam 
lahko v enem mandatu kaj naučim in izberem druge ljudi. Vsem prejšnjim članom sem se za 
sodelovanje lepo zahvalil in j im zaželel uspešno lovsko kariero še naprej. 

Komisije v novi sestavi so pripravile svoje programe in jih konec minulega leta tud i finančno 
o vrednotile ter poslale v sprejem upravnemu odbo ru. Jasno je, da vseh želja ni mogoče 
upoštevati , čeprav bi s i tudi sam žele l, da vsi izpe ljejo načrtovano, vendar so finančna 
sredstva žal omejena. Nekatere komisije ali de lovne skupine so sistemsko pristopile k 
pripravam svojih načrtov. Konkretno bi rad izpostav il delovno skupino »Mladi in lovstvo«, ki 
je pripravila krajšo analizo preteklega stanja, navedla želeno stanje in prikazala tudi pot, kako 
bo c ilje dosegla. Omenjeno analizo je na 4 . lovskih dnevih v Prekmurju vzorno predstavil član 

te komis ije mag. Marko Mali. Takšno predstavitev in pristop pričakujem od s leherne komisije 
a li delovne skupine. To bo tudi botrovalo temu, da se č lani komisij ne bodo naslanjati le na 
mojih in vaših »55 evrov«, kolikor znaša letna č lanarina LZS. pač pa bodo iskali tudi druge 
možnosti. 

Med pomembnejšimi komisijami , pri kateri v prvem mandatu nismo imeli ravno srečne roke. 
je Komisija za upravljanje z divjadjo. Že v prvem mandatu sem za to komisijo dejal, da je 
»tančica našega očesa«. torej zelo pomembna komisija. čeprav je tudi ona le del sistema 
oziroma del celote našega lovstva. Njen predsednik je v našem g lasil u lepo predstavil 
program dela komisije in med drugim navedel povabilo, daje komisija pripravlj ena strokovno 
pomagati našim članicam. Žal je bilo do sedaj teh zapros il zelo malo, pričakoval bi jih več. 

V minulem letu sem nekajkrat uporabil besede. ki jih še vedno zagovarjam. Dejal sem. da je 
znanje naš edini adut in ga je potrebno krepiti, kajti le z njim bomo opravljali svoje 
poslanstvo, družba pa nas bo zaradi našega znanja tudi spoštovala in cenila. Lani smo tako 
lovci sodelovali na 4. Slovenskih lovskih dnev ih, na posvetu o gamsu v Velenju in še kje . 
Torej so to priložnosti, s pomočjo katerih krepimo svoje znanje in ga predstav ljamo javnosti . 
Na vseh omenjenih srečanj ih pa sem opaz il le peščico lovcev, povsod manj kot sto . Tovrstna 
srečanja in posveti , ki j ih pripravljajo člani Strokovno-znans tvenega sveta LZS in inštituta 
ERICo, so pripravlj eni na zelo visoki strokovni ravni . Menim, da je Lovska zveza Slovenije 
strokovna organizacija, ki upošteva znanstvena spoznanja in pri njih sodeluje, zato bi 
pričakova l in bi l zelo vese l. če bi se takšnih srečanj v prihodnje udeleži lo več lovcev. 

Leta 2008 smo svojo viz ij o. kako vidimo razvoj LZS do leta 2012, opredelili v 23 točkah, v 
katerih so bile zajete aktivnosti zveze. Uporabili smo jih tudi kot program za obdobje do leta 
2016. Nekatere aktivnosti so bile realizirane v celoti , nekaj pa jih je ostalo še nedokončanih. 
vendar so v teku . Tako je vodstvo LZS konec lanskega leta pregledalo vizijo in jo po točkah 
ponovno oprede lilo za naslednje obdobje. Točke so še vedno aktualne in jih navajam spodaj 
po a linejah. Kako daleč smo pripeljali konkretne aktivnosti, bom predstavljal ob posameznih 
priložnostih, a menim. daje prav, da jih navedem: 
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o uskladitev pravil LZS z ZDLov-1 v smislu racionalizacij e delovanja LZS, 

0 fi nanciranj e LZS je potrebno zagotoviti v razmerju 70:30, kar pomeni, da se 70 
odstotkov financira iz postavke članarin č lanov. 30 odstotkov pa iz drugih vi rov (sedaj 
je razmerj e 76,65 :23,35), 

o nadaljevanje aktivnosti za ustanovitev Zavoda za lovstvo, 
o ureditev lovske kino logije, lovskega strelstva in kulture, 
o ureditev statusa lovskega muzeja, 
o izdelava z imskega in letnega lovskega kraja, 
o nadgradnja programa za pridobivanje nov ih članov in aktivnosti za člane, mlaj še od 18 

let, 
o ustanov itev slovenske lovske fundacij e (muzej, pomoč č lanom v nesrečah (naravnih ) 

in drugih izgubah č l anov lovskih organizacij), 
o izbo lj šati vsebino glasi la Lovec in jo približati željam slovenskega lov ca, 
o prenova spletne strani LZS, 
o v upravljanje LZS pridobiti l ov išče z namenom izobraževanj a. usposablj anja tn 

raziskav, 
o ureditev parkirišč na Županč ičev i ul ici 9 v Ljubljani in dokončanje adaptacije. 

Konec leta 201 2 smo se srečali z mini strom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem na 
skupnem sestanku in se dogovorili, da bo LZS pripravila predlog aktivnosti , kaj lahko lovci 
naredimo oziroma kaj vse lahko ponudimo, in ga ponudila ministrstvu. Našteli smo kar nekaj 
aktivnosti , pomembnej ša pa j e ponudba glede načrtovanja . Gre za dolgo zgodbo. ki je 
povezana z idejo Zavoda za lovsrvo. Vendar. kot j e na posvetu o gamsu v Velenju vprašanje 
izpostavil že doc. dr. Boštjan Pokorny, je treba dobro razmisliti o tem, kaj nam j e sedaj dano , 
koliko tega sploh opravljamo in ali smo v poziciji opravljati nekaj v teh časih, ki so vendarle 
precej drugačni kot pred dvajset ali več leti . Ta zgodba še ni zaključena. 

Med letom smo izvajali še druge pomembne akti vnosti. Ministrstvu za kmetij stvo in okolje 
RS smo na primer predlagali spremembo uredbe o lovnih dobah in podobno, vendar j ih na 
tem mestu ne bom našteval, saj smo vas o njih v obliki novic obveščali na naši spletn i strani 
in v glasilu Lovec. 

Konec minulega leta smo preje li rud i naš dolgo pričakovani lovski priročnik, ki nos1 1me 
»Divjad in lovstvo«. Priročnik velikega formata vsebuje zadnja dognanja na našem področj u 
in tehta dobre tri kilograme znanja. Namenj en je lovcem, pripravnikom, javnosti , skratka 
vsem. V njem nikjer ni dobesedno napisano, kako pridobiti mlajše lovce, kot me je vprašal 
eden od lovcev. Pridobivanje nov ih članov se začne z delom v lovski druž ini, torej j e veliko 
odvisno od same lovske družine in kraja. v katerem deluje. Nihče iz Lj ubljane ne more 
napisati nečesa, da bo pred lovskim domom s prošnjami v rokah sta la vrsta nov incev. Lovske 
vrste bodo napolnjene takrat, ko bodo okolico pritegnile vabljive vrednote in kl ima v lovski 
druž ini . 

ln kaj za na pot vsem nam lovcem v letu 20 13, ki je za nekatere srečno štev ilo, za nekate re pa 
malo manj? Odgovor je preprost in to vam tudi želim : nabiranje znanja, sodel ovanje v 
raziskavah, prisotnost na predstavitvah uspehov lovcev in tistih aktivnosti , kjer smo lovci 
sodelovali . Nadaljujmo s kulturno dejavnostjo v okolju, v katerem živimo in delamo, večkrat 

oblecimo lovski kroj ter s i na ponosno pokončno g lavo nadenimo lovski klobuk. 
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V preteklih letih smo z večino nevladnih organizacij podpi sali sporazum o medsebojnem 
sodelovanju . Sodelovanja na državni ravni potekajo, pričakujem pa, da se bodo tovrstna 
sodelovanja na podlagi medsebojnih sporazumov uresničevala tudi na območju lovišč. 

Pa dober pogled in hvala za vse, kar ste dobrega storili za lovstvo, ljudi, okolje, divjad ... 

Dober pogled! 

mag. Srečko Felix Krope, 
predsednik Lovske zveze Slovenije 

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope (Foto: Boris Leskovic) 
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SPLOŠNI PODATKI O LOVS KI ZVEZI SLOVENIJE ZA LETO 2012 

ČLANSTVO 
skupaj članov na dan 31.12.2012 20.784 

žensk 363 
2!]~ikov 570 

povprečna starost let 55 05 

ORGANIZACIJA 
ttevllo OLZIZLD 19 
•tevilo volilnih okolliev 20 
število OZUL 15 
število LO 417 

od tega upravljavk loviti: 41 1 
skupna povmna loviM: ha 1.767.681 
iovna površina lovišč ha 1.648.928 

ODVZEM DIVJADI /velika ln maia • brez polhal • SKUPAJ 98.174 

srnjad . skupaj 40.066 
odstrel 31.905 
cesta 5.202 
psi 497 

navadni jelen . skupaj 3.269 
odstrel 3.026 
cesta 70 
psi 1 

muflon . skupaj 552 
odstrel 530 
cesta o 
psi 4 

gams • skupaj 2.003 
odstrel 1.912 
cesta 1 
psi 5 

divji pralič . skupaj 11 .707 
odstrel 11 .419 
cesta 141 
psi 1 

lisica 11.298 
poljski z.ajec 3.210 
siva vrane 9.078 

ŠKODE OO DIVJADI 
e!!Jav11emh škod 3.330 ŠTEVILO ŠKOD PO VRSTAH DIVJADI 

iz!!!ačane v€ 295.188 d~i ~ašič 2.669 
vrednost materiala 69.898 navadni Jelen 242 
sanacija škod · ur 8.040 srnJad 139 

1azbec 64 
siva vrana 36 

KINOlOG lJA §tevilo lovskih psov 4.132 ostala 180 
§tevilo iskanJ ranJene divJadi 3.242 

IZOBRAlEvANJA 
tzvedemh tzobraževanl 135 

LOVSKI OBJEKTI usee~m kandidati 4.689 
skupaJ ObJektov 55.900 

t ravniki 2.530 OPRAVLJENE URE 
njive 2.594 
vtsoke preže 20.095 skul!ai 635.061 
krmi§ča ---a:835 v IOVISČU 581.152 
solntce 11.732 dru§tvena deJavnost 53.909 
lovske steze ~ 4.610 km 
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l. STROKOVNA SLUŽBA LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

Januarja smo pričel i z izdelavo letnega poročila Lovske zveze Slovenije, ki smo ga skupaj s 

rezultati poslovanja predstav ili na občnih zborih . V poročilu smo že lel i korektno predstaviti 

celotno delovanje LZS v preteklem letu, zato je bilo precej obsežno. 

V začetku leta smo ponovno. že četrtič , objavi li razpis za najboljše fotografije 

prostoživečih živali v slovenski naravi in izbrane fotografije objavili v velikem stenskem 

koledarju LZS za leto 2013, ki ga je prejel vsak slovenski lovec. Razpisali smo lepe nagrade 

in kakovost prejetih fotografij je bila tokrat bo ljša kot v preteklih letih, zato je tudi koledar 

lepši in pestrejši. Zdaj že lahko trdimo. da je postal koledar vsakoletno. tradicionalno darilo 

članom č lanic LZS. 

Izšlo je deset enojnili in ena dvojna štev ilka glasila Lovec. Z izdajo 37. knjige Zlatorogove 

knjižnice pa je bilo zak ljučeno obsežno večletno delo 33 avtorjev. Knjiga Divjad in lovstvo, 

ki je bi la dostavljena vsem območnim lovskim zvezam v zadnjem tednu novembra, prejema 

pohvale in priznanja, poznavalci pa o njej govorijo kot o edinstveni knjigi v evropskem 

prostoru. Zato smo lahko uprav ičeno ponosni tako na knjigo kot na znanje triintridesetih 

slovenskih avtorjev, ki je v njej zbrano. Natisnili smo jo v nakladi 30.000 izvodov, tako jo je 

prejel vsak slovenski lovec, naprodaj pa bo tudi širi javnosti. V okviru Strokovne knjižnice v 

letu 2012 ni bilo izdano nobeno delo. saj avtor predvidene izdaje ni izpolnil pred več kot 

letom dni postavljenili zahtev recenzentov. 

Tud i četrte Slovenske lovske dneve smo izvedli kot dvodnevno prireditev, tokrat v Murski 

soboti. Prvi dan je bil namenjen delovanju slovenske lovske organizacije, največ zanimanja j e 

vzbudilo predavanje o delu z mladimi, drugi dan pa smo izvedli strokovno posvetovanje z 

udeležbo mednarodno priznanih strokovnjakov z naslovom »Divjad, bogastvo gozdov« in za 

izredno visoko raven prispevkov prejeli števi lne pohvale. 

V letu 20 12 smo imeli več sestankov s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve RS 

(MNZ) in Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS (MKO), za katere je vse podlage 
pripravila strokovna služba. Med letom smo imeli tako tudi več pogovorov s predstavniki 

MNZ glede dogajanja in zapletov pri nošenju in prenašanju orožja ter dogajanj na lovskih 

strel iščih . 

Že v januarju smo na podlagi več let ponavljajočih zahtev Ministrstvu za kmetijstvo in okolje 

RS podali predlog za spremembo Uredbe o do ločitv i divjadi in !ovnih dob s predlogom 
spremembe nekaterih nelovnih vrst ž ivali v divjad, ter spremembe !ovnih dob nekaterih vrst 

divjadi. Precej obsežen in strokovno utemeljen predlog je ministrstvo poslalo v strokovno 

presojo Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS), pa tudi drugim institucijam. vendar kljub naš im 
stalnim prizadevanjem in vprašanjem do konca leta odgovora ministrstva nismo prejeli . 
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z direktorico in delavci Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri MKO smo imeli Jaru 

tri sestanke, ki so se jih udel ežili tud i direktor ZGS, predstavnik ZGS, odgovoren za področj a 

lovstva, in glavni lovski inšpektor. Iz obsežnih zapisnikov, ki so o bjavljeni na č lanski spletni 

strani LZS, je razvidno, da se nekatere teme ponav ljajo , pri nekaterih pa smo našli bolj ali 

manj zadovoljive rešitve . Lani pa nam je največ časa in energije vzel v januarju na hitro 

sprej et in z LZS neusklaj en Pravilnik o lovski izkaznici. Med letom smo prosili ministrstvo za 

tri tolmačenj a Pravilnika, ki smo j ih tudi objavili , žal pa so precej nekonsistentna in še vedno 

povzročaj o slabo vo ljo in nepotrebne težave pri izdaji nov ih izkaznic. 

V oktobru je delegacijo LZS sprejel minister za kmetij stvo in okolj e Franc Bogovič in na 

osnovi tega razgovora smo mu konec leta posredovali predlog LZS za sodelovanje v interesu 

obeh strani. Posebej srno izpostavili našo željo po prevzemu načrtovanj a in izvajanj a 

spremljanja stanja tako divj adi kot ostalih prostož iveč ih živalskih vrst. V letu 20 12 smo imeli 

tudi več pogovorov s strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije, gozdarske, veteri narske in 

bi otehnične fakultete. 

Aktivno srno sodelovali na zasedanju CIC Foruma za vzhodno in centralno Evropo, 

katerega tema je bila »Upravljanje z malo divjadjo« in predstavili referat o slovenskih 

izkušnjah. Že kar obvezna točka letnih sestankov Foruma so tudi predvidene spremembe pri 

merilih za ocenjevanje trofej po sistemu CIC, kj er pa smo lahko le ugotovili, da v preteklem 

letu sprejetim sklepom Foruma niso sledile predvidene potrebne poteze vodstva CIC. Stališče 

lovskih zvez centralne in vzhodne Evrope. k i je drugačno od pobude strokovne komisije CIC 

in j e soglasno sprejeto, ni bilo udejanj ena in nas, kljub protestom pri sotnih, verjetno vrača na 

začetno pogajalsko izhod išče . Sicer pa je slovenska delegacija med akti vnejšimi in zelo 

spoštovanimi nacionalnimi predstavnicami v okviru velike družine 84 držav članic . 

Junija smo v Dolenjskih Toplicah zelo uspešno organizirali konferenco članic FACE tZ 

jugovzhodne Evrope. Vodil j o je direktor FACE Angus Middleton s svojimi sodelavci, ki so 

bili zadovo ljni tako z udeležbo kot odzivi sodelujočih predstavnikov lovskih zvez. Z 

referatom smo sodelovali tudi na sestanku č l anic FACE in na sestanku njihove delovne 

skupine za pravne zadeve. Posebej intenzivno se razvijajo odnosi z Lovsko zvezo Finske, s 

katero smo v grobem definira li meddržavni projekt na temo gozdnih kur, ki bi ga financirali s 

sredstvi EU. Projekt o velikih zvereh na območj u Balkana, ki ga bo vodil FACE. je vključen v 

načrt njihovega dela za to leto. z nj im pa bomo priče li , ko se bodo ustrezno kadrovsko 

okrepili . Sodelovali smo na proslavi 35-letn ice organizacij e, ki je sledila volilni skupšči ni . Na 

podlagi našega predloga načrta dela in na predlog češko-moravske lovske zveze je LZS dobila 

nov mandat podpredsednika FACE. 

Nadaljevali smo s podpisovanjem pogodb z raznimi podjetji, ki ob predložitvi ve lj avne 

lovske izkaznice nudijo članom naše zveze popust na svoje izdelke in storitve in v preteklem 
letu priš li preko številke petdeset. 

Redno letno novinarsko konferenco smo v decembru ponovno organizira li skupaj z Ribiško 
zvezo Slovenije (RZS). Na nj ej smo kot osrednjo temo predstavili novo izdano knjigo 
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Zlatorogove knjižnice Divjad in lovstvo. Po leg dela LZS v preteklem letu smo predstavili naš 

pogled na aktivno upravljanje z velikimi zvermi in vlogo lovstva pri upravlj anju s 

populacijami divjadi. V letu 2012 smo posredovali 63 izjav, sta lišč in intervj ujev za različne 

medij e. 

Izvedli smo razpis za zaposlitev m sodelovali pn izboru nove svetovalke za odnose z 

javnostmi . 

V preteklem letu smo zaradi novega Pravi lnika o lovski izkaznici izdelali in izdali 3.072 

lovskih izkaznic, 625 izkaznic lovskih čuvajev in samo 28 izkaznic strelskih sodnikov. 

Na osnovi Pravi lnika o financiranju do ločenih skupnih nalog članic LZS smo v minulem letu 

uspešno izvedli deset razpisov . Vsebino za razpise so nam posredovale vse predvidene 

komisije, razen komisije za lovsko ku lturo. Kljub relativno pozni objavi razpisov v j unij u, so 

usposobljene članice do konca leta skupaj izvedle štiriinsedemdeset nalog, kar je za prvo leto 

realizacije večjega števila razpisov nedvomno veliko število. Sicer pa j e izvajanje skupnih 

nalog z usposobljenimi č lanicami v preteklem letu potekalo usklajeno in tekoče. S tajniki vseh 

območnih lovskih zvez smo izvedli dve delovni srečanji. predvsem s ciljem zagotavljanja 

pretoka informacij in čim bolj kakovostnega opravljanja skupnih nalog. Srečanj sta se iz 

različnih razlogov v povprečj u udeležili le po dve tretjini strokovnih tajnikov. Izvedli smo 

tudi kontro lni preg led izvajanja izobraževanja lovskih pripravnikov pri usposobljenih članicah 

in pri tem nismo odkri li nepravilnosti. 

Ob koncu leta smo izpeljali že tradicionalno srečanje z nekdanjimi funkcionarj i LZS, 

predstavniki ministrstev in organov v njihov i sestavi ter pos lanci in državnimi svetniki. 

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

nanašajo na izvajanje dejavnosti službe in organov LZS. sode lovali pri izvedbi več kot sto 

sestankih organov in delovnih teles ter pri tem za njih pripravili praktično vse grad ivo in 
zapisnike. Prav tako smo pripravili gradiva in dokumente za sodne in upravne postopke v 

katerih je sodelovala LZS. izredno veliko je bilo tudi klicev. pisem in sporoči l č lanov č lanic , 

ki so žele li stališča, pojasnila in pomoč pri reševanju problemov, na katere so na leteli pri 

njihovem delovanju in delu njihovih lovskih družin in združenj. V sodelovanj u s strokovnimi 

komisijami LZS smo pripravi li in mini strstvom posredovali več strokovnih gradi v. stališč in 

pred logov za č l anice. Sodelova li smo pri pripravi strategije za upravljanje s sivo vrano in pri 
pripravi razstave o volku v Lovskem muzej u. Izdali smo tudi 11 .409 potrdil o uspešno 
opravljenih izobraževanjih in 772 odlikovanj . 
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II. ORGANI IN KOMISIJE LZS 

Komisije pri Upravnem odboru Lovske zveze Slovenije (UO LZS) so v letu 2012 delovale v 

skladu s sprejetimi programi dela in finančnim načrtom, ki ga je sprejel UO LZS v okviru 

programa dela LZS za leto 2012. Glede na izkazane potrebe pri delovanju LZS in 

obravnavano problematiko na sejah UO LZS, pa sta delovali tudi delovna skupina »Mladi in 

lovstvo« ter »Delovna skupina za oblikovanje letnega lovskega kroja«. 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. 

Arh• v reVIJe Lovec (številka 312012, stran 146) 

(Foto mag Stefan Vesel) 
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l. Komisija za upra vljanje z divjadjo 

l . Člani komisije 

V letu 201 2 so komisijo sestavlj ali predsedn ik doc. dr. Boštjan Pokorny, podpredsednik 

Boštjan Plaznik. Valter Hom, Bogomir Hlebš, Kazimir Saksida, prof. dr. Ivan Kos, Dušan 

Žižek. Peter Kovačec in Vojko Lazar. 

Il. Seje komisije 

Komisija za upravljanje z d ivjadjo (KUD) je imela v letu 2012 štiri seje. in s1cer l . 

konstitutivno sejo 2. februarja 201 2, 2. sej o 8. marca 201 2, 3. sejo 18. junija 2012 in 4. sejo 2. 

oktobra 201 2. Poleg rednih sej je izvedla tudi eno dopisno sejo, in sicer 24. avgusta 2012. 

III. Program dela komisije za obdobje 2012-2016 

Komisija za upravlj anje z divjadj o je v letu 201 2 svoje delo izvajala skladno s sprejetim 

programom dela Komisije za upravljanje z divj adjo 2012-2016, v katerem je opredelila 

poslanstvo, vizij o in vsebinska področja delovanja, si zastavila izhodišča za delovanje v 

mandatu 201 2- 2016 in konkretne naloge. Program dela komisije je bil objavljen v glasilu 

Lovec (št. 10/201 2. str. 504-509), s čimer j e skušala doprinesti k realizaciji enega izmed 

dogovorov vseh predsednikov komisij LZS, in sicer doseči č im boljše informiranje članstva 

slovenske lovske organizacije o pomenu delovanja vseh komisij Lovske zveze Slovenije. 

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

Skladno s sprejetim programom dela j e bila glavnina aktivnosti članov Komisije za 

upravljanje z divj adjo usmerjena v strokovno delovanje, oblikovanje in opredeljevanje do 

do ločenih odprtih vprašanj , še zlasti z namenom podpore vodstvu in strokovnim službam LZS 

pri argumentaciji sta lišč LZS, povezanih z upravljanjem z divjadjo in načrtovanjem, pri 

razgovorih in pogajanjih s predstavniki državnih institucij itd. 

V letu 201 2 je Komisij a za upravljanje z divjadjo sodelovala pri pripravi različnih strokovnih 

dokumentov, kot je na primer priprava dodatne utemelji tve predloga za uvrstitev nekaterih 
zavarovanih vrst med divjad in za spremembo !ovnih dob (na poziv Ministrstva za kmetijstvo 

in okolj e RS, in sicer prek raziskovalnih institucij 30. novembra 20 12). Prav tako je 

sodelovala pri komuniciranju in utemeljevanju sta lišč ter zašč ite interesov LZS do ostalih 
deležnikov na področju upravljanja z divj adjo in njenim življenjskim okolj em (sodelovanje na 

posvetu »Škoda po jelenjadi« na Bledu 30. marca 2012 in prisotnost v delegaciji LZS na 

razgovoru z ministrom za kmetij stvo in okolj e Francem Bogovičem 5. oktobra 20 12). 

V. Strokovna srečanja in izobraževanja 

Komisij a j e prav tako aktivno sodelovala pri izvedbi »4. slovenskega posveta z mednarodno 
udeležbo o upravljanju z divjadjo: gams«. ki je 15. novembra 201 2 potekal v Velenju , in se 

udeleževala drugih strokovnih srečanjih v Sloveniji in izobraževanj č lanstva (izvedba dveh 

strokovnih predavanj prof. dr. Ivana Kosa in doc. dr. Boštjana Pokornyja na prireditvi ob 40. 

obletnici naselitve muflonov na Boču v Polj čanah 12. maj a 201 2). Prav tako so člani komisije 
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skozi vse leto pregledovali nekatere strokovne članke s področja upravljanja z divj adjo m 

biologije vrst pred objavo v glasilu Lovec. 

Vl. Priprava baze dosedanjih raziskav divjadi v S loveniji 

Komisija za upravljanje divjadi je v letu 2012 pripravila baze dosedanjih raziskav divjadi v 

S loveniji z namenom vzpostavitve elektronske knjižnice. Baza raziskav je bila objavljena v 

prvi številki Zlatorogovega zborn ika (Pokorny in Jelenko. 20 12). v letu 2013 pa bo 

elektronska knjižnica tudi on-line dostopna vsem članom slovenske lovske organizacije. 

VII. Podpora pri informiranju javnosti o pomenu upravljanja z divjadjo 

Komisija za upravljanje divjadi je v letu 2012 vodstvu in strokovnim službam LZS nudila tudi 

pomoč pri aktivnostih. namenjenih informiranju in vzgoj i javnosti o pomenu in izzivih pri 

upravljanju s populacijami divjadi in njenim življenjskim okoljem. Pri tem velja izpostaviti 

sodelovanj e v oddaji Vala 202 »Valovska izvidnica« (16 minutni intervju na temo povoza 

ž ivali ; 13. 4 . 20 12), pripravo izjave za javnost glede nutrije na Ljubljanskem barju ( 14. 3. 

2012); intervju o ekosistemski vlogi divjega praš i ča in izzivih pri upravljanju s to vrsto (revija 

Jana, 26. Il. 2012) in udeležbo na redni letni tiskovni konferenci LZS, ki j e bi la 11. decembra 

20 12. 

VITI. Obravnava pobud, vprašanj in ugovorov 

Na 3. sej i je Komisija za upravljanje z divjadjo obravnavala pobude. vprašanja in ugovore, ki 

so jih nanjo neposredno naslovi li posamezni lovc i, upravljavci z lov išči ali območne zveze 

lovskih družin oziroma so jih nanjo naslovile strokovne službe LZS. Tako je komisija 

obravnavala pobudo za spremembo Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divj adi 

(podal: 10 OZUL Zasavskega LUO), pobudo za spremembo lovne dobe za lanščak inje divjih 

prašičev (Jožef Boršič), pobudo za odprtje lova na sloko (Postojnsko-Bistriška ZLO), predlog 

za spremembo nekaterih nelovnih vrst ž ivali v divjad ter spremembo lovnih dob nekaterih vrst 

di vjadi (LZS), pritožbo na osnutek letnega načrta Gorenj skega LUO (skupina podpisnikov), 

ugovor na osnutek letnega načrta Primorskega LUO (Postojnsko-Bistriška ZLO) in ugovor na 

razdelilnik komisije za srnjad ZVK-LUO za leto 20 12 (Postojnsko-Bistriška ZLO). Poleg tega 

je Komisija za upravljanje z divjadjo na dopisni seji 30. oktobra 2012 obravnavala tudi 

vprašanje o skladnosti postopkov lovsko-upravljavskega načrtovanja v letu 20 12 s 

podzakonskimi akti. Stališča komisije na zastavljene pobude/vprašanja so razvidna iz 

zapisnika 3. seje, obsežnejši odgovori in komentarji pa so bili kot samostojni dokumenti 

posredovani Strokovnim službam LZS, kjer so tudi arhivirani. 

IX. Sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi institucijami 

Skladno s sprejetim programom dela Komisije za upravljanje z divjadjo je tudi v letu 2012 

eno pomembnejših področij dela komisij e predstavlj aJo sodelovanje z znanstveno

raziskovalnimi institucijami, in sicer prek izvedbe več letnega spremljanja zdravstvenega 

stanja oz. patologije divjadi (izvajalec: Veterinarska faku lteta), dveh raziskovalnih projektov s 

področja veli ke divjadi (ERJCo Velenj e) in izvedbeno-raziskovalnega projekta z namenom 

revitalizacije male divj adi (Biotehniška faku lteta, Oddelek za agronomijo). Z izjemo raziskav 
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patologije divjadi, ki jih lahko na ustrezni ravni v Sloveniji izvaja le ena institucija, je bil 

izbor izvajalcev teh projektov izveden z javnim razpisom, objavljenim na spletnih straneh 

LZS. Komisija za upravljanje z di vjadjo je imenovala neodvisno strokovno komisijo za oceno 

in izbor ustreznih ponudnikov (prof. dr. Ivan Kos, Ivan Malešič in Srečko Žerjav) ter 

pripravi la potrebna strokovna in znanstvena merila, ki so jih morali ponudniki izpolnjevati . 

Na ta način je komisija skušala v čim večji meri prispevati k transparentnosti izbora 

izvajalcev in porabe finančnih sredstev , kar je tudi ena izmed osnovnih programskih 

usmeritev delovanja Komisij e za upravljanje z di vjadjo. Izsledki patologije divjadi so bili v 
letu 2012 (za leto nazaj) objavljeni v glasilu Lovec, za oba raziskovalna projekta pa sta bili, 

skladno z zahtevami, izdelani obsežni vsebinski poroč ili , ki sta objavljeni na spletnih straneh 

LZS. Na ta način je komisija skušala zagotoviti takoj šen in neposreden prenos novih 

znanstvenih spoznanj h končnim uporabnikom, torej vsem slovenskim lovcem, kar nedvomno 

osmišlja podporo Komisije za upravljanje z divjadjo pri izvajanju raziskav s področja divjadi 

in lovstva v slovenskem prostoru. 

X. Izvedba razpisa za usposobljene članice 

V letu 2012 je Komisija za upravljanje z divjadjo izvedla razpis za usposobljene član ice, in 

sicer na temo »Revitalizacija male divjadi«. Kljub temu, da je bilo za prijavo dovolj časa, 

pogoji pa niso bili zahtevni, sta se na razpis prijavili zgolj dve č lanic i (Savinjsko-Kozjanska 

zveza lovskih družin Celje in Zveza lovskih druž in Gorenjske). Obe prijaviteljici sta v 

postopku ocenjevanja, ki je potekal po vnaprej znanih in merljivih kriterijih, presegli potreben 

prag za izbor (le-tega so opravili člani KUD), zato je bila vsaki med njiju podeljena po 

polovica razpoložljivih sredstev . Ustrezne akti vnosti sta obe č l anici zače li izvajati jeseni 

2012. kar sta izkazali s pravočasno oddanim poročilom, s čimer sta izpolnili svojo pogodbeno 

obvezo. 

Foto Arh1v reviJC Lovec (Stev1lka 312012. stran 125) 
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1. Komisija za mednarodn e odnose 

l. Člani komisije 

V letu 2012 so komisijo sestavljali predsednik Franc Golija, podpredsednik Toni Vrščaj . 

Srečko Žerjav. Janez Logar. Fabio Steffe. Miloš Medved in Franc Jakljevič. 

II. Seje komisije 

Komisija za mednarodne odnose se j e v letu 2012 sestala na treh rednih sejah, na katerih je 

obravnavala tekoče zadeve. 

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

Komisija za mednarodne odnose je rešila vsa sporna vprašanja v zvezi z bivšim 

podpredsednikom Združenja zvez za lov in varstvo divjadi (FACE). Na generalni skupščini je 

bil za podpredsednika FACE imenovan direktor strokovne službe LZS Srečko Žerjav. LZS je 

v juniju 2012 v Dolenjskih Toplicah uspešno organ izirala konferenco članic FACE iz 

jugovzhodne Evrope. Slovenska delegacija je z referatom sodelovala na sestanku članic 

FACE in na sestanku njihove delovne skupine za pravne zadeve ter na proslavi 35-letnice 

organizacije, ki je sledila volilni skupščini. 

IV. Aktivnosti v Delovni skupnosti lovskih zve7. jugovzhodnega alpskega prostora 
(AGJSO) 

Komisija za mednarodne odnose je sodelovala pri organizaciji proslave ob 60-letnici Delovne 

skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora (AGJSO) v Celovcu. 

V. Aktivnosti v Mednarodnem svetu za obranitev divjadi (CIC) 

Slovenska CIC delegacija, ki deluje pod okriljem Komisije za mednarodne odnose, je v letu 

2012 izpeljala kar nekaj aktivnosti, med njimi sestanek članic z območja Balkana v Beogradu, 

sestanek s predsednikom LZ Črne Gore v Sloveniji sestanek s predsednikom Zveze lovskih 

organizacij BIH na sedežu LZS, udeležila se je konference članic FACE v Dolenjskih 

Toplicah, sestanka v Makedoniji s predstavniki JP JASEN (novo članico C IC) in sestanka 

CJC Koordinacijskega Foruma za srednjo in vzhodno Evropo ter obiskala LZ Slovaške. 
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3. Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje 

l. Člani komisije 

V letu 2012 so komisijo sestavljali predsednik Bojan Breitenberger, podpredsednik Anton 

Koprivšek, Primož Turnšek, Dušan Urankar, Matija Janc, Janez Pečarič in Branko Kurnik. 

Il. Seje komisije 

Č lani Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje so se v letu 2012 sestali na petih rednih in 

eni dopisni seji, sicer pa je potekalo sprotno komuniciranje med član i komisije prek 

elektronske pošte. Komisija je sprejela program dela s finančnim ovrednotenjem posameznih 

projektov. 

ID. Državna strelska prvenstva Lovske zveze Slovenije 

Pod okriljem Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje so bila izvedena naslednja 

prvenstva LZS: državno prvenstvo v lovski kombinaciji, ki je potekalo na strelišču v Gornjem 

Gradu, državno prvenstvo veteranov in superveteranov, ki j e bilo izvedeno v organizaciji LD 

Podvelka v Podvelki, in državno prvenstvo v streljanju na premično tarčo - bežeči merjasec, 

ki je potekalo v organizaciji LD Slovenj Gradec na strelišču Žančani pri Slovenj Gradcu. 

Ob izvedbi prvenstev so se v letu 2012 prvič pojavile resne težave, ki so se nakazovale že več 

let. Na razpis za organizacijo državne tekme v lovski kombinaciji se v razpisanem roku ni 

prijavil nihče , ki bi bil pripravljen prevzeti organizacijo tekmovanja. Komisija je bila tako 

primorana prestaviti tekmovanje na j esenski termin, kar pa je pri strelcih sprožilo številna 

nasprotovanja. Pri reševanju nastalega zapleta je ob dodatnih prizadevanjih komisije 

pomagala LD Gornji Grad, ki je ob izpolnitvi nekaterih izrecnih zahtev na koncu prevzela 

izvedbo državnega prvenstva v lovski kombinaciji in ga tudi vzorno izpeljala, za kar ji gre vsa 

zahvala in še posebej prizadevnemu strelskemu referentu Dušanu Žehlju. 

Dejstvo je, da na območju Slovenije primanjkuje ustreznih lovskih streli šč, na katerih bi bilo 

mogoče i stočasno izpeljati vse tri discipline lovske kombinacije. Ob vse strožj ih varnostnih 

zahtevah, ki jih pogojuje Ministrstvo za notranje zadeve RS, in s tem povezano odgovornostjo 
organizatorja, lahko računamo, da bodo v prihodnje te težave še večje. Nenazadnje je 

potrebno odkrito priznati, da že lijo organizatorji tekmovanj za ves trud , ki ga vložijo v 
izvedbo prireditve, tudi nekaj zaslužiti. kar pa je pri omejenih finančnih sredstvih, ki jih ima 

komisija na voljo, težko zagotoviti. 

Za izvedbo tekmovanja za veterane in superveterane se vsako leto prijavi več zainteresiranih 

LD, tako je omogočeno, da tekmovanje lahko poteka vsako leto v drugem kraju, s čimer so 

tekmovalci bolj zadovoljni . 

Za tekmovanje na premično tarčo - bežeč i merjasec se vsako leto prijavi manj strelcev, tako 

se komisiji zastav lja vprašanje, ali sploh še organizirati državno tekmovanje, na katerem 

sodeluje manj kot 20 tekmovalcev. Po drugi strani pa je ta disciplina najbo lj »lovska« in j o je 

14 



škoda opustiti. Komisija ocenJUJe, da j e glavn i razlog za neudeležbo na teh tekmovanjih 

najverjetneje dejstvo, daje tovrstnih strelišč zelo malo in tako lovci nimajo možnosti treninga. 

Na tekmovanjih na državni ravni je v vseh disciplinah več strelcev izpolnilo pogoje za 

pridobitev značke »moj ster strelec<<, ki pa ni bi la podeljena vsem dobitnikom. ker je zaloga 

značk na LZS pošla, tako da bodo le-te podelj ene letos. 

IV. Neudeležba na evropskem prvenstvu zaradi pomanjkanja sredstev 

Pomanjkanje finančnih sredstev je botrovalo temu, da se ekipa LZS ni udeležila evropskega 

prvenstva v lovski kombinaciji. Čeprav je komisija pridobila tudi določena sponzorska 

sredstva, sredstev za udeležbo ekipe v Estoniji še vedno ni bilo dovo lj , zato je komisija 

soglasno sklenila, da v kolikor ne bo v naprej zagotovljenih potrebnih sredstev, se prvenstva 

ekipa LZS ne bo udeležila. Ker komisiji kljub dodatnim prizadevanjem ni uspelo pridobiti 

manjkajočih sredstev, se je držala prvotne odločitve . Obstajale so sicer ideje, da bi se vendarle 

sestavila ekipo s pomočjo nekaterih območnih zvez in morebiti s soudeležbo članov ek ipe. 

Tak način izbire ekipe, ki bi temeljil na možnosti finančne soudeležbe oziroma prispevka le 

posamezne območne zveze, ki bi razumlji vo podprla svoje člane, pa ne bi bil pošten do 

strelcev in bi težko smatrali , da gre za ekipo LZS, zato na udeležbo na evropskem prvenstvu 

pod takimi pogoji komisija nikakor ni pristala. 

V. Srečanje in prijateljska tekma med Lovsko zvezo Hrvaške in Lovsko zvezo Slovenije 

Ena ekipa strelcev Lovske zveze Slovenije se je udeleži la vsako letnega srečanja in prijate ljske 

tekme med Lovsko zvezo Hrvaške (LZH) in Lovsko zvezo Slovenije v streljanju »glinasti 

golobi lovski stav« in v »kompaku«. Srečanje je potekalo pod okriljem LZH, vzorno pa so ga 

organizirali v lovišču Zelendvor pri Varaždinu. Srečanj e so se udeležili tudi lovci iz Herceg 
Bosne. Zmagala pa je, kot že vrsto let zapored, ekipa LZS. 

VI. Potreb po izvedbi izpitov za strelske sodnike v letu 2012 ni bilo 

V letu 2012, kljub načrtu , ni bilo izvedenih izpitov za strelske sodnike, ker nobena od 

območnih zvez ni izrazila potrebe po tovrstnem usposabljanju. 

VIL Razpis za izvedbo nekaterih skupnih nalog za usposobljene članice 

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje je sodelovala tudi pri razpisu za izvedbo 

nekaterih skupnih nalog za usposoblj ene član ice. Med projektnimi nalogami je bilo razpisano 

dodatno usposabljanje za varno rokovanj e z lovskim orožjem ter izbirna strelska tekmovanja 
za udeležbo na državnem prvenstvu v lovsk i kombinaciji in tekmovanju veteranov in 
superveteranov. Odziv je bil dober, saj je ustrezna poročila o sodelovanju v projektih podalo 

deset območnih zvez, od tega dve po dvakrat za izvedbo dodatnega usposabljanja iz varnega 
rokovanja z lovskim orožjem, in osem območnih zvez za izvedbo izbirnih tekmovanj za 

udeležbo na državnih prvenstvih v lovskem strelstvu. 
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Vlll. Strokovna mnenja in odgovori 

Poleg načrtovan ih je komisija med letom posredovala več strokovnih mnenj oziroma 

odgovorov, ki so jih v zvezi z problematiko lovskega strelstva in uporabe lovskega orožja 

nanjo naslovile LD ali posamezni lovci. Kot že vrsto let, je tudi lani komisija dobro 

sodelovala z ustreznimi službami znotraj Mi nistrstva za notranje zadeve RS in Generalne 

policijske uprave. Kot uspešno lahko izpostav imo razrešitev do ločenih nejasnosti v zvezi z 

različn i mi stališč i glede prenašanja orožja in alkoho la, saj smo uspeli z navedenimi službami 

zelo natančno poenotiti sta lišča v zvezi z navedeno problematiko. ki do našega interveniranja 

niso bila poenotena niti pri organih nadzora. S to lmačenjem omenjene problematike so bili 

seznanjeni vsi lovci preko revije Lovec. 

IX. Dobrodelni lov na divje prašiče 

Na zadnji sej i komisije, ki jo je gosti la LD Bras lovče , so bili poleg članov komisije prisotni 

tudi predsedniki komisij za lovsko strelstvo pri območnih zvezah in podpredsednik LZS Ivan 

Malešič. Po sej i je LD gostiteljica za vse udeležence organizirala lov na divje prašiče . za kar ji 

gre posebna zahvala. Vsi član i komisije in podpredsednik Mal ešič so se odpovedali potnim 

stroškom v korist !ovca - strelca, ki mu je naravna ujma povzročila veli ko materialno škodo. 

X. Odprta vprašanja 

Komisija je finančna sredstva uporabljala v skladu z vsebinskim in finančnim planom in ob 

dejstvu, da se strelci LZS zaradi pomanjkanja sredstev niso udeležili evropskega prvenstva v 

lovski kombinaciji , poslovala v okviru odobrenih finančnih sredstev. 

Po leg finančnih sredstev ostaja in postaja vse večji problem v zvezi z lovskimi streli šč i , kar 

bo v prihodnje ena od prioritet komisije, saj je prav od tega, kako bomo uspeli rešiti to 

problematiko v veliki meri odvisna prihodnost lovskega strelstva. 

(Foto: mag. Stefan Vesel) 
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4. Komisija za finančno in gospodarsko področje 

l. Člani komisije 

V letu 2012 so komisijo sestavljali: predsednik Anton Lukanč i č, podpredsednik Avgust 

Bučar, Bojan Papič, Peter Primc, Maksimilijan Lešnik. Damjan Us in Anton Bensa. 

II. Seje komisij e 

Član i Komisije za fi nančno in gospodarsko področje so se v letu 2012 sestali na šestih rednih 

in eni dopisni seji . 

lll. Osnovna načela komisije 

Po ustanovni seji je Komisija za finančno in gospodarsko področje na začetku mandata 

sprejela nekaj osnovnih načelnih sklepov. Skleni la je, da se v teh neugodnih časih ne bo 

prodajalo nepremičnin, pregledala pa je tudi načrte komisij in ostalih porabnikov sredstev 

LZS z zavezo in poudarkom na gospodarnem ravnanju z njimi. K temu spada tudi opredelitev 

do izravnane porabe z letnimi prihodki, kar pomeni, da se v sredstva večletnih prihrankov ne 

bo posegala . 

IV. Usklajevanje rebalansa finančnega načrta za leto 2012 

Prva naloga je bila namenjena usklajevanju rebalansa finančnega načrta za leto 2012. 

Slednjega je sicer sprejel upravni odbor LZS ob koncu prejšnj ega mandata, aje bi la novim 

organom korektno dana možnost, da v začetku mandata že v prvem letu izpeljejo svoje 

naloge, kot so si jih zastavili v volilnih obljubah. Seveda v okviru možnosti, znotraj 

prihodkov v letu 2012. 

V. Sanacijska dela v vili Zlatorog 

V nadaljevanju se je Komisija za finančno in gospodarsko področje posvetila nalogam po 

področjih dela. kamor sod i tudi zmanjšanj e stroškov za delovanje vi le Zlatorog. Zaradi 

neobičaj no visokih stroškov, predvsem pa tudi zelo nevarnega delovanja kurilne peč i , je bila 

potrebna takojšnja sanacija centra lne peč i , nenazadnje tudi zaradi kontrolnega pregleda 

požarne varnosti . Ob tem postopku se je ugotov ilo, da je potrebno skladno z zakonskimi 

predpisi ured iti še zunanji plinski priklop, ob samem prevzemu nove peči pa je bilo naknadno 

ugotovljeno, da je tudi peč v prostorih, ki so v najemu lokala, neustrezna, zato je je bilo treba 

zamenjati. Izbor najugodnejšega, a dovolj kakovostnega izvajalca, j e potekal na osnovi 

razpisa, o predlogu paje odloča l upravni odbor LZS. 

Tudi več let prazni prostori v pritli čju so narekovali nujno sanacijo, saj v obstoječem stanju 
niso bili primerni za najem. Po pridobitvi ponudb in izboru ponudnika so bili prostori 

obnovljeni in so pripravljeni za oddajo. 

17 



VI. Urejanje parkirišča 

Pri urejanju parkirišča se zadeve počas i odvijajo v želeno smer. Pritožnik, ki je tudi najemnik 

prostorov LZS, se sklicuje na 40- letno delovanje na zvezi in predlaga, da se uredi dostop do 

garaž iz smeri lastnika zemljišča Kranjske družbe. V primeru rušenja garaž. skladno z 

naj emno pogodbo, zahteva drugo nadomestno garažo, čeprav tudi sedaj do garaže dostopa 

nuna. 

VII. Urejanje računalniške mreže 

V letu 2012 j e Komisija za finančno in gospodarsko področje začela s postopkom urejanja 

računalniške mreže. ki je v tem letu delno sanirana. Vloženega je bilo več kot osem mesecev 

dela, da se j e uredilo elektronsko pošto. Nemoten pretok elektronske pošte je kot osnovno 

tehnično komunikacijsko orodj e za LZS nujen. 

VIII. Odprta vprašanja 

Kar nekaj prahu je dvignil uvodnik v Lovcu, kjer so bila izpostavljena nekatera odprta 

vprašanj a v zvezi z delovanjem Komisije za finančno in gospodarsko področje. Ob tem pa 

poleg nekaterih kritik štev ilne pohvale in podpora potrj uj ejo, da je delovanj e komisije 

zastavljeno v pravi smeri, in sicer v smeri pravi čnej šega delovanja Lovske zveze Slovenije . 

IX. Lovski priročnik Divjad in lovstvo 

V finančnem načrtu za leto 201 2 je Komisija za finančno in gospodarsko področje posebno 

pozornost namenila realizacij i projekta lovski priročn ik Divjad in lovstvo. Jasno so bili 

postavljeni c ilji in roki za izvedbo, da je priročnik lani le izšel. Zaradi višje naklade se ni le 

zmanjšalo stroška na enoto, ampak se bo s prodajo te za loge knjig pokrilo tudi naložbo v 

projekt izdaje knjige. 

X. Izboljšanje nadzora nad porabo sredstev 

Z namenom stalnega nadzora nad porabo sredstev je komisij a po več usklajevanj ih oblikovala 
izj ave, k.i skladno s Pravilnikom o materialno-finančnem pos lovanju urejaj o obvezujoč odnos 

vseh ključnih porabnikov sredstev LZS. 

Xl. Oblikovanje cen 

Komisij a za finančno in gospodarsko področje je med letom tudi oblikovala cene na osnovi 

potreb. Določ ila j e razna finančna izhodišča za tečaj e, izdeLke in drugo. 

XII. Donacije 

Med drugim se je komisija lani ukvarj ala tudi z reševanjem raznih donacij in pripravo meril 

ter urejanjem nastajanja pomoči , ki počas i prihaja pod okrilje Zelenega sklada. 
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XIII. Prenova lovskih izkaznic 

Komisija je skladno z veljavnim pravilnikom do ločila ceno lovskih izkaznic, ki j ih j e 

potrebno prenoviti. Ta j e enaka dejanskim stroškom izdelave in znaša 5 EUR + DDV. 

XIV. Koordiniranje dela med komisijami 

Komisij a za finančno in gospodarsko področje je lani veliko časa in energije namenila 

koordiniranj u komisij. Vsebine dela se na vseh področj ih odvijajo v velikem obsegu in tudi 

sredstva so znotraj komisij porabljena v okviru dogovorj enih postavk. 

XV. Priprava finančnega načrta za leto 2013 

Komisija za finančno in gospodarsko področje se je že pred polletjem lotila priprave načrta za 

leto 201 3 s postavitvijo rokov, vendar se rokov ni spoštovalo, čeprav se stanj e iz leta v leto 

izboljšuje . Komisija je na osnovi pripravljenih programov dela komisij pripravila predlog 

fmančnega načrta, ki pa ga UO ni potrdil. Sledila so dolga in naporna usklajevanja in nastal j e 

sprejemljivej ši in med komisij ami usklajen predlog vsebinskega in finančnega načrta, ki ga je 

UO na decembrski seji soglasno sprejel. 

XVI. Razpisi za opravljanje določenih skupnih nalog članic LZS 

Na osnovi Pravilnika o fi nanciranju določen ih skupnih nalog č lan ic LZS je bilo v letu 2012 

uspešno izveden ih deset razpisov in tako je bil prenos nalog LZS prv ič skoraj v celoti 
izpelj an. Kom isija za finančno in gospodarsko področje pa je opozorila na napake v samem 

postopku, in sicer j e ugotovila, da strokovni delavci v usposobljenih članicah o razpisih niso 

bili dobro obveščeni . Komisija je bila o razpisih in obračunih le obveščena, ne pa tudi 

vključena v sam postopek, zato ni mogla ustrezno ukrepati. Prav tako predlaga, da se v letu 

2013 razpise objavi in izpelj e v prvi polovici leta, da se i zp lač ila ne bodo zavlekla v konec 

leta 2013. 

XVII. Nerešene naloge 

Komisija za finančno in gospodarsko področje bo takoj v začetku leta 201 3 lotila nekaterih 

nerešenih nalog. V letu 20 12 j e prejela tudi štev ilne pobude in nekaj pripomb. ki jih bo 

pregledala in naslovila na pristojne organe in komisije LZS. Informacije o delu komisije so 

dostopne na spletni strani LZS, kjer so objavljeni zapisniki sej. 
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5. Komisija za organizacijska in pravna vprašanja 

I. Člani komisije 

Komisijo za organizacijska in pravna vprašanja so v letu 201 2 sestavljali : predsednik 

Stanis lav Bele. podpredsednik Goran Šuler. Niko Šuštarš ič, Igor Zadravec, Pate Lambert. 

Daniel Vehar in Bojan Košir. 

II. Seje komisije 

Č lani Komisije za organizacijska in pravna vprašanja so se v letu 2012 sestali na šestih sejah. 

III. Priprava strokovnih gradiv, predpisov, sodelovanje v postopkih sprejemanja 
zakonodaje in reševanju pravnih vprašanj 

Komisija za organizacij ska in pravna vprašanja je aktivno sodelovala v vseh postopkih 

priprave in sprejemanja zakonov in drugih predpisov s področja lovstva, gozdarstva, varstva 

narave ter drugih področij , ki se nanašajo na divjad , lov in lovsko organizacijo. Prav tako je 

aktivno sodelovala v postopkih priprave strokovnih gradiv in predpisov, katerih cilj je 

izbo lj šanje sistema načrtovanja upravljanja z divjadjo (ustanovitev Zavoda za lovstvo, 

sprememba Zakona o divjadi in lovstvu, sprememba Zakona o gozdovih, sprememba drugih 

predpisov). Komisija je tekoče sprejemala pravna mnenja glede aktualnih vprašanj iz prakse 

delovanj a Lovske zveze Slovenije in njenih članic ter takšna mnenja objavljala na spletni 

strani Lovske zveze Slovenije. Prav tako je sodelovala pri reševanju vprašanj , povezanih s 

tekočim poslovanjem ter delom organov Lovske zveze Slovenije in njenih č lanic . 

KOPV je sodelovala na več sestankih in usklajevanjih pri izdelavah in spremembam 

predpisov, vezanih na področje lovstva. 

IV. Priprava pobud, pravilnikov in statutov 

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja je proučila dosedanjo sodno prakso in 
oblikovala pobudo za dopolnitev Zakona o skladu kmetij skih zemljišč in gozdov Republike 

Slovenij e, ki je bila posredovana Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS. Med drugim je 

proučila morebitne ugodnosti, ki jih za lovske organizacije prinaša Zakon o prostovoljstvu in 
na njegovi podlagi izdani predpisi. Pripravila je pravila za delovanje Nacionalne delegacije 

CIC, pravilnik o Zelenem skladu Lovske zveze Slovenije in statut Ustanove dr. Ivan 
Lovrenčič . 

V. lzvedba seminarja o vodenju disciplinskih postopkov v lovskih družinah 

V letu 20 12 je Komis ija za organizacijska in pravna vprašanja načrtovala izvedbo seminruja o 
vodenju disciplinskih postopkov v lovskih družinah ter postopka pred Odborom etičnega 

kodeksa ter postopka pred Razsodi ščem Lovske zveze Slovenije. Seminar vodenja 

disciplinskih postopkov je izpeljala v začetku februarja 20 13. 
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VI. Izvajanje inšpekcijskih postopkov 

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja je proučila problematiko in predlagala 

aktivnosti za dosledno izvajanje inšpekcijskih postopkov v primerih posegov v oko lje, ki 

s labšajo življenjske pogoje divjadi . 

VII. Priprava mnenj 

V letu 2012 je Komisija za organizacijska in pravna vprašanja v sodelovanju z Ministrstvom 

za kmetijstvo in okolje RS pripravila mnenje glede urejanja problematike izdajanja lovskih 

izkaznic. LD Šmaije pri Jelšah je odgovorila glede prenosa zem ljišč na Sklad kmetijskih 

zemljišč in gozdov Republike S lovenije, pripravila je stališče in predlog za spremembo 

zakonodaje. V zvezi z različnimi zadevam i, predvsem vodenj em disciplinskih postopkov. je 

bila naprošena za pravna mnenja, ki jih je je posredovala LD Senožeče, LD Medvode in LO 

Zavrč. Komisija je pripravila več mnenj. med drugim mnenje k obravnavi problematike škod, 

ki jih v lov išču povzročajo psi . mnenje glede povračil a stroškov iskalcem obstrelj ene divjadi 

in opravila delovni razgovor z lovskimi inšpektorji, mnenje glede predloga Pravilnika o 

uporabi lovskih psov v lovišču ter problematika povračila stroškov iskalcem obstreljene 

divjadi, prav tako je pripravila mnenje glede v zvezi s problematiko statusa in uporabe lovskih 

strel išč, mnenje glede problematike izdajanja novih lovskih izkaznic, mnenje glede č lanstva 

zamejskih lovskih organizacij v LZS in obravnave Navodil za udejstvovanje tujih lovskih 

gostov na skupinskih lovih ter sprejela stališče do priznanja lovskega izpita tujcu. Komisija j e 

pri obravnavi Navodil za izvajanje lovsko-čuvajske s luž be predlagala nomotehnično ureditev, 

podala je mnenje in predloge v zvezi z merili za dodeljevanje pomoči kulturnim skupinam in 

posameznikom, delujočim na področju lovske kulture, podala je predlog zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti ž ivali, pripravila je Pravilnik o zelenem skladu 

Lovske zveze Slovenije in podala predloge k noveli Zakona o gozdovih . 

VIII. Pomoč članicam LZS 

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja je poleg navedenih nalog reševala še številne 

konkretne zadeve upravljavk oziroma članic, ki so vodene v evidencah LZS. Komi sija je pri 

reševanju konkretnih nalog podajala neobvezna mnenja članicam LZS, nudila pomoč pri 

reševanju zadev, kjer so članice v postopkih pri državnih organ ih, organih lokalnih skupnosti 

in drugih nosilcih javnih pooblastil, vezano na področje lovstva. KOPV je kot pomoč 

članicam LZS pripravila razpis za zastopanje v zadevah. kjer rešujejo svoje zadeve s področja 

lovstva. Na spletni stran i LZS bo tako objavljen seznam pooblaščencev (odvetnikov). 
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6. Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi 

l. Člani komisije 

Komisijo za lovsko kulturo in odnose z javnostmi so v letu 2012 sestavljali predsednik Gregor 

Otmar Rettinger, podpredsednik Franc Kene, Franc Slodnjak, Rudolf Slogovič , Milan Tepej, 

Marino Dobrinja in Bojan Jerman. Ob koncu leta je predsednik komisije Gregor Otmar 

Rettinger nepreklicno odstopil. Za novega predsednika je bil izvoljen Franc Kene, za 

podpredsednika pa Rudolf S logovič. 

Il. Seje komisije 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi se je sestala na petih rednih sejah, imela pa 

je tudi dve korespondenčn i sej i. 

III. Poglavitne naloge v letu 2012 

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi je sodelovala pri organizaciji 39. srečanja 

SLPZR v Škalah pri Velenju, pripravila je Merila za podeljevanje finančne pomoči kulturnim 

skupinam in posameznikom, skozi vse leto je podajala predloge in soglasja za odlikovanja na 

področju lovske kulture, obravnavala je vloge za finančno pomoč skupinam, sodelovala je pri 

organizaciji državnega prvenstva v oponašanju jelenjega ruka, sodelovala je pri pripravah na 

40. srečanje SLPZR in iskanju organizatorja 41 . srečanja, ukvarjala se je z urejanjem 

problematike slovenskega lovskega muzeja. Pod okri ljem Komisije delujejo ustvaijalci TV 

oddaje Dober pogled, sodelovala je pri pripravi modula »lovska kultura« in pri pripravah na 

sejem Lov 20 13 v Gornji Radgoni . Poleg tega se je komisija posvečala še drugim vprašanjem 

s področja lovske kulture . 

IV. Pokrivanje zaostalih finančnih obveznosti 

Velik del finančnih sredstev je morala komisija v lanskem letu nameniti za pokrivanje 
zaostalih obveznosti iz leta 20 Il , tako da je imela za nove in tekoče naloge na voljo manj 

sredstev kot prejšnja leta. 

Arh tv rcv tJC Lovec (Stcvtlka 10/2012. stran 528 tn Stevtlka 3/20 12. stran 151) 
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7. Komisija priznanja in odlikovanja 

l. Člani komisije 

Komisijo za priznanja in odlikovanja so v letu 2012 sestavljali predsednik Milan Velkovrh, 

podpredsednik Stanko Štimac, Franc Trebušak, Stani slav Gabrijel, Franc Krivec in Pavel 

Steblovnik. 

II. Seje komisije 

Komisija je imela v letu 20 12 osem rednih sej, od teh j e bila ena dopisna. 

ITI. Odlikovanja in priznanja 

Skupno je v letu 20 12 komisija obravnavala 968 predlogov za odlikovanja in priznanja, od teb 
je bilo ugodno rešenih 772, zavmjenih pa 196. 

IV. Nenačrtovani izdatki 

Finančni načrt dela komisije je bil zasnovan na osnovi stroškov posamezne seje komisije v 
letu 2011. Ker so bili stroški komisije za 250 evrov višji od predvidenih, obenem pa je bil 
nujen pokov Znakov in Zlatih znakov za lovske zasluge, je komisij a porabila predvidena 
sredstva avgusta 2012. Z prošnjo za rebalans proračuna, v kateri je pojasnila razloge za 
porabo sredstev in utemeljila potrebo po dodatnih sredstvih, se je 20. avgusta 2012 obrnila na 
Komisijo za finančno in gospodarsko področje. Ta ji je odobrila dodatna finančna sredstva. da 
je komisija lahko delovala skladno z do loč ili Pravilnika o podeljevanju lovskih odlikovanj in 
pnznanJ. 

23 



8. Komisija za lovsko kitwlogijo 

I. Člani komisije 

Komisijo za lovsko kino logijo so v letu 20 12 sestavlj ali predsednik Janez Šumak, 

podpredsednik Radoš Burnik, Iztok Trček, Franc Turnšek. Anto n Šuklje, Branko Tucovič. 
Evrin Feregotto in Milan Burič. 

II. Seje komisije 

V letu 2012 se je Komisija za lovsko kinologijo sestala na treh rednih in eni dopisni seji. V 

vsakem primeru pa je bila nujna tudi komunikacija č lanov komisije prek elektronske pošte, ob 

ugotovitvi, da ob prepogostem sestajanju članov nastajajo previsoki potni stroški. 

III. Načrt dela komisije za leto 2012 

Komisija za lovsko kino logijo pri LZS je z izvoli tvijo v štiri letni mandat stopila z velikim 

zanosom in ciljem: zagotoviti uglednejše in vplivnejše mesto ter vlogo lovske kinologije v 

lovski organizaciji (brez lovsko uporabnega lovskega psa ni lova!). Tako je na svoji drugi seji 

komisija sprejela načrt dela na podlagi SWOT analize stanja s lovenske lovske kinologije, ki 

jo je izdelal član komisije Branko Tucov i č. Za g lavne naloge si je zadala: 

sprejem Pravilnika o uporabi lovskih psov v loviščih na pod lagi pravil LZS; 
izbo lj šati sodelovanje med lovskimi kinološkimi društvi (LKD) in lovskimi 
organizacijami (zlasti vztrajanje na stališču . da so kinologi č lani UO LD); 
enoten sporazum za zagotav ljanje fi nanciranja lovske kinolog ije na območj u države 
dolgoročna naloga (kinološki evro)- izvedba ankete in potem presoja stanja; 
zagotavljanje avtonomije lovske kinologije v okviru Kinološke zveze Slovenije (KZS) 
- skrb za enakopravni partnerski odnos, priporoči lo vodstvu LZS, da re lac ije na 
področju kinologije uredita predsednika LZS in KZS; 
prizadevanje po okrepitvi strokovnega kadra s ce lotnega območja Republike Slovenije 
-zavzemanje za nove vodnike lovskih psov in spodbujanje sodelovanja z LKD-ji; 
sodelovanje s KZS in pasemskimi organizacijami pri medsebojni strokovni pomoči -
sklic seje s predsedniki LKD in predsedniki vzrejnih komisij ; 
črpanje sredstev, ki so namenjena nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem 
interesu (pri predsedniku LZS je potrebno preveriti, ali ta sredstva sploh obstajajo); 
preveriti. zakaj so z Zakonom o živ inorej i zaščitene avtohtone pasme goničev 
pripadle Hrvaški in Črni gori in ali so pravni akti mednarodnega združenja kot je FCJ 
nad nacionalno zakonodajo države, članice EU - do novembra naj se pripravi dopis za 
predsednika LZS (če bo želel zastopati to stališče), ki bi dop is posredoval na 
pravno/parlamentarno službo, ki je pristojna za to vprašanje; 
opozrujati LO, da naj bodo pri vnašanju podatkov v lovski infonnacijski sistem 
LISJAK natančni in ažurn i, 
delitev sredstev vzrejn im komisijam - potrebno je pridobiti program dela vzrej nih 
skupin, ter izdelati merila za delitev. 
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IV. Finančni načrt komisije za leto 2012 

Po predlogu finančnega načrta LZS za leto 2012 je bilo za delovanje Komisije za lovsko 

kinologijo predvidenih 22.500 evrov, 20.000 evrov pa namenjenih za delo vzrejnih komisij , 

od katerih je komisija zahtevala finančno ovrednotenje programov dela. po zaključku pa tudi 

poročilo o porabi s priloženimi fakturami . Ko je komisija prejela finančno ovrednotenje 

prireditev vzrejnih komisij , je na osnovi meril delitve sredstev komisije za lovsko kinologijo 

pri LZS razdelila razpoložljiva sredstva. 

V. Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih 

Prioriteta komisije j e bil tudi nedokončan projekt v prejšnjem mandatu , in sicer Pravilnik o 

uporabi lovskih psov v l ovišč ih . Komisij a je pripravila osnutek novega predloga Pravilnika o 

uporabi lovskih psov v l ov iščih. ga objavila na spletni strani LZS ter poslala v obravnavo 

Usposobljen im člani cam LZS (upravljavkam lo višč), OZUL, LKD, VK, pasemskim klubom, 

članom UO LZS, strokovni službi LZS in posredno tudi vodnikom lovskih psov. Po uskladitvi 

vseh popravkov na osnovi prejetih predlogov j e komisija dopolnila predlog Pravilnika o 

uporabi lovskih psov v l oviščih . ki ga je obravnaval in dopolnil še zbor lovskih kinologov 

(LKD, VK, pasemski klubi, strokovna služba LZS, podpredsednik KZS). Ta je bil v 

obravnavo poslan še Komisiji za organizacijska in pravna vprašanja pri LZS, ki ga je 

uskladila z velj avno zakonodajo in pravnimi predpisi. Predlog Pravilnika o uporabi lovskih 

psov v l oviščih bo v začetku leta 20 13 še enkrat obravnaval zbor kinologov, nato pa bo v 

obravnavo in sprejem poslan upravnemu odboru LZS. 

VI. Modul " kinologija" 

V začetku minulega leta je Komisija za lovsko kinologijo upravljavkam lovi šč (lovskim 
družinam) poslala dopis, v katerem jih je seznanil a z modulom »kinologija« v aplikaciji 

Lisjak in jih prosila, da dosl edneje in ažurno vnašajo podatke. Za vnašanje podatkov so bile 

zaprošene tudi vzrejne komisije KZS, vendar komisija ni prejela odgovorov. 

Vll. Ustanovitev delovne skupine za izdelavo študije "Delovanje lovske kinologije v 
Sloveniji" 

Z namenom boljšega sodelovanja med Lovsko zvezo Slovenije in Kinološke zvezo Slovenije 

sta oba predsednika na osnovi sprejetega medsebojnega sodelovanja Kinološke zveze 

Slovenije (KZS) in Lovske zveze Slovenije (LZS) ter sprejetim sklepom vodstev obeh zvez 

konec septembra ustanov ila delovno skupino za izdelavo študije »Delovanje lovske kinologije 

v Sloveniji«. Delovna skupina bo opravi la analizo procesov delovanja lovske kinologij e v 
Sloveniji, opredelila ključne merljive pokazatelje ugotavljanja delovanja lovske kinologije pri 

nas, pripravila in predstavila pregled delovanja procesov oziroma analizirala obstoječe stanj e 
lovske kinologije v Sloveniji . Delovna skupina KZS in LZS bo izvedla in odgovorila na kar 

nekaj vprašanj oz. nalog, ki sij ih je komisija zastavila v svojem programu dela, in predlagala, 
kako v lovski kinologiji naprej . 
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Vlil. Financiranje programov izobraževanja v lovski kinologiji 

Člani Komisije za lovsko kinologijo menijo, da imajo na voljo premalo sredstev za 

fmanciranje programov izobraževanja v lovski kinologiji . Za izpeljavo programov 

izobraževanja vodnikov in lovskih psov v ob liki seminarjev. tečajev (posneti bo potrebno tudi 

kakšen izobraževalni video lovske kinologije), so letos na podlagi razpisa po pravilniku o 

financiranju določenih skupnih nalog, članic LZS, po predhodni prijavi,uspešno pomagali 

organizirati in izvesti Tečaj za vodnike krvos ledcev vseh lovskih pasem v LO Istra -

Gračišče. Udeležilo se ga je 15 vodnikov, ki so v treh dneh prejeli ogromno napotkov in 

znanja, ki so ga podali v okviru Vzrejne komisije za barvruje strokovno usposobljeni 

inštruktorji. Takšnih seminarjev bi se lahko zače le posluževati tudi ostale VK, kajti naša 

komisija bo s ciljem "čim več lovsko uporabnih psov v loviščih" prisluhnila vsakemu 

predlogu ali ideji o izobraževanju vodnikov in lovskih psov .. . 

IX. Organizacija in izvedba 37. mednarodnega tekmovanja barvarjev treh dežel 

Komisija za lovsko kinologijo je konec oktobra sodelovala pri organizaciji in izvedbi 37. 

mednarodnega tekmovanja barvarjev treh dežel (Avstrije, Ital ij e in Slovenije) v Lovrencu na 

Pohorju v sodelovanju z LO Puščava in VK za barvarje. ki je v očeh tujih gostov odl i čno 

uspela. 

X. Predlog spremembe Pravilnika o financiranju določenih skupnih nalog članic LZS 

Komisija za lovsko kinologijo LZS je na eni izmed svojih sej prouči la Pravi lnik o financiranju 

določenih skupnih nalog član ic LZS in ugotovila, da je v določenih člen ih (nenamerno) 

diskriminatoren za lovsko kinologijo ter sprejela sklep o spremembi č lenov Pravilnika o 

financiranju določenih skupnih nalog članic LZS. Predloge je v obravnavo posredovala 

Komis iji za organizacijska in pravna vprašanja pri LZS. 

XI. Razno 

Vsi rezultati dela Komisije za lovsko kinologijo LZS so in bodo tudi v prihodnje objavljeni na 
spletni strani LZS. 

Arhiv rcVIJC Lovec (Stev1lka 312012 . stran 165) 
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9. Komisija za lovski informacijski sistem 

l. Člani komisije 

V letu 2012 so bili č lan i Komisij e za lovski informacijski sistem predsednik Samo Vončina. 

podpredsednica Katka Kovačec, Jože Matekovič, Vedran Prodan. Janko Troha in Miha 

Pavčič . 

II. Seje komisije 

Komisija je imela dve redni sej i. 

UJ. Načrt dela komisije za leto 2012 

Komisija za Lovski informacijski sistem si je v začetku leta 2012 zastavila realen načrt dela. v 

skladu z razpolož ljivimi sredstvi . Osnovni cilj vseh aktivnosti je bil izdelava še manj kajočega 

modula »lovska kultura« in ureditev spletne strani LZS ter potrebne dopolni tve programa 

(lovske izkaznice, kinologija iskanja . . . ). 

lV. Realizirane naloge komisije 

Komisija j e v letu 2012 v okviru dopolnitev in prilagoditev v modulih dopolni la funkcij e 

č l ana z vpisom naziva komisije na mednarodnj ravni, preklici lovsko-čuvaj skih izkaznic in 
znakov, kinologijo iskanja, dopolnila šifrante in opozorila, razne blokade vnosa podatkov, 

javljanje povezav na ReCO 112 in dopolnila administracijo. V skladu z novim Pravilnikom o 

lovskih izkaznicah je izdelala nov program za izdelavo lovskih izkaznic, ki so mu kasneje 
sledili še manjši popravki. 

V. Nerealizirane naloge komisije 

Komisija za informacijski sistem v letu 2012 (zaradi neusklajenosti s Komisijo za lovsko 

kulturo) ru izdelala modula lovska kultura in je to nalogo kot prioritetno prenesla v leto 2013 . 

Prav tako zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni realizirala združevanja vsebin modulov v 

enoten zavihek Letni načrt lovišča, poleg tega pa naloga ni prioritetna. Prav tako ni realizirala 

prenove spletnih straru LZS, koncept komisije za odnose z javnostmi je pripravljen, izvedba je 

prenesena v leto 2013. Ker ni bilo zahtev po aplikacijah za druge uporabnike, tudi te niso bile 

realizirane. 

Vl. Sprotno prilagajanje programskih rešitev 

Poleg načrtovanih nalog je bilo delo usmerj eno še v sprotno prilagajanje programskih rešitev 

ob spremembi predpisov ali aktov LZS in poenostavitve uporabe posameznih modulov z 

izdelavo pred nastavljenih izpisov, še zlasti pa: 

stalno sodelovanje z adminjstratotjem sistema, 

izvajanje usposabljanj preko inštruktorjev LIS Lisjak (posebno poroč i lo). 
urejanje spletne strani LZS in nalaganje vsebin, 

sodelovanje na komisijah LZS pri spremembah aktov LZS, 
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sodelovanje z Logos-om in predlaganje rešitev za izboljšanje programskih 

rešitev, 

nudenje pomoč i č lanom po telefonu ine-pošti (inštruktorj i in administrator), 

kreiranje novih dostopov v LIS Lisjak, 

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

opozarjanje posameznih LD na napačne in nelogi čne podatke (inštruktorji), 

izdelava občasnih seznamov, poročil , pregledov za komisije in funkcionarje 

LZS ter strokovne službe. 

Aplikac ija Lisjak in spleu1a stran LZS 

Arh1v reVIJe Lovec (številka 12120 12, strnn 629) 
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1 O. Strokovno-z11anstveni svet 
l. Člani 

Člani Strokovno-znanstvenega sveta so bili v letu 20 12 predsedn ik dr. Ivan Kos. dr. Boštjan 

Pokorny, dr. Romana Erhatič Širnik, dr. Ida Jelenko, dr. Gorazd Vengušt, dr. Klemen Jerina. 

dr. Hubert Potočnik, dr. Miran Čas in dr. Rajko Bernik. 

II. Seje sveta 

Člani so se sestali na štirih sejah in dveh celodnevnih delavnicah . 

Ul. Delovanje sveta 

Delovanje sveta je potekalo po predvidenem načrtu delovanja za leto 2012. Na srečanjih so 

član i sveta obl ikovali koncept in predlog izvedbe strokovnega dela posveta Slovenski lovski 

dnevi, izdali periodično publikacijo Zlatorogov zbornik, razpravljali o aktualnih in potrebnih 

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

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

sveta. 

IV. Znanstveno-strokovni posvet 4. Slovenski lovski dnevi 

Člani Strokovno-znanstvenega sveta so sodelovali pri pripravi programa, navezavi stikov s 

strokovnimi predavatelji in na sami prireditvi . Osrednja tematika tega srečanja je bila 

povezana z v logo živali v okolju. Znanstveniki in strokovnjaki so predstavili najnovejša 

spoznanja o vlogi razl ičnih vrst živali v okolju, s poudarkom na velikih sesa lcih. 

V. Periodična znanstveno-strokovna publikacija LZS Zlatorogov Zbornik 

V letu 2012 so član i sveta opravili raz l ične aktivnosti ter pripravili in izdali znanstveno

strokovno periodično publikacijo Zlatorogov zbornik. Zbrani, strokovno in jezikovno 

pregledani znanstveni/strokovni prispevki so bili natisnjeni v prvi števi lki. Zbrani in v 

postopku pregleda so tudi pri spevki za drugo štev ilko. 

VI. Predstavitev delovanja sveta 

Z objavo uvodnika v reviji Lovec je bi la širša lovska javnost seznanjena, s kakšnim namenom 

je bil Strokovno-znanstveni svet ustanovljen in kakšno je njegovo poslanstvo. 

VII. Drugo 

Predsednik sveta m č lani so sode lovali v razpravah na ravni LZS, mm1strstev in drugih 

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

slovenskim lovstvom. 
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1 l. Komisija ta izobraževanje 
l. Člani komisije 

Komisijo za izobraževanje so v letu 2012 sestavljali predsednik Brane Loncner, 

podpredsednik Igor Simši č, Lijana Šurlan, Franč i šek Koščak, Milan Velkovrh, Branko Lotri č 
in Štefan Nemec. 

Il. Seje komisije 

Komisij a se je sestala na štirih sejah, od teb je bila prva ustanovna. Na 2. seji je komisija 
sprejela devet sklepov, od teh sklepa 2/1 in 2/5 nista bila realizirana. Na svoji 3. seji je 
komisija sprejela enajst sklepov ki so bili v celoti realizirani, na 4. seji pa dvanajst sklepov, 
nekateri so že realizirani. drugi pa so v postopku realizacije. Vsi zapisniki so objavljeni na 
sp letni strani LZS. 

III. Učni načrt za lovske pripravnike 

Komisija za izobraževanje se je loti la realizacije pobude. da se izdela učni načrt za vsa 
predmetna področja s cilji in minimalnimi standardi za lovske pripravnike in lovske čuvaje . 
Č lanom komisije za izobraževanje je bil posredovan osnutek »Praktično usposabljanje v LD« 
s cilji in minimalnimi znanj i, ki ga morajo dopolniti. Na osnovi te vsebine se bo pripravilo 
nov dnevnik lovskega pripravnika. Osnutek je bil predstavljen na Lovskih dnevih v Murski 
Soboti. 

IV. izobraževanje mentorjev za lovske pripravnike 

V letu 2012 je Komisija za izobraževanje realizirala pobudo za izbor članov lovskih družin, ki 
bodo izobraževal i mentorje za lovske pripravnike. Zaradi kadrovskih težav lani izobraževanje 
teh članov ni bilo realizirano in je predvideno za leto 2013. 

V. Gradivo za izobraževanje lovskih pripravnikov 

Komisija za izobraževanje je podprla pobudo za izdelavo didaktičnega gradiva za 
izobraževanje lovskih pripravnikov in č uvajev , izdan je bil prvi DVD »Evropska srna«, na 
uspešno zaključenem razpisu pa izbran drugi DVD »Garjavost pri gamsu in kozorogu«. 

VI. Informacijska točka LZS na OŠ Dušana Muniha Most na Soči 

Komisija za izobraževanje je realizirala postavitev informacijske točke LZS na OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči. in sicer z vsebinskimi informacijami LZS na e-portalu te šo le in 
dodatno še na šestih drugih šolah ob Triglavskem narodnem parku. 

VII. Izobraževanja 

Skladno s Pravi lnikom o financiranju določenih skupnih nalog članic LZS je bilo razpisano in 
realizirano izobraževanje iz štirih vseb inskih področji za leto 2012 in iz sedmih za leto 20 13. 
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VIII. Pobude 

Komisija za izobraževanje je podala pobudo za postavitev spletnega vprašalnika in pobudo za 
postavitev didaktičnega gradiva za izobraževanje lovskih pripravnikov in čuvajev na spletno 
stran LZS, pobudo za objavo prispevkov na Youtube, na spletni strani LZS, ter posredovala 
pisno pobudo vsem LD in usposobljenim č lanicam , da lovske družine na dnevni red uvrstijo 
točko o izobraževanju, z namenom ozavestiti znanje kot vrednost med članstvom LZS. 

(Foto mag Stefan Vesel) 
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11.1 Delovna skupina »Jtfladi in lovstvo<< 

l. Člani delovne skupine 

V letu 2012 so bili člani delovne skupine »Mladi in lovstvo«, ki deluje znotraj Komisije za 

izobraževanje pri LZS, predsednik Vlado Kovačič, podpredsednik Davo Karničar, Marko 

Gorše, Drago Vešner, Jože Seršen, Franc Avberšek, Alojz Albreht, mag. Marko Mali in mag. 

Dolores Čarga. 

Il. Program dela za leto 2012 

Program dela je delovna skupina »Mladi in lovstvo« sprejela konec februarja 2012. V načrtu 

dela je opredelila predvsem naslednje naloge: 

predstavitev »izhodiščnih tez v OLZ za delo z mladimi v vzgojno varstvenih enotah 
(VVE), osnovnih šolah (OŠ) in lovskih družinah (LD)«; 
izdelava raznih opomnikov za č lane OS ob obiskih v vrtcih in šolah; 
predstavitev vloge in aktivnosti z mladimi na 4. Slovenskih lovskih dnevih v Murski 
Soboti; 
osnutki in aktivnosti v smeri izdelave spletne strani; 
izdelava celotnega elaborata organizacije in izvedbe lovskih taborov; 
objava literarnega razpisa za učenke in učence tretje triade osnovnih šol; 
organizacija dveh srečanj z lovci, ki so se predhodno prijavili za delo z mladimi v 
svojem okolju; 
sodelovanje s Komisijo za izobraževanje: 
razpis projektov za usposobljene č lanice (OLZ), tabori in predstavitev tez; 
obiski član ice in čl anov OS v vrtc ih on osnovnih šolah v svojem okolju; 
obravnava in sprejetje »Finančno opredeljenega delovnega programa in aktivnosti 
delovne skupine za leto 20 13«. 

ur. Kratek pregled realizacije programa dela 

Delovna skupina »Mladi in lovstvo« je i zhodiščne teze za delo z mladimi predstavi la v treh 

območnih lovskih zvezah, predstavitve so bile dobro obiskane in dobro sprejete. Izdelani so 
bili potrebni opomniki za potrebe č l anov delovne skupine ob obiskih v VVE in OŠ. Člani 
delovne skupine so zelo uspešno predstavili vlogo in pomen delovne skupine s predlogi 

aktivnosti dela z mladimi na 4. Slovenskih lovskih dnevih. Spletna stran bo dokončno 

izdelana v začetku leta 2013 (za č lane LD v okviru spletne strani LZS, samostojna za VVE in 
OŠ). Delovna skupina je vsem zainteresiranim posredovala celotni elaborat o lovskih taborih, 
člani so oprav ili na desetine obiskov VVE in OŠ v svojem oko lju . Lotila se je tudi 

organizacije dveh srečanj z lovci. ki so se predhodno prijavili za delo z mladimi v svojem 
okolju. Prvega na OŠ Most na Soč i so se udeležili štirje lovci , drugo- na sedežu LZS - pa ni 

uspelo. Delovna skupina je uspešno iz peljala literarni natečaj za osnovne šole. 
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IV. Razno 

Delovna skupina »Mladi in lovstvo« je imela v letu 20 12 za delovanje na voljo 7 .000 evrov in 

približno 8.000 evrov za razpis projektov za usposobljene član ice OLZ. Zaradi skromnega 

zanimanja na razpisane projekte je sta bila izvedena samo tridnevni lovski tabor in 

predstavitev tez v treh območnih lovskih zvezah. Z denrujem, ki ga je imela delovna skupina 

na razpolago, je ravnala gospodarno in skrbno ter pokrila tudi celotne stroške, ki so nastali z 

izvedenim literamim natečajem. Člani delovne skupine med drugim izpostavljajo, da brez 

lovk in lovcev, brez angažiranosti članstva v LO, pa tudi vodstva LZS, samo v delovni 

skupini ne bodo kos izredno odgovorni in trajni nalogi, ob zavedanju, da so za pomlajevanje 

lovskih vrst v prvi vrsti dolžni lovci sami. 

Arh1v reVIJe Lovec (štcv1lka 9/2012, stran 463) 

Arhiv spletne strnm 1./. 
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11. Uredniški odbor založništva 

l. Člani uredniškega odbora 

V letu 2012 so bili člani uredniškega odbora : Bojan Av bar, Franc Černigoj , Edvard Lenarčič, 
dr. Boštjan Pokorny, dr. Arpad Koveš, Branko Vasa in Boris Leskovic. 

Il. Seje odbora 

V letu 2012 je delo temeljila na sprejetem programu, ki je bil po predhodni verifikaciji na 

Uredni škem odboru založništva sprejet na UO LZS in nato potrjen še na Občnem zboru LZS. 

Uredniški odbor je imel štiri redne seje, na katerih so člani usklajevali tekočo uredniško 

politiko (tako glasila Lovec, kot tudi knjižnega založniškega programa LZS), vsebinsko 

problematiko, naloge in zadolžitve iz okvira delovne pristojnosti in sprejetega delovnega 

programa. 

III. Program dela v letu 2012 

Program je bil vsebinsko razdeljen na dva poglavitna sklopa in sicer: Lovec in knjižni 
program (v glavnem so nadaljevali s pripravo Lovskega priročnika Divjad in lovstvo). 

Uredniški odbor ocenjuje, sta bila oba programska sklopa - glede na dane možnosti in 

razmere - uspešno realizirana, tako po vsebinski, organizacijski, kakor tudi finančni plati . 

Delo uredništvaje bilo transparentno in javno. 

IV. Revija Lovec 

V okviru sprejetega letnega programa je uredništvo v preteklem letu realiziralo pripravo in 
izdajo desetih enojnih in ene dvojne številke Lovca, ki so redno izhajale v nakladi 24.000 

izvodov in so jih naročniki tudi redno prejemali . Kar nekaj posameznih številk Lovca je imelo 

tudi dodatne strani. Revijo so redno prejemali še individualni naročniki , vse osnovne šo le, 

knj ižnice in drugi vzgoj no varstveni zavodi. Vsaka številka Lovcaje približno do S. v mesecu 

prav tako uvrščena na spletne strani LZS (modul Lovec). 

Pri oglasnem delu Lovcaje bilo v letu 20 12 izstavljenih za 61.860 evrov fakturiranih računov 
z DDV za objavljene komercialne oglase in plačane reklamne reportaže, kar je več od 

zastavljenega letnega načrta. V reviji se je tekoče in redno poročalo o najpomembnejših 
programih in raziskavah pri divjadi ter zavarovanih vrstah zveri (LIFE, SloWolf), 

predstavljene so bile druge strokovne teme. redno se je poročalo o delovanju na ravni LZS, 

ZLD in LD, o lovski kinologiji, strelstvu, delu z mladimi, lovski kulturi in drugih področjih 

dejavnosti lovske organizacije. Poseben poudarek je bil namenjen ekologiji , obveščalo se je o 

aktualnih dogodkih . 

V. Veliki stenski koledar LZS 

Izven programa je uredništvo poskrbelo tudi za izid velikega stenskega koledarja LZS. ki je 
izšel novembra 2012. Posredovanje bil vsem članom prek območnih lovskih zvez. 
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VI. Lovski priročnik Divjad in lovstvo 

Lovski priročnik Divjad in lovstvo (skupina 33 avtorjev) je bil za uredništvo Lovca 

(založništvo LZS) zagotovo najzahtevnejši knjižni projekt v zadnjih letih , ki se ga j e 

pripravlj alo že od leta 2004. Priprave tega temeljnega knjižnega dela za slovensko lovstvo in 

še posebej za izobraževalne programe, pa niso potekale po predvidenem terminskem načrtu , 

saj avtorji n iso pravočasno oddali tem. Ko se je zamenjalo nosilce tem in angažirala nove 

sodelavce, j e delo teklo. Urednik in tajnica sta skušala zamujen čas nadomestiti z delom izven 
rednega delovnega časa, saj ob pripravljanju rednih štev ilk Lovca in ostalim uredniškim 

opravilom za Lovca tako obsežnega dela pri takšni knji gi ni mogoče opravili v rednem 

delovnem času , o čemer je uredni štvo redno obvešča lo člane uredni škega odbora, Komisijo za 

izobraževanje in tudi UO LZS. 

Priprava lovskega priročnika je bila obsežna na željo mnogih komisij deležna posebne 

pozornosti ter vsekakor prednostna naloga uredništva v okviru knjižnega programa, vendar je 

bila dinamika odvisna tudi od razpoložljiv ih kadrovskih možnosti . Zahvaljujoč izjemnemu 

trudu urednika in tajnice je knjiga, kot 37. knjiga Zlatorogove knjižnice le izšla novembra 

2012 in bila poslana na vse območne lovske zveze. Po najugodnejši ceni j o je prek tiskarskega 

posrednika Korotan, d.o.o ., Ljubljana, kakovostno stiskala mariborska ti skarska hiša Ma-tisk. 

VD. Knjiga Divji prašič v Sloveniji 

V okviru Strokovne knji žnice LZS je bil lani predviden izid knjige avtorja Blaža Kržeta: Divji 

praš i č v Sloveniji. Avtor je v svojem rokopisu sicer uskladil recenzij ske pripombe prvih dveh 

recenzentov, a se je uredn iški odbor odločil za še dve dodatni strokovni recenzij i, ki pa nista 

bili ustrezno ocenjeni in sta zahtevali korenito dopolnitev in uskladitev prvotnega besedila. 

Avtorska pogodba je bila z avtorjem sicer podpisana že po recenzij skem poročilu prvih dveh 

recenzentov (dr. M . Adam i ča in C. Štrumblja) in je bil avtorju na osnovi tega tudi izplačan a 
polovica avtorskega honorarja, vendar je uredništvo po dodatnih recenz ij skih poročilih (dr. B. 

Pokomyj a in dr. K. Jerine) s pripravo knji ge prekinilo, dokler avtor besedila ne uskladi. Do 

avtorjeve uskladitve vsebine s pripombami pa še ni prišlo, kar je bilo ponovno ugotovljeno v 

pogovoru z avtorjem, ki ga j e opravil predsednik uredniškega odbora dr. A. Koveš. Od skl epa 

UO LZS bo odvisna dokončna odločitev glede tiska te knji ge. 

VTTI. Program novih knjig Zlatorogove knjižnice 

U redništvo bo začelo z aktivnostmi glede programa nov ih knji g Zlatorogove knjižnice in 

Strokovne knjižnice. Že pred časom smo se pogovarj ali o knjigi M. Krofla in H. Potočnika 
Sledovi in znamenja divjadi in o monografiji B. Kolarj a o polj skem zajcu . Slednja bi 

obravnavala polj skega zajca v domorodnem, slovenskem okolju in bi bila dej ansko izvirno 

strokovno delo domačega avtorja. G lede na izkušnj e zadnjih let se je uredniški odbor odl oč il 

predlagati UO, da naj bi bil odslej podpis pogodbe za vsako novo knjigo mogoč še le po 

opravljenih strokovnih recenz ijskih ocenah že napisanega rokopi sa in zado volj ivi avtorski 
uskladitvi rokopisa z recenzentskimi pripombami . Le tak način bo tudi lahko zagotovil , da bo 

moč knji go tudi dejansko pripravi ti in stiskati v do ločenem roku/letu. 
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13. Zaključek 

V preteklem letu so komisije in de lovne skupine svoje delo odlično opravi le. Nekatere bolj , 

druge malo manj in bodo na svoj ih področj ih imele še veliko pri ložnosti, da delo in s tem 

rezultate izboljšajo. V leru 20 12 so strokovne komisije UO LZS in rudi ostala delovna telesa 

UO opravili veliko strokovnega dela, za kar velja vsem č lanom komisij in delovnih te les 

posebna zahvala. 

14. Tabela načrtovanih in porabljenih sred.'itev komi!iij 

Komisija Načrt 2012 Realizacija 2012 Indeks 

l. Komisija za upravljanje z divjadjo 30.000 30.276 101 

2. Komisija za mednarodne odnose 16.000 14.126 88 

3. Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje 14.000 12.176 87 

4. Komisija za finančno in gospodarsko področje 3.000 3.569 119 

5. Komisija za organizacijska vprašanja 3.000 2.566 86 

6. Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi 26.000 24.264 93 

6.1 TV oddaje Dober pogled 12.000 16.180 135 

7. Komisija za izobraževanje 24.500 16.688 68 

7.1 Izobraževanje čuvajev 18.000 23.833 132 

8. Komisija za priznanja in odlikovanja 4.000 10.258 256 

9. Komisija za lovsko kinologijo 22.500 19.664 87 

1 O. Komisija za lovski informacijski si tem Lisjak 13.000 7.805 60 

1 1. Strokovno-znanstveni svet pri LZS 15.000 10.948 73 

12. Delo z mladimi 7.000 5.557 79 

13. Mednarodni projekt sodelavcev konference FACE 4.000 3.568 89 

14. Stroški razstav, sejmov. SLD 8.000 5.84 1 73 

15. Lovski muzej 5.000 4.429 89 

16 . Brezplačna izobraževanja za članice LZS 4.000 1.418 35 

Skupaj: 229.000 213.166 93 
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HJ. RAČUNOVODSKO POROČJLO 

l. Bilanca stanja na dan 31.12.2012 

Znesek v EUR ( brez centov 

Postavka 
Oznaka Prejšnjega 
zaAOP 

Tekočega leta 
leta 

SREDSTVA (002+ 009+015) 001 3. 153.062 3.226.893 
A. DOLGOROCNA SREDSTVA (003 do 008) 002 1.11 7.950 1.1 39.3 15 

I. Neopr~dmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmeptve 003 9.995 14.798 

II. Opredmetena osnovna sredstva 004 835.884 846.894 
III . Naložbene nepremičnine 005 270.033 274.959 
rv. Dolgoročne finančne naložbe 006 2.038 2.484 
V . Dolgoročne poslovne terjatve 007 o 180 

VI. Odložene terjatve za davek 008 o o 
B. KRA TKOROCNA SREDSTVA (010 do 014) 009 2.033.612 2.086.578 

l. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 010 o o 
Il. Zaloge Oli 99.179 48.750 

111. Kratkoročne finančne naložbe 012 580.000 790.000 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 01 3 1.120.637 1.125.9 17 
v. Denarna sredstva 014 233.796 121.911 

c. KRATKOROCNE AKTIVNE CASOVNE 
015 1.500 1.000 

RAZMEJITVE 
Zunajbilančna sredstva 016 o o 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
017 3. 153.062 3.226.893 

(018+021+022+026+031) 
A. SKLAD (019 do 020) 018 1.886.435 1.826.333 

l. Društveni sklad 019 1.886.435 1.826.333 
II. Presežek iz prevrednotenja 020 o o 

8. 
REZERVACIJE IN DOLGOROCNE PASIVNE 

021 o 108.496 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

c. DOLGOROCNE OBVEZNOSTI (023 do 025) 022 o o 
l. Dolgoročne finančne obveznosti 023 o o 

Il. Dolgoročne poslovne obveznosti 024 o o 
III. Odložene obveznosti za davek 025 o o 

c. KRA TKOROCNE OBVEZNOSTI (027 do 030) 026 128.301 122. 168 
I. Obveznosti , vključene v skupino za odtujitev 027 o o 

Il. Kratkoročne finančne obveznosti 028 o o 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 029 123.427 11 7.426 
rv. Kratkoročni dolgovi do članov 030 4.874 4.742 

D. 
KRATKOROCNEPASIVNECASOVNE 

03 1 l.l38.326 1.169.896 
RAZMEJITVE 

Zunaj bila nčne obveznosti 032 o o 
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2. Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.1.1012 do 31 .12.2012 

Znesek 
OD TEGA: iz 

Postavka 
Oznaka SKUPAJ opravljanja 
zaAOP pridobitne dejavnosti 

Tekočega Prejšnjega Tekočega Prejšnjega 
leta leta leta leta 

l. Prihodki od dejavnosti (051 do 058) 050 1.422.24 1 1.396.380 555.198 259.32 1 

c) 
dotacije iz drugih fundacij , skladov in 

053 o 593 o o ustanov 

č) donacije drugi h pravnih in fi z ičnih oseb 
1 

054 725 1.71 o o o 
e) članarine in prispevki članov 

1 
056 866.3 18 1.134.756 o o 

f) prihodki od prodaje trgovskega blaga, 
057 534.497 208.865 534.497 208.865 storitev in proizvodov 

g) ostali prihodki od dejavno ti 058 20.701 50.456 20.701 50.456 

5. 
Donosi od dejavnosti (050+059-

062 1.422.24 1 1.396.380 555. 198 259.321 060+06 1) 
Stroški porab ljenega materiala in 

6. prodanega trgovskega blaga (064- 063 39.100 48.107 15.882 9.893 
065+066) 

a) 
1 Nabavna vrednost nabavljenega materiala 1 

in trgovskega blaga 
064 39. 100 48.107 15.882 9.893 

7. Stroški storitev 067 855.749 753.567 347.598 154.968 
8. Stroški de la 068 258.727 263.389 105.093 54. 165 
9. Dotacije drugim pravnim osebam 069 169.422 178.721 68.8 18 36.753 
10. Odpisi vrednosti 070 27. 169 40.602 11 .036 8.350 
I l. Drugi odhodki iz dejavnosti 071 37.357 48.452 15.1 74 9.964 

1l.a 
Skupaj odhodki iz dejavnosti 

072 1.387.524 1.332.838 563.60 1 274.093 
(063+067+068+069+070+07 1) 

12. Finančni prihodki 073 37.868 30.750 36.868 29.750 

13. Finančni odhodki 074 o 21 o 4 
14. Drugi prihodki 075 1.717 5.554 l.717 5.554 

15. Drugi odhodki 076 8.275 5.33 1 3.361 1.096 

16. Davek od dohodkov 077 5.925 7.826 5.925 7.826 

18. 
Presežek prihodkov 

079 60. 102 86.668 20.896 11.606 
(062-072+073-074+075-076-077-078) 

*povprečno število zaposlencev na 
082 7,00 7,08 3,00 3,00 podlagi de lovnih ur v obračunskem 

obdobju (na dve decimalki) 

**število mesecev poslovanja 
083 12 12 12 12 
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3. Pojasnila k računovodskim ir.kazom :;a poslovno leto 2012 

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 dne l. 7.1999. Članice Lovske zveze 
Slovenije so lovske družine in območne lovske zveze po vsej Sloveniji. 

Naloge in cilji: organizacija in izobraževanje lovcev. lovskih čuvajev, usposabljanje in 
naravovarstveno ozaveščanje lovcev, izdajanje strokovne li terature s področja divjadi in 
lovstva. skrb za razvoj lovske kinologij e, lovskega strelstva, sodelovanje pri znanstvenem in 
raziskovalnem delu glede divjadi in lovstva. Opravlja tudi naloge javnega interesa s področja 
varstva narave, divjadi in lovstva, ki jih do loča zakonodaja s ciljem uveljavljanja statusa 
samostojne lovske in naravovarstvene nevladne organizacije, ki sodeluje z državnimi organi 
in organizacijami zaradi uveljavljanja sonaravnega upravlj anja z divjadjo v skladu s stroko in 
znanostjo, zagotav ljanje etičnosti lova, skrb za lovsko kulturo. lovsko kinologijo in lovsko 
strelstvo, informiranost članstva in javnosti (založniška dejavnost), ki se nanaša na lovstvo in 
varstvo narave, kot tudi skrb za delovanje lovske muzejske dejavnosti, delovanje v 
mednarodnih organizacijah s področja lovstva in varstva narave ter sodelovanje z njimi . 

Organizacija Lovske zveze Slovenije: 

občni zbor 

~za lovsko stelslwo n 1ovs1to orožje 

~ za lovsko kulxo 

k~ za lovsko kl'lokl!jjo 

llednišld odbor založništva 

razsodšče 

Predsednik Lovske zveze Slovenije je mag. Srečko Felix Krope. 

Ostali podatki: 

Matična številka: 5 145392000 
Davčna števil ka: 23864516 
Šifra dejavnosti : 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 
Transakcijski račun : SI56 0201 0001 5687 097, odprt ori NLB, d.d. 
Poslovno leto: koledarsko 
Stevilo zaposlenih na zadnji dan v letu: 7 
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Lovska zveza Slovenij e se ukvarja s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo. kot določa Zakon 

o društv ih in pravila Lovske zveze. Obseg pridobitne dejavnosti v letu 20 12 znaša 40,6192%, 
nepridobitne pa 59,3808%. 

Letno poročilo o delovanju Lovske zveze Slovenije v letu 2012 je možno dobiti na naslovu 

Župančičeva ulica 9, v Ljubljani . 

3.1 Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov 

Lovska zveza Slovenije je samostojna lovska in naravovarstvena nevladna organizacija, ki 
deluj e v javnem interesu pri trajnostnem upravljanju z di vjadjo. Njeno delovanj e 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 do l očene s pravili Lovske zveze Slovenije in so opredeljene kot cilji tn 

naloge, ki jih morajo č lanice zveze v skladu z obema zakonoma izvajati. 

Računovodski izkazi se izdelujejo za notranje in zunanje uporabnike. Nadzira j ih nadzorni 
odbor, potrjujejo pa se na občnemu zboru Lovske zveze Slovenije. 

3.2 Računo vodske usmeritve in razkritja posta vk 

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 bil e upoštevane temeljne računovodske 

predpostavke: 
- nastanek poslovnega dogodka in 
- časovna neomejenost delovanja. 

Računovodski izkazi temeljijo na naslednjih računovodskih usmeritvah: prednost vsebine 
pred obliko, pomembnost in previdnost. 

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov tn 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 referenčn em tečaj u ECB. 
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Dogodki po datumu bilance stanja 
Ocenj ujemo, da se po datum u bilance stanja niso pojavili nobeni dogodki, ki bi lahko bistveno 
vplivali na računovodske iz kaze. 

Izpostavljenost in obvladovanje tveganj 

Valu tno tveganje 
Lovska zveza Slovenij e ni izpostavlj ena valutnemu tveganju, ker posluje v domači valuti . 

Obrestno tveganje 
Lovska zveza Slovenije obrestnemu tveganju ni izpostavljena, ker nima prejetih posoj il, dani 

depoziti pri banki pa imajo spremenlj ivo obrestno mero. 

Kreditno/plačilnosposobno tveganje 
Lovska zveza S lovenije ni izpostavljena kreditnem tveganj u. Plačilnosposobno tveganje 

obvladuje s preverjanjem oz. sta lnim sprem ljanjem plač il in odprtih terjatev ter z 

načrtovanjem in sprem ljanjem denarnih tokov. 

3. 3Bilanca stanja na dan 31.12.1012 

AKTlVA Zneski v EVR 
Besedilo 2012 2011 Indeks 2012/2011 

Neopredmetena osnovna sredstva in dolg. ACR 9.995 14.798 68 
Neprem ičnine -zemljišča 11 5.161 115.161 100 
Nepremičnine -zgradbe po neodpisani vrednosti 641.040 652.644 98 
Neprem ičnine- zgradbe v izdelavi 65.5 17 65 .51 7 100 
Oprema in druga opr. OS po neodpisani vrednosti 14. 166 13.572 104 
Naložbene nepremičnjne 270.033 274.959 98 
Naložbe v delnice in deleže družbe Rogaška 11 4 114 100 
Naložbe v delnice in deleže družbe 1.924 2.370 8 1 
Dolgoročne terjatve iz posojil danih delavcem - 180 -
Gotovina v blagaj ni 62 - -
Denarna sredstva na transakcij skem računu 233.734 12 1.9 11 192 
Kratkoročne terjatve do kupcev 65.195 46.387 14 1 
Terjatev za č l anarine 1.044.600 1.069.239 98 
Terjatve za vstopni DDV 2.258 2.072 109 
Ostale kratkoročne terjatve 999 1. 178 85 
Terjatve za davek od dohodka pravnih oseb 1.249 - -
Terjatve za obresti -depozit NLB 6.336 7.041 90 
Kratkoročn i depoziti pri bankah 580.000 790.000 73 
Aktivne časovne razmejitve 1.500 1.000 150 
Zaloge blaga 99.179 48.750 203 
S K U PAJ: 3.153.062 3.226.893 98 
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PASIVA Zneski v EU R 

Besedilo 2012 2011 
indeks 

2012/2011 
Obveznosti do dobaviteljev 59.207 53.585 110 

Kratkoročne obveznosti do č lanov 1.54 1 4.742 33 

Kratkoročne obveznosti - nagrade z dajat. 3.333 - -
Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 9.133 9.71 9 94 

Obveznosti za prispevke iz plač 3.270 3.59 1 91 

Davek od osebnih prejemkov 2.324 2.643 88 
Obveznost za druge prejemke iz delovnega 

1.160 2.11 3 55 
razmerja ( prehrana,prevoz) 
Obveznost za druge prejemke- avtorske 

36 491 7 
pogodbe 

Davek od osebnih prejemkov - avt. pogodbe 12 129 10 

Dajatve iz naslova avtorskih pogodb - prispevki 4 - -
Prejeti predujmi - obveznost za predujme 100 55 182 

Obveznost za DDV na koncu obdobja 25.1 44 28.977 87 

Prehodni konto DDV - 8 -
Druge kratkor. obveznosti do državnih institucij -

2.383 2.6 16 9 1 
prispevkj na plače 

Obveznosti za davek od dohodka - 663 -

Obveznost na podlagi odtegljajev od plač - 95 - -
Obveznost za neto avt. pogodbe 14.730 9.7 14 152 

Obveznost za davke in prisp. - avt. pogodbe 5.924 3.027 196 

Vnaprej vračunan i stroški oz. odhodki 18.820 12.056 156 

Kratkoročno odloženi prihodki - č lanarina 1.1 19.506 1.157.840 97 

USTANOVITVENA VLOGA 1.31 1.233 1.3 11.233 100 

Nerazporej eni presežek prihodkov-pretekla obd. 5 15. 100 428.432 120 

Presežek prihodkov tekočega obdobj a 60.102 86.668 69 

Dolgoročne PČR za lovski pri ročni k - 108.496 -

SKUPAJ: 3.153.062 3.226.893 . 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 j ih društvo vnaprej izračuna na podlagi 
ocenjene dobe koristnosti . Pri tem društvo uporablja naslednje amortizacijske stopnje: 

Opis od do 

programska oprema 20,00 % 

gradbeni objekti 1,30 - 2,00 % 
na1ožbene nepremičnine 1,30 % 

nepremičnine -deli zgradb 6,00 % 

računalniki 
50,00 

% 

druga oprema 
10,00-

33 ,30 % 

drobni inventar 100,00 % 

Opredmetena osnovna sredstva se zaradi okrepitve ne prevredootujejo, zaradi slabitve pa se lahko 
prevrednotujejo če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo tr"mo vrednost. Za znesek 
prevrednotenja zaradi oslabitve se izkažejo drugi odhodki. 

V bilanci stanja so osnovna sredstva izkazana zbirno, po posameznih vrstah, s knjigovodsko 
vrednostjo. Nabavna vrednost in amortizacij ski 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 3 1.12.2012. 

Na predlog popisne komisije je bil opravljen odpis neuporabnih. iztrošenih in zastarelih osnovnih 
sredstev. Odpis je bil knjižen po nabavni vrednosti 16.342,85 EUR in popravku vrednosti 
16.296,98 EUR. Prevrednotovalni odhodki iz tega naslova znašajo 45,87 EUR. 

Odpisan je bil tudi drobni inventar po nabavni vrednosti 216,99 EUR in popravek vrednosti 
2 16,99 EUR. 
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IZKAZ GIBANJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

Nabavna vrednost Zneski vEUR 

Stanje 01.01.2012 28.358 

Pridobitve -
Odtujitve -
Drugo (prenosi, popr.) -

Stanje 31.12.2012 28.358 

Popravek vrednosti 

Stanje 0 1.0 1.2012 13.559 

Amortizacija 4.804 

Odtujitve -
Drugo (prenosi, popr.) -
Stanje 31.12.2012 18.363 

Neodpisana vrednost 

Stanje 01.01.2012 14.799 

Stanje 31.12.2012 9.995 

Opredmetena osnovna sredstva- pregled po stanju na dan 31.12.2012: 

Zneski v EUR 

Besedilo Nabavoa vrednost Popravek vrednosti Knjigovodska 
vrednost 

Zemlj išča 115. 161 - 115.161 

Zgradbe 894.838 253.798 641.040 

Zgradbe v izdelavi 65.517 - 65.5 17 

Oprema 98.364 84.198 14. 166 

Drobni inventar 2.978 2.978 -

Skupaj: 1.176.858 340.974 835.884 
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IZKAZ GIBANJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2012 

Zneski v EUR 

Nabavna vrednost Zemljišče Objekti Zgradbe Oprema 
Drobni Skupaj 

inventar 
nepremičnine v izdelavi 

Stanje 01 .01.20 11 11 5.16 1 894.838 65.51 7 108.284 3.1 95 1.186.995 
Pridobitve - - 6.423 - 6.423 

-
Odtujitve - - - -1 6.343 -2 17 -1 6.560 

Drugo ( prenosi ) - - - - - -
Stanje 3 1.12.2012 11 5.1 6 1 894.838 65 .517 98.364 2.978 1. 176.858 

Popravek vrednosti 
Stanje 01.01.2012 - -242. 194 - -94.712 -3.195 -340.1 Ol 
Amortizacija - -11.604 -5.783 - -1 7.387 

Odtujitve - - 16.297 2 17 16.514 

Drugo ( prenosi ) - - - -
Stanje 31.12.201 2 - -253.798 - -84.1 98 -2.978 -340.974 

Neodpisana vrednost 

Stanje 0 1.01 .201 2 11 5. 161 652.644 65 .5 17 13.572 - 846.894 

Stanje 31.12.2012 115.161 641.040 65.517 14.166 - 835.884 
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lzkaz gibanja naložbenih nepremičnin v letu 2012 

Zneski v EUR 
Nabavna vrednost Naložbene 

nepremičnine 

Stanj e 0 1.0 1.2012 378.870 

Pridobitve -
Odtujitve -
Drugo ( prenosi ) -
Stanje 31.12.2012 378.870 

Popravek vrednosti 

Stanje 0 1.01.2012 - 103.912 

Amortizacija -4.925 

Odtujitve -
Drugo ( prenosi ) 

Stanje 31.12.2012 -108.837 

Neodpisana vrednost 

Stanje 01.01.2012 274.959 

Stanje 31.12.2012 270.033 

Naložbe v delnice in deleže 
Zneski v EUR 

Indeks 
Besedilo 2012 2011 2011/2010 

Naložbe v delnice in deleže družb - Rogaška 11 4 114 100 

Naložbe v obveznice Slovenske 1.923 2.370 81 
odškodninske družbe 

Skupaj: 2.037 2.483 82 

Dolgoročne poslovne terjatve 

Zneski v EUR 

Besedilo 2012 2011 
Indeks 
2012/2011 

Dolgoročne poslovne terjatve - 180 -

S kupaj : - 180 -

Dolgoročne poslovne terj atve so terjatve z zapad lostjo več kot leto dni. Vrednotijo se z 
zneski, ki j ih Lovska zveza Slovenije na podlagi verodostojnih knj igovodskih listin terja od 
dolžnikov. 

47 



Med do lgoročne pos lovne terjatve v knjigah v letu 201 1 so izkazane terjatve iz posojila 
danega delavcu za stanovanj ske potrebe v višini 180 EUR. Posoj ilo je bilo v letu 20 J 2 
dokončno vrnjeno. 

Kratkoročna sredstva: 

Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah. Zaloge so bile ob 
popisu stanja na dan 31.12.2012 vrednotene po zadnjih dokumentiranih nakupnih cenah. 
Poraba zalog poteka po metodi FLFO. Drobni inventar z dobo uporabnosti do enega leta se v 
celoti odpisuje ob prenosu v uporabo. 

Pregled zalog po stanju na dan 31 .12.2012 

a) Tiskovine in knjige . ki se nahajajo v tajništvu Lovske Zveze Slovenije. 
Vrednost zalog po nabavni vrednosti znaša 336,42 EUR. 

b) Zaloga knjig , ki se nahajajo pri Tehniškem muzeju Slovenije 
Vrednost zalog po nabavni vrednosti znaša 409,71 EUR 

c) Zaloga knjig , ki se nahajajo pri ORBIS Ljubljana d.o.o .. 
Vrednost zalog po nabavni vrednosti znaša 73.431 ,96 EUR 

d) Zaloga knjig in ostalega blaga , ki se nahaja v arhivu Lovske Zveze Slovenije 
Vrednost zalog po nabavni vrednosti znaša 10.147,66 EUR 

e) Interna knjižnica LZS 95,28 EUR 
f) Zaloga knjig pri Prophetes globalizacij a d.o.o. 513,90 EUR 
g) Zaloge, ki se nahajajo pod stopnicami v posl.prost. LZS 14.244,11 EUR 

SKUPAJ DEJANSKO STANJE : 99.179,04 EUR 

Zaloge so bile po stanju na dan 31.1 2.20 12 popisane. Pri popisu je bil ugotovljen višek v 
višini 2. 124,14 EUR. Nekurantnih zalog komisija ni ugotovila. Odpisov zalog ni bilo. Zaloge 
niso zastavljene. 

Kratkoročne finančne naložbe 

Kratkoročne finančne naložbe se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na podlagi 
verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov. 

Kratkoročne finančne naložbe se ne prevrednotujejo, razen tistih, ki so namenjene trgovanju. 
Kratkoročne finančne naložbe se prevrednotujejo zaradi os labitve. 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. 12.20 12 znaša 580.000 EUR. Depoziti so se v 
primerjavi z letom 20 1 1 znižali (indeks 20 12/20 1 1 znaša 73). Terjatve za obresti od depozita 
znašajo 6.336 EUR. Stanje je usklajeno. 
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Kratkoročne poslovne terjatve 

Kratkoročne poslovne terjatve se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza S lovenije na 
podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolžnikov. Kratkoročne poslovne terjatve 
se ne prevrednorujejo. Za kratkoročne poslovne terjatve, za katere se utemeljeno domneva. da 
ne bodo poravnane oziroma da ne bodo poravnane v celoti, j e narejena oslabitev v znesku 
29.833 EUR. 

Pregled kratkoročnih terjatev po stanju na dan 31 .12.2012 

Zneski v EUR 
Besedilo 2012 2.011 Indeks 2012/2011 

Kupci v državi 84.748 68.511 124 

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev - 29.833 - 29.833 100 
Kratkoročne terjatve do kupcev v EU 10.038 5.466 184 

Kupci v državi - najemnina 243 2.243 Il 

Ostale kratkoročne terjatve 999 1.178 85 

Terjatve za članarine 1.044.601 1.069.239 98 

Kratkoročne terjatve za obresti 6.336 7.041 90 

Terjatve za DDV 2.257 2.072 109 
Terjatev za davek od odhodka 1.249 - -
Skupaj: 1.120.638 1.125.917 100 

Med izkazan imi teijatvami je zapadlih na dan 3 1.1 2.2012 za 30.521 EUR. Večji del terjatev 
poteka iz tekočega poslovanja. zato menimo. da ne obstaja tveganje. ki bi povzroč ilo njihovo 
dvom ljivost, oz. ne obstaja dvom o njihovem p l ačilu. 

Denarna sredstva 

Denarna sredstva se ob začetnem pri poznanj u izkaže v znesku, ki izhaja iz ustrezne 1 isti ne. 
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 gotov ine v blagajni. Stanje teh sredstev je usklajeno z izpiskom bančnega računa in 
saldom blagajne, ki je bil popisan po stanju na dan 3 1.1 2.2012. 
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Pregled denarnih sredstev - stanje na dan 31.12.20 12 
Zneski v EUR 

Indeks 
Besedilo 2012 2011 2012/2011 

Blagajna- gotovina 62 - -
Denarna sredstva na transakcij skem računu 233.733 121.911 192 

Skupaj: 233.795 121.911 192 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

Kratkoročne aktivne časovne razmej itve se vrednotijo v skladu s SRS 12. Kratkoročne aktivne 
časovne razmejitve prikazujejo kratkoročno odložene stroške. 

Znesek, izkazan v bilanci stanja na kontu aktivnih časovnih razm ej itev, je: 1.500,00 EUR. 

Obveznosti do virov sredstev 

Društveni sklad je lastni vir financiranja društva. ki se je oblikoval skozi vsa leta delovanja 
društva. Iz kazuje seštevek začetnega stanja ter seštevek vseh nerazporejenih presežkov iz 
poslovanja, ki znaša skupaj z dobičkom tekočega leta 1.886.435 EUR. G lavna postavka je 
ustanov itvena vloga v višini 1.311.233 EUR. 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve, ki so bile oblikovane za izdajo 
strokovne knjige Lovski priročnik, v višini 108.496 EUR, so bile v celoti porabljene v letu 
20 12. ko je knji ga izšla. Znesek 108.496 EU Rje bil knjižen v dobro prihodkov iz članarin . 

Pregled rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev po stanju na dan 
3 1.1 2.201 2. 

Zneski v EUR 
Indeks 

Besedilo 2012 2011 2012/2011 
Dolgoročna PCR - Lovski priročnik - 108.496 -
Skupaj: - 108.496 -

Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti se vrednotijo z zneski, ki jih Lovska zveza Slovenije na podlagi 
verodostojnih li stin dolguje upnikom. ki zapadejo v plač ilo najpozneje v 12 mesecih. 

Zneski izkazujejo obveznosti do dobavite ljev, osebnih dohodkov za december 201 2 ter drugih 
prejemkov iz delovnega razmetja za zaposlene, dajatve od osebnih dohodkov, obveznos6 do 
č lanov za potne stroške, za avtorske honorarje ter ustrezne dajatve iz tega naslova, kakor tudi 
obveznosti za DDV. 
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Pregled kratkoročnih obveznosti po stanju na dan 31.12.2012 

Zneski v EUR 

Besedilo 2012 2011 
lod eks 

2012/2011 

Obveznosti do dobaviteljev doma 59.207 53.585 IlO 

Obveznost do članov - potni stroški 1.540 742 208 

Obveznost za nagrade 2.500 3.000 83 

Obveznost za dajatve od nagrad 833 1.000 83 

Druge kratkoročne obveznosti - - -
Obveznost za čiste plače in nadomestila 
plač 9.133 9.719 94 

Obveznost za prispevke iz plač 3.271 3.59 1 9 1 

Davek od osebnih prejemkov 2.324 2.643 88 
Obveznost za druge prejemke- prehrana, 
prevoz 1.160 1.402 83 
Obveznost za druge prejemke - avt. 
pogodbe 36 491 7 

Davek od osebnih prejemkov - avt. pogodbe 16 129 12 

Obveznosti za druge prejemke - regres - 597 -

Davek iz osebnih prejemkov - regres - 114 -

Prej eti predujmi/obveznosti za predujme 100 55 182 

Obveznost za DDV 25.144 28.985 87 

Obveznost za pri spevke na plačo 2.383 2.616 91 

Obveznosti za odtegljajev pri plači - 94 -

Obveznost za neto avtorske pogodbe 14.730 9.714 152 

Obveznost za davek po avt. pogodbah 5.924 3.027 196 

Obveznost za neto podjemne pogodbe - - -

Obveznost za davek od dobička ( doplačilo) - 663 -

Skupaj: 128.301 122.167 105 
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Pregled kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti - stanje na dan 
31.12.2012 

Zneski v EUR 

Besedilo znesek opomba 

Obveznosti do dobaviteljev 3.668 zapadlo do 3 1.12.2012 

Obveznosti do dobaviteljev 55.539 še ni zapadlo 

Skupaj: 59.207 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

Kratkoročne pasivne časovne razmej itve izkazujejo kratkoročno odložene prihodke 
za članske prispevke ter druge vnaprej vračunane stroške (odhodke). 

Pregled kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev - stanje na dan 31.12.201 2 

Zneski v EUR 
Indeks 

Besedilo 2012 2011 2012/2011 
Vnaprej vračunani stroški oz. odhodki 18.821 12.056 156 

Kratkoročno odloženi prihodki -članarina 1.119.505 1.157.840 97 

Kratkoročno odloženi prihodki - oglasi - - -
Druge pasivne časovne razmejitve - - -

-
Skupaj: 1.138.326 1.169.896 97 

3.4/zkaz poslovnega izida za leto 1012 

Prihodki od dej avnosti zajemajo zneske članarin , dotacije iz proračunskih sredstev, donacije 
pravnih in ftz ičnih 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 201 2. 

Prihodke in odhodke, odvisno od tega, kje nastanejo, vadimo po stroškovnih mestih . 

Na podlagi prihodkov, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost, smo ugotovili razmelje ter na 
podlagi tega razmerja razmej ili stroške med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo. 
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Lovska zveza S lovenije izkazuje v letu 2012 presežek prihodkov nad odhodki v višini 
60.102 EUR, od tega znaša presežek prihodkov nad odhodki iz pridobitne dejavnosti 
26.821 EUR. 

Prihodki iz pridobitne dej avnosti doseženi v letu 201 2 
Zneski v EUR 

Besedilo 2012 2011 
Indeks 

2012/2011 
Clanarine in prispevki članov - -

-

Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storite ID 534.497 208.865 256 
proizvodov 

Ostali prihodki od dejavnosti 20.701 50.456 41 

Finančni prihodki 36.868 29.750 124 

Drugi prihodki 1.717 5.554 31 

Skupaj : 593.783 294.625 202 

Odhodki iz pridobitne dejavnosti doseženi v letu 2012 
Zneski v EUR 

Indeks 
Besedilo 2012 2011 2012/2011 
Nabavna vrednost nabavljenega materiala in 
trgovskega blaga 15.882 9.893 161 

Stroški storitev 347.598 154.968 224 

Stroški dela 105.093 54. 165 194 

Dotacije drugim pravnim osebam 68.818 36.753 187 

Odpisi vrednosti 11.036 8.350 132 

Drugi odhodki iz dejavnosti 15.174 9.964 152 

Skupaj odhodkj iz dejavnosti 563.601 274.093 206 

Fi nančni odhodki - 4 -

Drugi odhodki 3.361 1.096 307 

Skupaj vsi odhodki iz _l)ridobitne dejavnosti 566.962 275.193 206 

-
Davek od dohodkov 5.925 7.163 83 

Presežek prihodkov oz. odhodkov iz pridobitne dejavnosti 

Zneski v EU R 
Besedilo 2012 2011 

Presežek odhodkov nad prihodki - -

Presežek prihodkov na odhodki 20.896 11.606 

Skupaj : 20.896 11 .606 
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Podatki iz obračuna davka od dohodka pravnih oseb 
za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012 

Zaporedna številka Besedilo 

l. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih: 
2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov - zmanjšanje 

- Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti 

4. DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1-2) 

5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih 

6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov- zmanjšanje 

- Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti 

- Nepriznani odhodki v viš ini 50 odstotkov stroškov reprezentance 

8. DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5-6) 

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

13. DAVČNA OSNOVA 
16. OSNOVA ZA DA VEK 

17. DAVEK 18% 
22. Vplačane akontacije 

24. Preveč plačane akontacije 

25. OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA 
26. Akomacija 17,00% 

27. Mesečni obrok akontacije 

Zneski v 
EUR 

1.461.826 

868.043 

868.043 

593.783 

1.395.799 
834.933 

828.836 

6.097 

560.866 

32.917 

32.917 

32.917 

5.925 
7.826 

1.902 
32.9 17 

5.596 

466 

3. 5 Podatki h. i zkaza poslovnega izida LZS za leto 10 Il 

Presežek prihodkov 

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

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

Ljubljana, l. 3. 20 13 

Pojasnila pripravila: 

Irena Karlin 
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IV. POROČILO NADZORNEGA ODBORA 

Poročilo o delu 

l. Člani Nadzornega odbora LZS 

V letu 2012 so bili č lani Nadzornega odbora LZS predsednik Peter Habjan, podpredsednik 
mag. Sebastijan Gorenc, mag. Janez Janko Gladek, Bojan Maček in Janez Marinč i č. 

Il. Seje Nadzornega odbora LZS 

Nadzorni odbor se je v letu 2012 sestal trikrat. 

Ill . Program dela 

Leto 2012 je predstavljalo za sedanjo sestavo Nadzornega odbora LZS (NO) prvo leto 
delovanja. NO se je po konstituiranju seznanil s svojimi nalogami in sprejel program 
aktivnosti za tekoče leto. Pri tem je upošteval do ločila Pravil LZS in usmeritve članov UO. S 
programom je svoje aktivnosti usmeril predvsem v spremljanje ustreznosti sklepov organov 
LZS in njihovo izvajanje, v spremljanje materialno finančnega poslovanja LZS, v obravnavo 
sprejetih vprašanj, pobud in pritožb č lanic oziroma članov LZS ter druge aktivnosti po sprotni 
presoji NO. 

IV. Rezultati poslovanja v letu 2011 in tekoče finančno poslovanje LZS 

Nadzorni odbor je na sejah razpravljal o rezultatih poslovanja v letu 2011. O svojih 
ugotovitvah j e podal poročilo na občnem zboru LZS. upravnemu odboru pa je posredoval še 
posebno poročilo s pripombami. NO je obravnaval še poroči la o tekočem finančnem 
poslovanju LZS, ki jih je pripravi l računovodski servis, in se seznanil s sprejetimi sklepi UO 
ter z izvajanjem teh sklepov. O svojib ugotovitvah je NO sproti seznanjal direktorja 
strokovnih služb, predsednika in UO LZS. 

V. Spremljanje dela organov LZS 

Poleg osebnih izmenjav informacij med člani NO in strokovnimi službami ter predsednikom 
LZS, so bili člani NO ustrezno seznanjeni z gradiv i, ki so jih obravnavali organi LZS. Gradiva 
so jim bi la posredovana pretežno v elektronski obliki . Na sejah UO je vedno prisostvoval 
predsednik ali dmg č lan NO in bil tako neposredno seznanjen s sprejetimi sklepi oziroma 
nj ihovirn izvajanjem. 

VI. Pregled finančno-materialnega poslovanja LZS 

V obdobju poročanj a sta bila opravljena dva delna pregleda finančno materialnega pos lovanja 
LZS v računovodskem servisu ER KONDOR v Ljubljani. Pri opravljenih pregledih ni bilo 
zaznanih pomembnih nepravilnosti pri poslovanju. Nastale napake so bile sproti ugotovljene 
in odpravljene. Ob pregledu začasnega poročila o finančnem poslovanju za prvih 11 mesecev 
ni bilo posebnih odstopanj od sprejetega načrta za leto 20 12. 

VII. Pritožbe in pripombe 

V obdobju poročanja NO ni sprejel pisnih pritožb ali pripomb s strani č lanic in organov LZS. 
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Poročilo nadzornega odbora k poslovnemu poročilu Lovske zveze Slovenije za leto 2012 

Nadzorni odbor LZS je skladno s svojimi nalogami, opredeljenimi v Pravilih LZS, in skladno 
s svojim načrtom dela, spremljal poslovne, organizacijske in finančno-gospodarske dogodke, 
ki so se dogajali v LZS v letu 2012. O svojih ugotovitvah in predlogih je sproti obveščal 
upravni odbor in strokovne službe LZS. ki sta predloge obravnavala in upoštevala. 

Ob opravljenih pregledih finančno-materialnega poslovanja LZS, nadzorni odbor ugotavlja, 
da je pretok informacij in materialnih listin med LZS in računovodskim servisom ER 
KONDOR ustrezen in da zagotavlja primerno in nemoteno spremljanje poslovnih dogodkov 
ter pripravo ustreznih knjigovodsldb listin. 

Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom revizorske hi še TNREVIZIJA o pregledu 
računovodskjh listin in poslovnega poročila LZS za leto 2012. Revizor v svojem poročilu ne 
zaznava nepravilnosti pri pregledanih računovodskih izkazih in izjavlja, da je letno poročilo 
skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. 

V obdobju poročanja Nadzorni odbor ni sprejel pritožbe članov LZS ali drugih subjektov, ki 
bi zahtevale posebne postopke preverjanja pomanjkljivega ali neustreznega delovanja LZS. 

Po pregledu predloga letnega poročila in predloga zaključnega računa za leto 2012, ki ga je 
pripravilo vodstvo LZS in računovodski servis, Nadzorni odbor ugotavlja, da sta sestavljena 
jasno in pregledno ter da nudi ta članom LZS in javnosti celosten vpogled v pogoje in rezultate 
poslovanja . Letno poročilo vsebuje zakonsko obvezne formalne in vsebinske sestavine letnega 
poročila in je bilo pravočasno posredovano v preverjanje. Na letno poročilo Nadzorni odbor 
ruma pripomb. 

Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev, nadzorni odbor predlaga občnemu zboru LZS, da 
sprejme LETNO POROČ1LO LZS za leto 2012. 

Ljubljana, 26. 3. 2013 
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V. POROČILO O DELU RAZSODIŠČA LZS 

l . Člani Razsodišča LZS 

V letu 201 2 so bili člani Razsodi šča LZS predsednik Branko Reisman, podpredsednik Janko 
Bezovnik, Luka Korošec. Janez Konrad. Evgen Ivanc, Dušan Ravnihar, Samo Vali č. 

Aleksander Debevec in Bori s Šurbek. 

II. Seje Razsodišča LZS 

Razsodišče pri LZS je imelo v mesecu januarju 201 2 ustanovno sejo, na kateri so član i izvol ili 
predsednika in podpredsednika razsodišča. Na ustanovni sej i so se član i razsodišča dogovorili 
o delu razsodišča v primeru morebitnih obravnav zadev. 

III. Zahtevki za obravnavo 

Na razsodišče je bila v letu 201 2 vložena ena zadeva, ki jo je predsednik razsodišča z 
ustreznim pravnim poukom vrnil vlagatelju v nadaljnje poslovanj e, ker razsodi šče g lede na 
naravo spora (individualen di sciplinski spor pri lovski družini) ni bilo stvarno pristojno za 
odločanje v zadevi . 

Razsodi šče v leru 201 2 tako ni prejelo nobene zadeve, o kateri bi bilo pristojno odločati. 

Lj ublj ana, 23. l . 201 3 

V1la Zlatorog (Foto Gregor Bolčma) 
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VI. POROČfLO ODBORA ETJČNEGA KODEKSA 

l. Člani Odbora etičnega kodeksa LZS 

V letu 2012 so bili člani Odbora etičnega kodeksa predsednik Niko Šuštarič, podpredsednik 

Rok Gašperšič, Jože Cenčič . Marko Obrekar, Brane Bec, Rok Gašperš ič , Andrej I vanč ič , 

Borut Bitenc in Štefan Gačnik . Dotedanji predsednik Edvard Krašna je oktobra 201 2 iz 

osebnih razlogov odstopil. 

11. Seje Odbora etičnega kodeksa 

Člani Odbora etičnega kodeksa (OEK) so se poleg konstituti vne sestali še na štirih sejah. 

III. Naloge Odbora etičnega kodeksa 

Naloge Odbora etičnega kodeksa so skrb za uveljavljanje Etičnega kodeksa v praksi, 

razlaganje njegovih do ločb, razsojanje in ocenjevanje posameznih dejanj , če so v skladu z 

njim ter predlaganje sprememb in dopolnitev Etičnega kodeksa slovenskih lovcev (EK). Na 

konstitutivni seji so bile sprejete tudi usmeritve v zvezi s pripravo programa o delu OEK za 

leto 201 2. 

IV. Program dela OEK 

Na svoji 2. seji je OEK sprejel program dela za leto 201 2, in sicer: 

odločanje o predlogih in pobudah v zvezi s kršitvami EK, 
ponatis brošure EK, 
analiza sprejetosti EK med članstvom in evidence zaprisege in 
sprememba Pravilnika o postopku pred OEK. 

OEKje sprejel tudi program dela za leto 2013. 

lV. Kršitve etičnega kodeksa 

V letu 201 2 je Odbor eti čnega kodeksa obravnaval pet kršitev Etične ga kodeksa. Odbor je v 
štirih primerih ugotovil kršitev, v enem primeru pa j e bil postopek zaradi smrti člana LO 

ustavljen. 

V. Ponatis Etičnega kodeksa slovenskih lovcev 

Odbor EK se je na eni izmed svojih sej odloč il , da se ponatisne brošuro »Etičn i kodeks 

slovenskih lovcev« do konca leta 2012. Sklep do konca leta ni bil realiziran, zato se nalogo 

prenese v leto 20 13. 

VI. Stališče glede objave razsodb OEK o kršitvah EK v Lovcu 

Odbor etičnega kodeksa se je opredelil do stališča Uredništva glasila Lovec, da se razsodbe 

OEK o kršitvah EK ne objav ljajo v glasilu Lovec. Odbor je podal mnenje, da j e v zvezi s tem 

treba spoštovati Pravila LZS in Pravilnik o postopku pred OEK. Pravna podlaga za 
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objavljanje odločitev OEK je podana v 6. odst. 30. čl. Pravil LZS. Ta pristojnost OEK je 

omejena le z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zato je OEK sprejel sklep, da se razsodbe 
OEK objavljajo, vendar brez osebnih imen (samo z začetnicami imena in priimka), brez 

imena LO, ter da se primeri geografsko označijo le s pokrajino. 

VII. Etičnost lova na divje prašiče 

Odbor etičnega kodeksa je zavzel stališče do etičnosti lova na divje prašiče po odločbi 

Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS. Odločba je bila izdana kot izreden ukrep za 
obvladovanje staleža divjih prašičev. Odločba je bila etično sporna, ker je omogočala 

nesankcioniran odstrel tudi vodeče svinje. Kritično stališče do odločbe MKO in poziv k 
spoštovanju EK v tej zvezi je bil objavljen v glasilu Lovec. 

VliT. Vloga OEK 

Aktiviranje OEK iz prejšnjega mandata se nadaljuje. Odločitve OEK ne ostajajo brez odmeva, 
kar kaže na to, da se njegova vloga v lovski organizaciji uveljavlja kot prispevek k etičnosti 
lova in odnosov med lovci. 

Ljubljana, 4. 2. 2013 

Predsednik OEK 

Niko Šuštaršič 
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VII. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 

Naslovnik: Predsedntk in upravni odbor 

Lovske zveze Slovenije, Ljubljana, Župančičeva 9 

Re tdira li mo priložene računovod ke tLkate društ\a LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE, 
Ljubljana, Župančičeva 9. ki vključujejo bilanco tanJa na dan 31. decembra 20 12 111 izkaz 
poslovnega tzida s pojasni li za tedaj konča no leto ter povzetek bist venih računovodsk ih usmerite v 
in druge pojasnjcva lne tnformacije. Pregleda li smo tudi letno poroč ilo društva. 

Odgovornost poslovodstva za računovodske Izkaze 

Poslovodstvo je odgovom o za pn pravo in poš teno pred tavitev teh računo odskth izkazo ' kladu 
lo'venskimi računovodskim i standa rdi. Ta odgovornost vključuje : vzpo ta vite\ . delo anje 111 

vzdrževanje notranjega kontro lira nja. povezanega pripravo in po~teno pred ta it ' ijo 
računo, odsk ih izkazo\ . k i ne v ebujejo pome mbno napačne na edbe zaradi prevare ali napake. 
izbiro in uporabo ustreznih računo, odsk ih u merite\ ter pr ipra' o računo od kih ocen. ki -o 
utemeljene v danih oko l iščinah 

Revizorjeva odgovornost 

a a odgovornost je izrazit i mne nJe o teh računovod- kih izkazih na podlagi revtzije. Rcvtztjo smo 
opravi li v skladu z mednarodnimi standardi reVJdiranJa. Ti standardi zahtevajo od nas tzpolnJevanJc 
et ič n ih zahtev ter nač rto\ai1JC in iz edbo revtzije za pridobite sprejemljivega zagota ila. da 
ra čunovod ki izkazi ne vsebujejo pomembno napačne na vedbe. 

Re\'tZija vk ljučuje izvajanje postopke La pr idobitev reviz ijskih dokaZO\' o znes kih m razkritjih 
računovodskih izkazih. Izbrani pos topki so od i5 n 1 od revizorj t:ve presoje in 'k lj učuJeJO lud i 
occnjevartje tveganj napačne navedbe v računovodsk i h izkaz ih zaradi prevare a li napa ke. Pn 
occn_1evanju teh t ega nj prouc i revizor notranje kontro lira nje. povezano :. pripravlja njem in 
poštenim predstavljanjem računo."odskih IL.kaLOv družbe. da bi določil okoliščinam ust rezne 
rc' iL1jske postopke. ne pa. da bi IZTaLll mnenJe o u pl!"nosti notranjega kontroliranja družbe. 
Revizija vključuje tud i ovredn01enj e ustretno ti uporabljenih računo, odskih u mer ite\ in 
utemdjenosti računovodsk ih ocen pos lo, od t\8 kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve 
računovodskih izkazo . Verjamemo, da so pndobiJclll rC\izijsk1 dokazi zadostna in ustrezna 
podlaga za na~e revizijsko mnenje. 

Mnenje 

Po na~em mne nju računovodsk i izkazi v v eh pomembnih pogledih pošteno pred tavljajo finančn i 
po ložaj druš tva LOVSKA ZVEZA SLOVEN IJ t. Lj ub lja na. Župančič.eva 9 na dan 31 . decembra 
2012 ter njegovega pos lovnega izida za tedaj končano leto '" skladu s lovenskim i računovodskimi 
. tandardi. 

Od.<ila••ek o dmgi zadevi 

Letno poroči lo dru tva JC skladno zn.'' idiranimi računovodskim i izkazi. 

Ljubljana. dne 12.03.2013 

IN Revizija d.o.o. 

~"'~'JA Trbška cesta 134, Ljublja na 

Dndba za~ tn sY81ovantt d o.o Pooblaščen i re izor 

~.r-.~··~ ?&?"{)?~ 
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