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Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi 

 
 

MERILA ZA DODELJEVANJE FINANČNE POMOČI KULTURNIM SKUPINAM 
DELUJOČIM NA PODROČJU LOVSKE KULTURE ZA IZVEDBO  

IZOBRAŽEVANJ, PREDSTAVITEV NJIHOVEGA DELOVANJA IN  
STROKOVNIH USPOSABLJANJ 

»Javni poziv Lovska kultura 2020 – 3« 
 
 
UVOD 
 
Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi (v nadaljevanju Komisija) je v letu 2020, na 
podlagi spremenjenega Načrta dela komisije v letu 2020, ki ga je s sklepom sprejel Upravni 
odbor LZS na seji, dne 28. 7. 2020, predvidela sredstva za izobraževanje in strokovno 
usposabljanje za potrebe lovskih kulturnih skupin. 
 
Poziv komisije 
 
Najpozneje do konca oktobra 2020 objavi Komisija javni poziv za dodeljevanje pomoči. 
 
Komisija objavi javni poziv na spletni strani LZS, v reviji Lovec in o tem po elektronski pošti 
obvesti delujoče kulturne skupine.  
 
Finančna sredstva 
 
Finančna sredstva se razdelijo v enakih deležih med lovske kulturne skupine, ki izvedejo 
aktivnosti, ki so naštete v prvem odstavku uvoda teh meril in ki bodo v predvidenem roku 
oddale poročilo iz katerega sta razvidni vsebina in usklajenost delavnice z načrtovanimi cilji 
usposabljanja (priloge 1, 2 in 3). 
 
 

I. CILJI RAZPISA 
 

Spodbujanje ljubiteljske lovske kulturne dejavnosti v okviru LZS s sofinanciranjem lovskih 
kulturnih skupin. 
 
Razpis za sofinanciranje kulturnih skupin zasleduje predvsem naslednje cilje: 

 vzpostavljanje pogojev za delovanje lovskih kulturnih skupin, 

 spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti z usposabljanjem, promocijo in 
predstavitvijo aktivnosti skupin in strokovnim izobraževanjem za pripravo in izvedbo 
prireditev ter kulturno vzgojo in izobraževanje, 

 razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev,  
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 bogatitev kulturnega življenja v okolju, kjer skupine delujejo in uresničevanje socialne 
kohezije,  

 izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot s promoviranjem, predstavitvijo, 
organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev,  

 pomen socialnega uveljavljanja različnih družbenih skupin in posameznikov s 
sodelovanjem v lovski kulturni skupini, 

 skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti 
na področju lovske kulture; zlasti mladih, še neafirmiranih umetniških ustvarjalcev, ki se 
želijo vključiti v lovsko kulturno skupino, 

 skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeno lastnemu razvoju in kot oblika 
neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih programov tudi za širšo javnost. 

 
Oblike izobraževanja in strokovnega usposabljanja  
 

 delavnice ali promocijske predstavitve skupine za mlade glasbenike oziroma trobilce in 
pevce, na katerih se seznanijo s pomenom, zgodovino in tradicijo igranja na lovski rog, 
z lovskim rogom in lovsko pesmijo. Delavnice se organizirajo v sodelovanju z 
glasbenimi šolami (s profesorji trobil), osnovnimi šolami in pihalnimi orkestri. Na 
delavnice se poleg otrok, povabi tudi njihove starše.  

 izobraževanje in strokovno usposabljanje ter izmenjava strokovnih mnenj umetniških 
vodij lovskih kulturnih skupin. 

 
 

II. UPRAVIČENCI DO DODELITVE POMOČI 
 

Do finančne pomoči so upravičene tiste kulturne skupine, ki so uradno evidentirane pri LZS 
(vnesene v informacijski sistem Lisjak, modul Lovska kultura). 

 
 

III. SPLOŠNI POGOJI ZA DODELJEVANJE POMOČI 
 
Aktivnost skupine in poročilo o delu 
 

1. Skupina – prejemnica pomoči se mora v zadnjih petih letih udeležiti vsaj treh Srečanj 
slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov. Če skupina deluje eno ali dve leti, ni 
obvezna do udeležbe na Srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov, če deluje tri ali 
štiri leta, se mora udeležiti vsaj dveh Srečanj lovskih pevskih zborov in rogistov. 
 

2. Skupina – prejemnica pomoči mora izpolnjevati zahteve Komisije za lovsko kulturo in 
odnose z javnostmi glede vsakoletnih poročil o delovanju v svojem okolju (v skladu z 
določenimi termini ali s poročilom po izvedeni aktivnosti posredovati letno vsebinsko 
poročilo o svojem delu vključno z ažuriranimi podatki o skupini – priloge 1, 2, in 3).  
 
Rok za izvedbo 
 

3. Skupina mora izvesti aktivnosti najkasneje do 11. 12. 2020. 
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Poročilo o prireditvi 
 

Finančna pomoč skupini se nakaže po izvedeni delavnici oziroma usposabljanju na podlagi 
poročila.  
 
Na obrazcih, ki so priloga k temu poročilu, mora biti poročilo posredovano LZS najpozneje do           
18. 12. 2020, na elektronski naslov ursa.kmetec@lovska-zveza.si 

 
 

IV.  VIŠINA DODELJENE POMOČI 
 
Od skupne višine razpisanih finančnih sredstev, se finančna sredstva razdelijo v enakih deležih 
med lovske kulturne skupine, ki izvedejo aktivnosti, navedene v teh merilih, in ki bodo v 
predvidenem roku oddale poročilo. 
 
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa znaša najmanj 
2.000,00  €. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni oziroma poveča v skladu 
s spremembami na podlagi spremenjenega Načrta dela komisije v letu 2020.  
 
 

V.  KONČNE DOLOČBE 
 
Prispela poročila za dodelitev sredstev za izvedbo razpisanih aktivnosti bo obravnavala 
Komisija za lovsko kulturo, ki sprejme odločitev o dodelitvi finančnih sredstev. 
  
Merila so bila sprejeta na seji Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi, dne                     
07. 09. 2020, in se uporabljajo od dneva objave javnega poziva dalje. 
 
 
 
Ljubljana, 07. 09. 2020 

 
mag. Jani Šalamon l.r. 

        Predsednik komisije za lovsko kulturo  
in odnose z javnostmi 
 
 
  

 
 
Priloge: 

 Obrazec 1, 2, 3 
 
 
 
 


