
Lovec, LXL. letnik, øt. 7–8/2007

Priprava za tisk Delo Repro, d.d.
Tisk Euroadria, d.o.o., v Ljubljani
Poøtnina je plaœana pri poøti
1102 Ljubljana

UREDNIØKI ODBOR:
Glavni urednik
Marjan Toø
Odgovorni urednik 
Boris Leskovic
Franc Œernigoj, Borut Jesenko,
Edvard Kraøna, Boris Kryøtufek,
Franc Liœer, Janko Mehle, Igor
Piœulin, Boøtjan Pokorny, Vojko
Stadler.
Lektorica in korektorica
Marjetka Øivic
Tehniœni urednik Milan Samar
Tajnica uredniøtva Eva Strajnar
Lovec izhaja praviloma vsak mesec.
Ta øtevilka je izøla v 24.000 izvodih.
Po zakonu o DDV je glasilo LOVEC
obdavœeno po 8,5% stopnji.
Besedila za objavo obvezno
poøljite tudi po e-mailu (ali na
disketi + izpis), uradne dopise,
potrjene z æigom in podpisom
odgovorne osebe ZLD/LD, in
fotografije pa v originalu ali na
CD. Pripiøite tudi svojo telefonsko
øtevilko.
Nenaroœenih rokopisov in fotografij 
ne vraœamo!
Uredniøtvo glasila Lovec 
Æupanœiœeva 9 – p.p. 505
1001 Ljubljana
e-mail:lovec@lovska-zveza.si
Tel.: (01) 24-10-922
Faks: (01) 24-10-927
Predstavitvene strani LZS:
http://www.lovstvo.net

Cene malih oglasov:
do 15 besed 4 �, 
od 15 do 25 besed 5 �, 
od 25 do 30 besed 6 �.
Za vsako nadaljnjo besedo 0,2 �.
Male oglase je treba poslati pisno in
plaœati vnaprej na transakcijski
raœun Lovske zveze Slovenije,
Æupanœiœeva 9, Ljubljana, 
pri NLB, d.d., Ljubljana: 
02010-0015687097.

351

LOVEC
Revija za lovstvo, lovsko
kinologijo in varstvo narave
Letnik LXL., øt. 7–8
julij – mali srpan
avgust – veliki srpan

Glasilo izdaja

IZ VSEBINE:
B. Mahne: Modrost za mladost 352
M. Toø: Ne sramujmo se lovskega stanu ... 353
IZ DNEVNEGA TISKA 354
MNENJA IN PREDLOGI 356
F. Øetina: Kako je z dvojnim ali veœkratnim œlanstvom 

v lovskih druæinah? 356
M. Likar: Moje pismo delegatom ZLD-jev! 357
N. Oven: Odgovor 358
B. Skumavc: Kako gospodarimo z divjadjo mi in kako drugi? 359
R. E. Øirnik: Slovenski lovski muzej – da ali ne? 360
B. Leskovic: Za sodobnejøo stalno postavitev 362
T. Skrbinøek, H. Potoœnik, I. Kos, P. Trontelj: Z genetskimi 

metodami in sodelovanjem do natanœnejøe ocene
øtevilœnosti medvedov! 363

M. Trtnik: Lovska risanica za pogon 363
C. Øtrumbelj: Nekaj besed o volku za zdajønjo rabo 370
B. Kræe: Hormonske igre 373
R. E. Øirnik: Kaj vse so o divjadi, lovu in lovcih pisali œasopisi 

na Kranjskem … 374
PO LOVSKEM SVETU 375
J. Mehle: Na kratko iz tujega tiska … 375
LOVSKO PRIPOVEDNIØTVO 376
F. Œernigoj: Popotovanje za soncem in besedo po Vrhéh 376
LOVSKA ORGANIZACIJA 382
Uredniøtvo: S 6. seje Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije 382
Uredniøtvo: Sestala se je kandidacijska komisija LZS 384
M. Toø: Prvi obœni zbor slovensko-goriøkega OZUL v Voliœini 384
M. Toø: OZUL Slovenske gorice: Strokovno in odgovorno 384
K. Koøir: Œistilna akcija LD Borovnica 385
F. Steffe: Razstava LUO Primorske 386
S. Krope: V skupnost usmerjeno policijsko delo 386
G. Friøek: LD Ømarna gora in LD Medvode sta se izobraæevali 387
F. Rotar: Peta generacija mladih koroøkih lovcev 388
L. Pohar: Tradicija in druæabnost 389
F. Ornik: Strelci LGB Lenart v gosteh pri LD Velka 389
F. Ekar: Usposabljanje lovcev za pravilno uporabo 

motorne æage 390
M. Fortin: 60 let LD Martin Krpan - Bloke 390
F. Drenovec: 60 let LD Veliki Kamen 391
N. N.: 60 let LD Kapele 392
P. Zorec: 60 let LD Jelovica - Ribno 392
T. Pirih: 60 let LD Dobrœa 393
JUBILANTI 394
MLADI PIØEJO 396
LOVSKI OPRTNIK 398
B. Kræe: Zanimiv muzej o srnjadi 398
F. Ekar: 14. vseslovenski lovski veleslalom za pokal 

kristalnega gamsa 398
V. Rutar: Okrajno lovsko druøtvo ali zadruga za Tolminsko 400
D. Tavœar: Kako so na Krasu lovili nekoœ? 402
M. Avbar: Medved na Medvedjeku 403
A. Pajtler: Moji glinasti golobi ... 404
M. Avbar: Janez Planinøek - Eskimo Charlie, Veliki lovec ali

Gospodar golega ozemlja 405
F. Rotar: »Koœevski medvedi« æe drugiœ skuhali najboljøi 

lovski golaæ 406
F. Rotar: Znan po odliœnem bograœu 407
V SPOMIN 408
LOVSKA KINOLOGIJA 409
K. Koøir: Psi iz LD Borovnica so se uspeøno predstavili 409
KZS: Predvidena legla lovskih psov 409

SLIKA NA NASLOVNICI:
Divja maœka – Felis silvestris
Foto: Marko Masterl, Diana

LOVNE DOBE:
Ur. list, 101/17. 9. 2004

Srna
srnjak, lanøœak:
1. 5.–31. 10.

srna, mladiœi obeh spolov:
1. 9.–31. 12.

mladica:
1. 5.–31. 12.

Navadni jelen 
jelen:

16. 8.–31. 12.
koøuta, teleta obeh spolov:

1. 9.–31. 12.
junica, lanøœak:
1. 7.–31. 12.

Damjak 
damjak:

16. 8.–31. 12.
koøuta in teleta obeh spolov:

1. 9.–31. 12.
junica, lanøœak:
1. 7.–31. 12.

Muflon 
oven, lanøœaki obeh spolov in

jagnjeta obeh spolov:
1. 8.–28. 2.

ovca:
1. 8.–31. 12.

Gams 
kozel, koza, kozliœi obeh spolov, 

enoletni obeh spolov:
1. 8.–31. 12.

Kozorog 
kozel, koza, kozliœi obeh spolov,

enoletni obeh spolov:
1. 8.–31. 12.
Divji praøiœ 

merjasec:
1. 4.–31. 1.

svinja:
1. 7.–31. 1.

ozimci in lanøœaki obeh spolov:
1. 1.–31.12.

Poljski zajec:
1. 10.–15. 12.

Kuna belica, kuna zlatica:
1. 11.–28. 2.

Jazbec:
1. 8.–31. 12.

Lisica:
1. 7.–15. 3.

Rakunasti pes (enok):
1. 8.–31. 3.

Navadni polh:
1. 10.–30. 11. 
Alpski svizec:
1. 9.–30. 10.
Piæmovka:
1. 8.–31. 3.

Nutrija:
1. 1.–31. 12.

Fazan:
1. 9.–15. 1.

Poljska jerebica (gojena):
1. 9.–15. 11.

Raca mlakarica:
1. 9.–15. 1.

Øoja:
20. 8.–28. 2.

Sraka:
1. 8.–28. 2.
Siva vrana:
10. 8.–28. 2.
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OBVESTILO UREDNIØTVA

Bralce in sodelavce glasila LOVEC obveøœamo, da bo
pisarna uredniøtva od 5. do 31. julija 2007 zaprta zaradi
rednega letnega dopusta.

Uredniøtvo glasila Lovec
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V lanski novembrski øtevilki sem v Lovcu, glasilu
LZS, svoj uvodnik naslovil Pot je znana, kako priti
do cilja?

Danes lahko ugotovimo, da je cilj jasno in dokonœno pred
nami. V skladu z napotili so bile upraviœene sklicateljice
(zveze lovskih druæin – lovske zveze) dolæne sklicati izredni
obœni zbor in ga izpeljati na naœin in po postopku, kot so ga
doloœala prej veljavna pravila Lovske zveze Slovenije. Treba
je bilo izvoliti zastopnika zveze, svoj temeljni akt pa uskladiti z
doloœili Zakona o druøtvih in Zakona o divjadi in lovstvu.

S sprejemom novih Pravil LZS, 12. 5. 2007, in s sklepom
Upravnega odbora LZS, 29. 5. 2007, so bili podani pogoji za
izvedbo øe sklepnega dela, t. j. izvolitve novih organov LZS in
predsednika LZS. V volilnih okoliøih bodo opravljeni kan-
didacijski postopki, pri katerih je treba evidentirati kandidate
za œlane organov LZS in predsednika LZS ter tudi kandidate
za uredniøke odbore in komisije, ki jih imenuje upravni odbor
LZS.

Seja kandidacijske komisije LZS je bila v petek, 8. 6. 2007, z
namenom zagotoviti strokovno pravilno izvedbo postopkov
evidentiranja in kandidacijskih postopkov. Zato so œlani ko-
misije sprejeli ustrezna navodila. V skladu z njimi bodo oprav-
ljeni postopki evidentiranja in kandidacijski postopki v vseh
volilnih okoliøih. Prav tako so bile doloœene naloge in postav-
ljeni roki za izvedbo vseh nalog tako, da bo 10. 11. 2007 tudi
volilni obœni zbor LZS.

Vse gradivo, ki je povezano z izvedbo postopkov v veljavnem

Pravilniku o doloœitvi volilnih okoliøev ter o kandidiranju in
volitvah organov in funkcionarja LZS, bo skupaj z veljavnimi
Pravili LZS posredovano vsem œlanicam LZS. Tako bodo v
celoti obveøœene o postopkih evidentiranja in kandidiranja v
volilnih okoliøih, v katere spadajo.

In zdaj naj øe pojasnim, zakaj sem tokratni naslov za uvod-
nik naslovil s sloganom, ki ga Lovska zveza uporablja ob do-
godkih, povezanih s praznovanjem 100-letnice njenega delo-
vanja. Vsebino, ki ga slogan posreduje, æelim namreœ vkljuœiti
v vse postopke, ki bodo opravljeni v povezavi z novimi volitva-
mi. Z uvedbo vseh postopkov za volitve na øiroko, dobrona-
merno odpiramo vrata vsem slovenskim lovcem (izraz lovec
uporabljam za vse œlanice in œlane œlanic LZS), da na demo-
kratiœen naœin sodelujejo v postopkih. Na veœ sejah sedanjega
Upravnega odbora LZS smo ob obravnavi besedila Pravil in

Modrost za mladost
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pravilnika za izvedbo volitev jasno predstavili naøo æeljo, da
vsem lovcem, ki imajo znanje, voljo in moœ sodelovati pri delu
LZS, omogoœimo, da svoje hotenje tudi uresniœijo. Nemalo-
krat sem namreœ, ne da bi ocenjeval posamezne konkretne
situacije, sliøal pripombe naøih lovcev o tem, da so nekateri
naøi lovski tovariøi æe predolgo na svojih funkcijah. Œeprav v
tem uvodniku piøem o volitvah v organe LZS, pa pripombe
niso bile miøljene zgolj za krovno organizacijo, ampak tudi za
naøe œlanice oziroma obmoœne lovske zveze. Ob tem so se
pojavljale tudi nasprotne situacije, ko so nekatere œlanice
imele teæave pri vkljuœitvi novih funkcionarjev, saj se lovci
zavedajo velike odgovornosti za opravljanje najodgovornejøih
nalog v lovskih druæinah. Upravni odbor se zaveda te proble-
matike, zato bomo v skladu s sklepi komisije za izobraæevanje
pripravili in izpeljali program izobraæevanja stareøin in dru-
gih odgovornih lovcev v lovskih druæinah, na katerih bodo
predstavljene vsebine, pomembne za njihovo delo v LD.

Menim, da smo na takøen naœin sposobni spodbuditi k
vkljuœitvi v delo v organe LZS lovce z æeljo, da bi svoje organe
oblikovali s pristojnimi œlani, ki bodo kos izzivom, v katerih je
in bo v prihodnosti naøa lovska organizacija. Veljavna pravi-
la, sprejeta maja letos, namreœ nekatera vpraøanja notranje
organiziranosti postavljajo na novo (odnos LZS do ZLD/LZ)
ali pa posebej poudarjajo odgovornost organov LZS in njenih
odborov in komisij za delo na ustrezni strokovni ravni. Tako
kadrovsko okrepljeni se bomo lahko kot enakopravni part-
nerji vkljuœili v razgovore s pristojnimi ministrstvi in zavodi
RS, lahko bomo izvajali prepotrebne projektne naloge s pod-
roœja narave, divjadi in lovstva, pripravljali projekte za prido-
bitev finanœnih sredstev v skladih doma in EU in ne nazadnje
komunicirali z javnostjo tako, da nas bo zaznala in ocenila v
pravi luœi, tako kot si tudi zasluæimo.

Upam in æelim si, da bomo pri prizadevanjih uspeøni.

Bogdan Mahne,  predsednik LZS 
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Iz urednikovega zornega kota

Ne sramujmo 
se lovskega stanu … 
Potem ko smo bili v zadnjih letih vajeni na vseh ravneh

posluøati tarnanje, da je v lovski organizaciji globoka
kadrovska in organizacijska kriza, ki nas je pahnila na naj-
niæjo stopnico priljubljenosti v javnosti, smo na junijskem
obœnem zboru Lovske zveze Maribor v Voliœini sliøali
nekaj vzpodbudnih razmiøljanj in pogledov. Besede prvega
moæa mariborskih lovcev in hkrati podpredsednika Lovske
zveze Slovenije Braneta Kurnika so zvenele optimistiœ-
no, prepriœljivo in vsebinsko preudarno in bi jih lahko uvr-
stili v kontekst pogledov po uspeønem obœnem zboru slo-
venskih lovcev. Samokritiœno je poudaril, da je vendarle
treba spremeniti odnos do organizacije, ki praznuje 100-let-
nico delovanja in se lahko pohvali z mednarodno primerlji-
vimi uspehi gospodarjenja z divjadjo in loviøœi ter preneha-
ti capljati na mestu in se ukvarjati sami s seboj. To nikamor
ne vodi in izkuønje zadnjih let, ko nismo ravno najbolj pre-
priœljivo premagovali lastne krize, bi nas lahko nauœile, da
je treba biti pogumnejøi in bolj odloœen. »Ne sramujmo se
lovskega stanu in lovskega kroja,« je odloœno pribil Kurnik
in tako simboliœno napovedal novo, lepøe obdobje lovski
organizaciji, ki pa seveda ne bo priølo samo od sebe. Treba
bo øe marsikaj postoriti, spremeniti in praktiœno potrditi.

To iztoœnico sem uporabil namenoma, da bi na prak-
tiœnem primeru opozoril, kako nespametno je bilo jokanje
in stokanje, da nas javnost ne mara, da nas zakonodajalec
preveœkrat zaobide in nam ne zaupa, da nas stroka spregle-
duje; skratka, da se nam godi ena sama krivica. Veliko od
tega je bilo sicer res, vrstili so se pavøalni napadi, podtika-
nja in se rojevale izjemno enostranske kritike, a hkrati tudi
argumentirana opozorila, da smo togi in noœemo odloœno v
korak s œasom. Bili smo samovøeœni, ukvarjali smo se sami
s seboj, odgovarjali smo prvim in laænim lovskim avtorite-
tam, ki so vodile neproduktivno polemiko, nismo znali
potegniti generacijskega reza in postaviti pravih ljudi na
pravo mesto. Zato smo doæiveli nizke udarce, ki so nas sku-
paj z lastnimi neumnostmi, neodloœnostjo in cepetanjem na
mestu vedno znova vraœali na zaœetek globoke tranzicijske
krize. Marsikaj je bilo povsem nepotrebno in odveœ, toda œe
smo se iz vsega skupaj res vsaj nekaj malega nauœili, potem
je bila to sicer (pre)draga, a toliko koristnejøa øola. Mogoœe
je optimizem prezgoden, saj tudi na obœnem zboru mari-
borske zveze ni bilo v zraku posebnega navduøenja in tudi
ne vsebinsko omembe vrednih razprav. A æe to, da se niso
ukvarjali sami s seboj in so priznali, da je zdaj treba dati
prednost odgovornemu delu za doseganje ciljev iz gospo-
darskih naœrtov in drugih sprejetih obveznosti, bi bila lahko
napoved drugaœnih œasov, ki jih organizacija potrebuje. Ni
bilo veœ »jokanja in stokanja« za izgubljenimi priloænost-
mi, paœ pa veœ optimistiœnih napovedi, da bo bolje. Ali bo
res in ali smo se iz »zmot in zablod« res kaj koristnega
nauœili, pa bo pokazal œas. 

Prvi pokazatelji bodo æe jesenske volitve organov LZS.
Sporoœilo iz Voliœine je namreœ v dobrøni meri zvenelo v
priœakovanju izvolitve takønih ljudi, ki bodo pripomogli, da
se v LZS stara zgodba (krize, kriæev in teæav) ne bo veœ
ponovila. Mar res?

Dr. Marjan Toø,
glavni urednik



VARUHI NARAVE 
OHRANJAJO 
NARAVO, NE PA 
UNIŒUJEJO

Delo, Veœer, 29. 4.–7. 5.
2007. – Angel Pucer v od-

govoru na pisanje o ustanovitvi
druøtva za odpravo lova meni, da
je øe posebno æaljiva primerjava
slovenskih lovcev s severnoame-
riøkimi belci, ki so v prejønjem
stoletju iztrebili bizone. V razviti
Evropi je Slovenija znana kot
dræava, ki je nadomestila nekaj
vrst divjih æivali … Lovci niso v
niœemer »priviligirani gospodje«,
temveœ le ljudje kot vsi drugi …
Œlovek je lovil, lovi in bo lovil,
ker je tudi sam del æivalskega
sveta in ker je mesojed. Ker pa je
œlan najviøje razvite vrste, je de-
loval, deluje in bo skrbno delo-
val za ohranitev virov preæivlja-
nja. – Miro Polanc iz Pirana
meni, da bi se brez lovcev razbo-
hotil divji, nekontroliran lov. K
temu bi ob 100-letnici slovenske
lovske organizacije lahko dodali,
da so se Slovenci najprej borili
za »slovenski znaœaj naøih tal«,
preden so sploh postali lovci 
in varuhi narave. Spomnimo se
samo zavednega duhovnika Ja-
koba Aljaæa, ki je v tekmovanju
z avstrijskimi planinci nemøkega
rodu spodbujal gradnjo planin-
skih postojank, med drugim Sta-
niœeve koœe, Triglavskega doma

in Aljaæevega doma v Vratih.
Nekoœ je prenoœeval v Deæmano-
vi koœi (zdajønji Staniœev dom).
Oskrbnik mu je menda rekel:
»Dobro, da ni danes Nemcev tu-
kaj, sicer bi za vas ne bilo prosto-
ra!« To ga je tako razjezilo, da je
sklenil kupiti vrh Triglava, svet
na Kredarici in v Vratih. Ko je
svoje naœrte uresniœil, se je po-
øalil: »Sem ‘najviøji’ posestnik.«
V resnici je tako Triglav iztrgal
nemøkemu pohlepu, ki je hotel
»to goro narediti nemøko«. Z Al-
jaæevim stolpom, Triglavsko koœo
in Aljaæevim domom v Vratih je
Slovenskemu planinskemu druøt-
vu utrl pot na Triglav in mu po-
kazal delovno podroœje. 

Drugaœe razmiølja Iztok Hu-
mar, predsednik Slovenskega
druøtva za pravice æivali, ki je v
Oni, prilogi Dela (15. 5.), med
drugim zapisal, da ga lovci ne
bodo prepriœali o svoji dobrona-
mernosti. O ministru Janezu Po-
dobniku meni, da se razburja, œe
Hrvati streljajo v bliæini naøega
parka v Istri, hkrati pa odobrava
streljanje v Triglavskem narod-
nem parku.

Podobno razmiølja tudi Vlado
Began v Veœerovih Pismih bral-
cev.

SRNJAK NA 
IGRIØŒU VRTCA 

Dnevnik, 4. 5. (sø). – Na
ograjeno igriøœe postojn-

skega vrtca se je 3. maja zjutraj
zatekel mlajøi srnjak. »Takoj ko
smo ga odkrili, smo poklicali
pomoœ,« je povedal ravnatelj
vrtca Peter Plevnik, ki je nena-
povedanega in zmedenega obi-
skovalca spremljal ves œas nje-
govega divjanja po igriøœu. »Za
otroke je bila to senzacija,« je
povedala pomoœnica ravnatelja
Fani Borovina. Na pomoœ so
najprej priskoœili postojnski ga-
silci, nato pa øe lovci, œlani LD
Javornik. 

LOVŒEVA POMOTA
USODNA ZA 
MEDVEDJEGA 
MLADIŒA

Veœer, Delo, 7. 5. (Tatjana
Vrbnjak, Robert Galun). –

V petek zveœer, æe v mraku, je
77-letni lovec Ciril Kocutar iz
Limbuøa pri Mariboru na kr-
miøœu za divje praøiœe v bliæini
smuœiøœa Cojzarica na Arehu
ustrelil 65 kg teækega medvedje-
ga mladiœa. Lovec s polstoletnim
lovskim staæem, ki je øel pogle-
dat, ali je na krmiøœu dovolj ko-
ruze, je mislil, da je proti njemu
planil divji praøiœ. Na medveda
sploh ni pomislil, saj so ga na
tamkajønjem obmoœju nazadnje
videli pred 22 leti. Ko je stopil do
ustreljene æivali, je øele videl, da
je ustrelil medvedjega mladiœa.

A ni imel veliko œasa za razmiø-
ljanje; ko je nenadoma zasliøal
glasno rjovenje medvedje mate-
re, je pobegnil v lovsko opazo-
valnico. Lovci so o dogodku ta-
koj obvestili Zavod za gozdove,
ki je o nesreœnem dogodku obve-
stil Ministrstvo za okolje. Z gen-
sko analizo odstreljenega med-
vedka bodo poskuøali ugotoviti,
ali ima podoben genski zapis kot
koœevski medvedje ali pa sta
medveda morda priøla iz sosed-
nje Avstrije. 

Martin Krajnc, vodja Ob-
moœne enote Zavoda za gozdove
Slovenije, je pozneje za Veœer
povedal, da je strah zaradi med-
vedke odveœ. »Ne vemo, kam je
øla, saj ji je teæko slediti …«
Katarina Øulek se je v istem
œasniku poøalila, ko se je vpra-
øala, kaj imata skupnega med-
vedka in inøpektor. »Vsaj to, da
lahko odloœno vplivata na gobe v
slovenskih gozdovih, saj se je
strast tukajønjih gobarjev zelo
umirila,« je odgovorila. Malce
æaljivo pa je izzvenelo vpraøanje
Blanke Øolar (Delo, 9. 5.), œeø,
kdo dovoli »starœku«, da ima
oroæje.

V resnici med planinci in tu-
risti ni bilo veœjega preplaha. Os-
krbnik Ruøke koœe Maksimili-
jan Klanœnik in najemnica Doma
na Osankarici Ana Økrinjar sta
povedala, da so ljudje sicer veli-
ko spraøevali, a niso bili prestra-
øeni. 
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V ZADNJIH PETIH 
LETIH JE PROMET 
»POGOLTNIL«
103 MEDVEDE 

Slovenske novice, Veœer,
Delo, maja (Milan Glavo-

njiå, Marjan Toø). – »V zadnjih
petih letih (2002–2006) je bilo iz
narave odvzetih 489 medvedov,
od tega jih je bilo redno odstrel-
jenih 269, 109 æivali je bilo iz-
redno odstreljenih zaradi kon-
fliktnih dogodkov z ljudmi, 8 jih
je bilo ulovljenih æivih in prese-
ljenih za ponovne naselitve v
druge dræave (Italija, Francija),
103 medvedi pa so bili evidenti-
rani kot »izguba«, v glavnem za-
radi prometa. Izgube v prometu
lahko natanœneje razdelimo ta-
kole: 20 % medvedov je bilo iz-
gubljenih zaradi nesreœ na avto-
cestah, 40 % na æeleznici in 40 %
na cestah niæjega ranga od avto-
ceste,« je povedal Marko Jono-
zoviœ, vodja Oddelka za gozdne
æivali in lovstvo pri Zavodu za
gozdove Slovenije ter posebej
postregel tudi s podatki o odstre-
lu medvedov za trofejo, za kar je
seveda treba plaœati. »Cenik za
odstrel medvedov ni vezan na
teæo medveda, marveœ na oceno
koæuha. Mednarodno lestvico
ocenjevanja doloœa CIC (Med-
narodni svet za lovstvo in ohra-
nitev divjadi). Œe lovec lovi tako,
da za odstrel plaœa, ni nobenih
razlik v ceni. Domaœi in tuji lo-
vec mora za medveda, ki ga æeli

odstreliti, plaœati enak znesek.
Cene za odstrel medvedov se gib-
ljejo od dva tisoœ do deset tisoœ
evrov.« 

Æal Marko Jonozoviœ ni mogel
odgovoriti na vpraøanje, koliko
denarja je Slovenija dobila z do-
voljenji za ustreljene medvede v
zadnjih petih letih. »Teh podat-
kov nimamo, saj nismo pristojni
za njihovo zbiranje,« je bil Jono-
zoviœev odgovor. Marjan Toø,
zdaj glavni urednik revije Lovec,
nekoœ pa tajnik Lovske zveze
Maribor, takøen odgovor komen-
tira takole: »Œudim se, da Zavod
za gozdove nima tudi teh podat-
kov, saj ima vendar natanœen
pregled nad dogajanjem v lovi-
øœih posebnega pomena in tudi v
ostalih loviøœih, pa tudi sicer ima
verodostojno lovsko statistiko,
ki bi morala zajemati tudi fi-
nanœne rezultate lovnega turiz-
ma. Menim, da mora biti statisti-
ka s takimi podatki vedno pri
roki in ve se, kdo je danes v lov-
stvu za kaj pristojen in odgovo-
ren. Posebno skrbno pa morajo
statistiko voditi vsi upravljavci
loviøœ, tako da s podatki ne bi
smelo biti teæav.«

STRELA JE UBILA
LOVCA NA PREÆI

Slovenske novice, 24. 5. (Mi-
lan Glavonjiå). – Torkovo

veœerno neurje je bilo usodno za
lovca, 57-letnega Franca Petka
iz Lipovca pri Ribnici. Ko je
øtiristo metrov od doma na preæi

œakal na srnjaka, je v hrast udari-
la strela in ubila moæa. »Ko sem
øel proti preæi, sem mislil, da je
oœetu slabo. Potem …« ni mogel
skriti solz na boleœem obrazu sin
Simon Petek.

»Od hiøe se je pred nevihto,
saj ni kazalo, da bo viharna, z
avtomobilom odpravil do pribliæ-
no 400 metrov oddaljene preæe,«
pripoveduje Francijev sin Simon.
Ponesreœenega so zjutraj naøli
sosedje Alojz Starc in Brane
Dejak ter Francijev lovski tova-
riø Duøan Lavriœ. Ponujal se jim
je grozljiv prizor: kapa je bila
razcefrana na drobne kose, prav
tako hlaœe in œevlji, mobilni tele-
fon v levem æepu je bil skoraj
stopljen.

PO SLEDEH 
SLOVENSKEGA 
POLHA

Delo, 24. 5. (Viktor Lusko-
vec). – Avtor podrobno piøe

o raziskovalnem projektu o na-
vadnem polhu, ki je nastal na po-
budo Druøœine polharjev Polh iz
Dolenjskih Toplic, po strokovni
strani pa ga vodi dr. Boris Kry-
øtufek, mednarodno uveljavljen
strokovnjak za sesalce. Razisko-
vanje poteka na dveh zaokroæe-
nih obmoœjih: v gozdovih okrog
Pogorelca in Komolca, nekda-
njih koœevarskih vasi v bliæini
Baze 20 v Koœevskem rogu. Na
vsakem obmoœju so namestili 41
gnezdiøœ. Upravljavec s popula-
cijo navadnega polha je Zavod

za gozdove Slovenije, ki naj bi
nekako poskuøal doloœiti letne
kvote.

* * *

Pri pregledu tiska smo naleteli
tudi na sestavek Borisa Gab-

rijana, predsednika Zveze dru-
øtev rejcev drobnice Slovenije, o
volkovih, ki so v okolici Adleøi-
œev in Preloke pobili 28 ovac, ki
so se pasle v ogradah. Œe se bodo
napadi volkov nadaljevali, bodo
rejci gotovo zahtevali izreden
odstrel volkov, dodaja Gabrijan.
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STEKLINA 
NA OBMOŒJU
SLOVENIJE

V obdobju od 1. do 31.
maja 2007 je bilo z ob-

moœja 24 obœin v naøi dræavi
laboratorijsko preiskanih na
prisotnost virusa stekline 30
æivali.

Viroloøki laboratorij Enote
za diagnostiko kuænih in dru-
gih bolezni æivali Nacional-
nega veterinarskega inøtituta
(NVI) v Ljubljani je pregledal
12 lisic, 4 pse, 5 maœk, 3 ovce,
2 jazbeca, 1 srno, 1 miø, 1
gamsa in 1 govedo.

Prisotnost virusa stekline
ni bila ugotovljena. 

Jedrt Maurer Wernig, 
dr. vet. med., 

vodja Oddelka za zdravstveno
varstvo æivali VURS

Fo
to

:S
. L

av
riœ

 –
 D

ia
na



Lovske druæine se sreœu-
jemo s proønjami za
dvojno œlanstvo. Za

pravilno odloœanje potrebuje-
mo strokovno razlago 65. œle-
na Zakona o divjadi in lov-
stvu. To priœakujemo od stro-
kovnih sluæb Lovske zveze
Slovenije. Zakon o divjadi in
lovstvu dejansko ne omejuje
œlanstva, kar teoretiœno po-
meni, da je lahko vsak œlan
416 lovskih druæin v Slove-
niji.

Zakon ne opredeljuje, kdo
je novi œlan: ali je to oseba, ki
s pripravniøtvom pridobi sta-
tus lovca, ali je novi œlan æe
stari œlan neke lovske dru-
æine, ki se æeli vkljuœiti øe v
drugo. Zato iz 65. œlena tudi
ni jasno, ali prepoved pristop-
nine velja samo za nove œlane
ali tudi za tako imenovane
stare œlane, ki se æelijo vklju-
œiti øe v drugo lovsko druæi-
no. Temeljno vpraøanje pa je
v 65/1. œlenu, kjer navajajo,
da so œlani druøtva lahko lov-
ci in posamezniki. Ali taka
navedba lahko pomeni, da ni
obvezno, da lovska druæina
sprejme vsakega, ki je æe
œlan neke lovske druæine, ki
æeli pristopiti øe v drugo LD?

Naøa ustavna norma vsa-
kemu zagotavlja pravico do
zdruæevanja, vendar je odprto
vpraøanje, ali ni ta pravica æe
izkoriøœena s œlanstvom v eni
lovski druæini. Zato je veœ-
kratno œlanstvo odvisno od
pripravljenosti naproøene lov-
ske druæine, œe ga sprejme
oziroma ali mora naproøena
druæina sprejeti vsakega kan-
didata za pristop. Glede na to,
da œlen 65/4 dovoljuje omeji-
tev œlanstva glede na lovno
povrøino, se bo v praksi zgo-
dilo, da bo z vkljuœitvijo t. i.
starejøih œlanov meja omeje-
vanja sprejetja hitro doseglji-
va. S tem pa bo onemogoœen
sprejem novim mladim kan-
didatom za lovce, ki bi po-
mladili naøo starostno struk-
turo.

Menim, da je s tem huje
krøena pravica do zdruæeva-
nja, da je nekdo dva- ali veœ-
kratni œlan lovske druæine,
drugi, ki bi si æelel prviœ po-
stati œlan, pa ne bo imel take
moænosti. V naøi lovski dru-

æini øe vedno veljajo pravila,
ki omenjajo samo prestop, 
t. j. izpis iz ene druæine in
vkljuœitev v naøo. Tudi zato
spraøujemo, ali lahko vztraja-
mo na tem staliøœu.

Menim, da je treba vsem
lovcem œim prej odgovoriti
na navedena vpraøanja. Tako
bi se izognili sodnim sporom,
ki s kakrøno koli reøitvijo ne
pripomorejo k dobrim odno-
som v œlanstvu.

Franc Øetina
LD Sorøko polje

Odgovor:
Uredniøtvo Lovca je za raz-

lago vaøih vpraøanj zaprosilo
Statutarno-pravno komisijo
pri LZS, ki smo ji posredovali
tudi mnenje nekaterih œlanov
uredniøkega odbora. Komisi-
ja je o zadevi razpravljala na
svoji 9. seji 9. 5. 2007 in
zavzela staliøœe, ki ga citira-
mo:

Zakon o druøtvih v sploønih
doloœbah v 2. œlenu doloœa:
1. Zdruæevanje v druøtva je

prostovoljno.
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Kako je z dvojnim ali
veœkratnim œlanstvom 
v lovskih druæinah?



2. Vsakdo lahko postane œlan
druøtva pod pogoji, ki jih
druøtvo doloœi v temelj-
nem aktu.

3. Delovanje v druøtvu te-
melji na enakopravnosti
œlanstva.
Na navedene doloœbe se

navezujejo doloœbe 65. œlena
Zakona o divjadi in lovstvu
(ZDLov-1), ki opredeljujejo
lovsko druæino kot druøtvo (1.
odst.) in ki doloœajo, da imajo
novo sprejeti œlani enake
pravice in dolænosti kot drugi
œlani lovske druæine (6. odst.).

Lovska druæina lahko v te-
meljnem aktu, kot pogoj za
sprejem v œlanstvo, doloœi
(kar ne pomeni omejitve spre-
jema novih œlanov, kakrøna je
dovoljena v 4. odst.), da pro-
silec ne sme biti œlan druge
lovske druæine oz. doloœi, da
lovska druæina lahko odklo-
ni sprejem v œlanstvo prosil-
cu, ki je æe œlan kake druge
lovske druæine (tako kot od-
kloni sprejem prosilcu, ki
nima stalnega bivaliøœa v Re-
publiki Sloveniji, pa prosilcu,
ki je bil izkljuœen iz lovske
druæine v doloœeni dobi po

izkljuœitvi, œe ima tako do-
loœbo v temeljnem aktu itn.).

Tako doloœeni pogoji, œe so
zajeti v temeljnem aktu, ne
pomenijo omejitve sprejema-
nja novih œlanov in niso v na-
sprotju z doloœbami 42. œle-
na Ustave RS o »svobodnem
zdruæevanju z drugimi«.

»Svobodno zdruæevanje« ne
pomeni neke »absolutne pra-
vice«, ampak ga je treba raz-
lagati v povezavi z doloœili
Zakona o druøtvih o prosto-
voljnem zdruæevanju, pogoji,
pod katerimi prosilec lahko
postane œlan druøtva, in ena-
kopravnosti œlanstva ter s pra-
vicami in dolænostmi drugih
œlanov lovske druæine.

Enakopravnost pomeni ena-
ke pravice in dolænosti – ta
doloœba bi bila na vsak naœin
krøena pri dvo- ali veœkrat-
nem œlanstvu v lovskih dru-
æinah.

Za dosego enakopravnosti
œlanstva bi bilo treba v te-
meljni akt vnesti tudi doloœi-
lo, ki bi prepreœilo, da bi æe
sprejeti œlani lovske druæine
postali œlani tudi v drugi ali
veœ lovskih druæinah.

Kako je pravilno sestav-
ljen obœni zbor zveze
druøtev, konkretno OZ

LZS in kako bi morala pote-
kati spreminjanja Pravil LZS,
da bi bilo vse praviœno in v
skladu z zakonom? 

Vemo, kaj o œlanicah LZS
navaja lovski zakon: da so
lovske druæine neposredno
œlanice LZS. A ker zakon ni
toœno doloœil prehoda in naœi-
na izkljuœitve obmoœnih zvez
iz te obvezne organizacijske
sheme, je ostal odprt prostor,
moænosti in priœakovanje, da
bodo œlanice zveze po starih,
øe veljavnih pravilih poskrbe-
le za œimprejønjo uskladitev
oz. pripravo novih pravil, ki
morajo biti usklajena z zako-
nom. 

In kaj je najbolj temeljno

dejstvo, najbolj temeljna do-
loœitev v osnovnem aktu neke
organizacije, œe ne to, kdo so
njeni œlani?

Delegati iz vrst ZLD-jev
so, potem ko jih zakon ni veœ
uvrøœal med obvezno obliko
zdruæevanja lovskih druæin,
imeli torej eno samo samcato
nalogo: spremeniti stara Pra-
vila LZS in jih uskladiti z
novim zakonom ZDLov-1, ki
je bil objavljen 20. 2. 2004 in
zaœel veljati 90 dni pozneje.

Pa dajmo øteti na prste,
dragi delegati iz ZLD-jev in
tisti, s pomoœjo katerih øe
vedno ostajate krojaœi usode
slovenskih lovcev!
20. 2. 2004 + 90 dni = 20. 5.
2004;
koliko dni je od 20. 5. 2004
do 20. 5. 2007 ?

Odgovor = 3 leta
Dragi delegati (dragi jem-

ljite dobesedno!), doslej v
treh letih v pravila niste bili
sposobni zapisati prepro-
stega doloœila, da so œlanice
LZS lovske druæine, in po-
tem prepustiti zakonitim
œlanicam in plaœnicam, da
se same dogovorijo, kako in
kaj bo naprej z njihovo
zvezo!

Ves œas øtejete lovske dru-
æine za nesposobne in ne-
upraviœene vodenja lastne or-
ganizacije. Kaj je res po-
membnejøe tolmaœenje z vrha
LZS, kot da lovci ne znamo
brati zakonov in ste le po nji-
hovih navodilih prepoznavali
drugaœna razmiøljanja od va-
øih, kot so si drznili nekateri
napisati celo v Lovca? Naj
vas opomnim, da smo leta
2007 in nikakor leta 1947 ali
katerega drugega leta, ki so
bila menda svinœeno obarva-
na. Deklariramo se za demo-
kratiœno dræavo in zloglasni
œlen 133 prepoznavamo le øe
v zgodovini. Dandanes zahte-
vamo enakopravnost, plural-
nost, transparentnost in odgo-
vornost.

Vi pa ves œas øe dræite v
rokah nekoœ zaupane vam va-
jeti, ki vam ne pripadajo veœ,
in se niste sposobni prilago-
diti novim œasom, novim za-
konskim doloœilom in volji
tistih, ki so vsa leta doslej pla-
œevali vaø obstoj. Øe veœ, tudi
v teh letih, ko je vaø poloæaj
drugaœen in jasen, ste neute-
meljeno zahtevali finanœno
vzdræevanje. Redke in œastne
so ZLD, vem za svojo ljub-
ljansko, na primer, ki so se
odloœile da bo njihov obstoj
temeljil le na delu, ki ga bodo
ponudile svojim œlanicam, in
ne na preæivelih in sporno
veljavnih Pravilih LZS. Ta-
kim obmoœnim lovskim zve-
zam spoøtljivo odkrijem svoj
lovski klobuk!

Tiste druge, okorele, na sta-
rih okopih vztrajajoœe obmoœ-
ne zveze z njihovimi delegati
na œelu pa øtejem za grobarje
slovenskega lovstva. V teh
treh letih ste uspeøno paralizi-
rali naøe lovstvo in le dejav-
nostim lovskih druæin se lah-
ko zahvalimo, da nekako øe
øepamo. Niœ kaj lepa popot-

nica za praznovanje 100-let-
nice slovenske lovske organi-
zacije. Si boste tvorci vsega
zavlaœevanja ob proslavljanju
upali z odkritim pogledom
odgovoriti na vpraøanje, kaj
ste poœeli ta tri leta? Zakaj ni-
ste bili sposobni in niste hote-
li prepustiti upravljanja orga-
nizacije tistim, ki jo plaœujejo
in so zakoniti œlani? Dvo-
mim; kveœjemu s figo v æepu.
Tako kot ste dræali figo v
æepu ob sprejemanju predlo-
ga sprememb lovskega zako-
na. Rezultati so jasno vidni.
Vaøi neaktivnosti pripisujem
vsaj izgubo 10 let upravljanja
z loviøœi in nejasen ter ne-
enakopraven poloæaj lovskih
druæin ob naslednji podelitvi
koncesij. Niste bili sposobni
predstaviti argumentov, ki bi
zagovarjali prvotno zakonsko
in po ustavi nesporno dobo
20 let. Øe veœ, niste bili spo-
sobni zagotoviti enakoprav-
nega poloæaja dosedanjih lov-
skih druæin ob naslednji po-
delitvi. Jaz to vidim kot pri-
pravo na poloæaj, ki bo omo-
goœil, da se bo pri nas pono-
vila zgodba s Hrvaøke. Vam
naøa divjad, vam, ki naj bi bili
lovci, res tako malo pomeni
in v njej vidite le surovino 
in denar? Vam prizadevanja
prejønjih generacij lovcev, ki
so ustvarila z divjadjo tako
bogata in pestra obmoœja, ka-
krøna imamo zdaj, res tako
malo pomenijo? Vam dogna-
nja stroke, ki so nas konœno
uspela po vsem svetu prepri-
œati, da je le trajnostna raba
naravnih virov edina realna
pot v prihodnosti, res tako
malo pomenijo? Je vaø etiœni
kodeks, ki na prvo mesto po-
stavlja dobrobit prostoæiveœih
divjih æivali, podpisan s figo
v æepu?

V zakonu bo pri nekaterih
doloœilih mogoœ øe en po-
pravni izpit: ustavna presoja.
Boste vi, delegati obmoœnih
lovskih zvez, in tisti, ki se
postavljate v vodstvo LZS, to
moænost uporabili ali z neak-
tivnostjo potrdili sume, da je
za vsem øe nekaj, ki je naøim
oœem skrito in z doloœenimi
nameni, ki s slovenskim lov-
cem, kakrønega poznamo da-
nes, nimajo niœ? Tovariøi iz
ZLD-jev, bo vaøa neaktivnost
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na teh podroœjih, prepuøœanje
odloœanja in vodenja le neka-
terim posameznikom, prines-
la posledice, na katere danes
pomislimo s strahom?

Dragi predstavniki obmoœ-
nih lovskih zvez! Œe se niste
sposobni prepustiti tokovom
sodobnega œasa, svoja mesta
prepustite dela æeljnim; najsi
bodo mlajøi ali starejøi! Dele-
giranje ne pomeni le dvigo-
vanja rok, paœ pa krepko delo
pred tem in potem, ko sprej-
memo zadolæitve. 

Skrajni œas je, da æe enkrat
dvignete roke tudi za to, da
bodo organizacijo vodili tisti,
ki jim to po zakonu pripada!
Predstavnikom lovskih dru-
æin. In od njih, øe bolje od
œlanov lovskih druæin – lov-
cev morata izvirati glas in
odloœitev, ki pride do vrha in
se izreka v imenu vseh lov-
cev. Nihœe na sredi ali na
vrhu lovske organizacije ne
sme kar sam od sebe doloœati,
kako bo zastopal veœ kot
22.000 slovenskih lovcev in
kaj bo govoril v njihovem
imenu!

Moje pisanje je preprosto:
temelji zgolj na dogodkih, ki

sem jim sledil v zadnjih letih.
Na temelju tistega, kar se me
je zadevalo kot lovca in ljubi-
telja narave in æivih! Doga-
jalo pa se je dovolj, da si je
lahko vsak ustvaril svoje mne-
nje, œe je le kolikor toliko sle-
dil zadevam; œetudi samo za-
pisom v naøem glasilu Lovec.

Zame je bil bistveni ter naj-
pomembnejøi zapis, ko sem
prebral, da so stareøine lov-
skih druæin v œasu, ko je ak-
tualni lovski zakon æe doloœal,
da so le lovske druæine kot
œlanice LZS, sklenile, da so le
one edine œlanice ter da je
treba Pravila LZS prilagoditi
temu. Œe ste zamerili njim in
njihove volje øe vedno ne
upoøtevate, pa zamerite øe
meni, ki sem vam to zapisal!
Posebej prepoznavati me tako
ne bo treba, saj je spodaj moj
podpis.

Marijan Likar
Dobrova

Za odgovor in razlago Li-
karjevega prispevka je ured-
niøki odbor Lovca zaprosil
vodstvo Lovske zveze Slove-
nije. V njem so zapisali:

Navedbe avtorja prispevka,
zlasti v delu, ki se nanaøa 
na sestavo najviøjega organa
Lovske zveze Slovenije, ki je
12. 5. 2007 sprejel tudi nova
Pravila Lovske zveze Slove-
nije, zahtevajo naslednje po-
jasnilo:

Zakon o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS, øt. 16/04 in
120/06 – odloœba US; v na-
daljevanju: ZDLov-1), ki ve-
lja æe œetrto leto, je uvedel
nekatere novosti tudi na pod-
roœju organizacije Lovske
zveze Slovenije z doloœbo pr-
vega odstavka 66. œlena, na
podlagi katere je Lovska zve-
za Slovenije zveza vseh lov-
skih druæin, ki deluje v jav-
nem interesu. Glede na to, da
je ZDLov-1 v svojem 84. œle-
nu z dnem uveljavitve ZDLo-1
v celoti razveljavil Zakon o
varstvu, gojitvi in lovu divja-
di ter o upravljanju loviøœ
(Uradni list SS, øt. 25/76 in
29/86 ter Uradni list RS, øt.
29/95 – ZPDF in 89/99 –
Zdru-A), ni pa izrecno doloœil
poti, kako udejanjati doloœbe
prvega odstavka 66. œlena, so
se pojavile øtevilne dileme,

zlasti pa vpraøanja, ki se po-
stavljajo tudi avtorju prispev-
ka. Dileme, kako naj se slo-
venska lovska organizacija
organizira in deluje na pod-
lagi ZDLov-1 in Zakona o
druøtvih, je odpravila odloœ-
ba Ministrstva za notranje
zadeve. Z njeno vsebino so se
lahko bralci glasila Lovec
seznanili v prispevku, ki je bil
kot uvodnik objavljen na stra-
neh 516 in 517 v glasilu Lo-
vec, v øtevilki 11/2006. V na-
vedenem prispevku je povzeta
tudi bistvena vsebina odloœ-
be, s katero je pritoæbeni or-
gan, Ministrstvo za notranje
zadeve, odloœil o pritoæbi
Lovske druæine Dreta - Na-
zarje, Antona Øubica in Boja-
na Lepiœnika zoper odloœbo
Upravne enote Ljubljana, ki
je 28. 12. 2005 odloœila, da se
v register druøtev vpiøe spre-
memba temeljnega akta in
zastopnika Lovske zveze Slo-
venije, kar je bilo sprejeto na
izrednem obœnem zboru 10.
12. 2005 v Celju. Œeprav je
vsakomur dopustno lastno
mnenje o tem, »kako naj bo v
skladu z ZDLov-1 sestavljen
Obœni zbor Lovske zveze Slo-
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venije, kako bi moralo pote-
kati spreminjanje Pravil LZS,
da bi bilo praviœno in v skla-
du z zakonom,« ni odveœ øe
enkrat navesti bistvenega dela
iz obrazloæitve pritoæbenega
organa: »Drugostopni organ
se strinja z ugotovitvami pr-
vostopnega organa, da obœni
zbor dne 25. 6. 2005 ni bil
sklican v skladu s pravili zve-
ze, saj nanj niso bili vabljeni
delegati obmoœnih zvez lov-
skih druæin, ki jih kot œlanice
zveze doloœajo veljavna pra-
vila zveze, temveœ predstavni-
ki vseh lovskih druæin, ki so
po doloœbah 66. œlena nove-
ga zakona o divjadi in lovstvu
œlanice LZS … Doloœba dru-
gega odstavka 19. œlena pra-
vil, ki doloœa, da predsednika
in œlane upravnega odbora
LZS izvoli obœni zbor tako, da
ima vsaka obmoœna zveza
svojega predstavnika, je v ne-
skladju z Zakonom o divjadi
in lovstvu. Drugostopni or-
gan se namreœ strinja z na-
vedbami pritoænikov, da ve-
ljavna pravila LZS ne omo-
goœajo lovskim druæinam, ki
so izstopile iz œlanstva katere
izmed obmoœnih zvez lovskih
druæin, uresniœevanja njiho-
vih œlanskih pravic, ki izhaja-
jo iz ustave in zakona in jih
mora temelji akt zveze omo-
goœiti. Ker je vsem organom
zveze mandat potekel, lahko
veljavno skliœe izredni obœni
zbor le tretjina œlanic, in si-
cer tretjina obmoœnih zvez
lovskih druæin potem, ko so
odloœitev o sklicu izrednega
obœnega zbora sprejele sklad-
no s pravili temeljnega akta.
Upraviœeni sklicatelji morajo
izredni obœni zbor sklicati in
izpeljati na naœin in po po-
stopku, kot ga doloœajo ve-

ljavna pravila. Na izrednem
obœnem zboru je treba izvoliti
zastopnika zveze, pravila zve-
ze uskladiti z doloœbami za-
kona o druøtvih in zakona o
divjadi in lovstvu tako, da
bodo lovskim druæinam omo-
goœala œlanstvo v zvezi, kot to
doloœa 66. œlen zakona o div-
jadi in lovstvu.« V skladu z
odloœitvijo Ministrstva za not-
ranje zadeve so bili opravlje-
ni vsi nadaljnji postopki, po-
vezani z izvolitvijo zakonite-
ga zastopnika LZS, prav tako
pa so bila sprejeta tudi nova

Pravila LZS. 25. 11. 2006 je
bil sklican izredni Obœni zbor
LZS, na katerem je bil izvo-
ljen predsednik LZS, Bogdan
Mahne. 6. 12. 2006 je bila na
pristojno upravno enoto vlo-
æena zahteva za spremembo
registracije zastopnika LZS;
12. 5. 2007 je Obœni zbor LZS
sprejel nova Pravila LZS; 
1. 6. 2007 pa je bila vloæena
zahteva za registracijo spre-
membe temeljnega akta Pra-
vil LZS. 

Mag. Nataøa Oven,
generalna sekretarka LZS

Æe vrsto let v naøi reviji
pogreøam letne stati-
stiœne podatke o gospo-

darjenju v naøih loviøœih.
Zadnja leta Lovska zveza Slo-
venije tega ne vodi veœ. Nje-
na odliœna zdruæba LISJAK
podatke iz loviøœ posreduje
Zavodu za gozdove, ki jih
uporablja pri naœrtovanju.

Na spletni strani Zavoda za
gozdove sem za posamezna
lovskoupravljalska obmoœja
naøel podatke o divjadi za leti
2005/06, ni pa mi uspelo naj-
ti podatkov tudi o œlanstvu,
turizmu, lovski kinologiji in
gmotnem stanju naøega lov-
stva. Slednje tudi ne zadeva
ZGS. Veliko tega bi zanimalo
naøe lovce æe zaradi primerja-
ve. Manj bi bilo nesporazu-
mov in domnev, saj øtevilœ-
nih vrednosti ni mogoœe ovre-

œi, medtem ko je teæa mnenj,
trditev in doktrin vse preveœ
odvisna od »teæe« avtorjev.

Zbirnika o gospodarjenju z
divjadjo pri nas nisem naøel,
zato sem podatke œrpal iz Let-
nih lovskoupravljalskih naœr-
tov za leto 2007, in to za pet-
najst (15) upravljalskih ob-
moœij (770 strani!). Za avst-
rijska loviøœa sem uporabil
splet Jagdstatistik 2005/06,
za nemøka pa Priroœnik DJV
Handbuch 2007. 

Primerjal sem loviøœa po-
dobnih lovskih kultur, lovske
miselnosti in zemljepisne po-
dobnosti. Slovenska loviøœa
sem primerjal z loviøœi Nem-
œije, Avstrije, avstrijske Øta-
jerske in avstrijske Koroøke.
V preglednici 1 sem prikazal
letni odstrel. Gotovo je to tudi
najbolj toœen podatek, povozi

so æe malo manj zanesljivi,
vrednosti naravnih izgub pa
so sploh zelo dvomljive. Zato
menim, da je raœunanje in
sklepanje s pomoœjo celotne-
ga »odvzema« (izvzemom?)
manj verodostojno. Ker po-
datkov o lovnih povrøinah ni-
sem mogel najti, sem upora-
bil celotne povrøine dræav oz.
deæel. Zato so realne speci-
fiœne vrednosti (odstrel/100ha)
in teæe uplenjene divjadi (kg/
100 ha) pribliæno za 10 % viø-
je, kar pa ne vpliva na medse-
bojna razmerja. Teæe uplenje-
ne parkljaste divjadi veljajo
za iztrebljeno divjad, primer-
no za prodajo. Tudi vrednosti
odstrela divjih praøiœev na av-
strijskem Øtajerskem nisem
dobil, zato sem uporabil pri-
padajoœi del od celotnega av-
strijskega odstrela praøiœev v
razmerju povrøin.

Presenetljivo velika so od-
stopanja teæ divjaœine na eno-
to povrøine (100 ha) v pri-
merjavi s teæami v naøih lovi-
øœih. Na Koroøkem so odstre-
li za 60 % viøji kot pri nas, v
Nemœiji in Avstriji pa celo 80
do 90 %. Na avstrijskem Øta-
jerskem, ki je øe najbolj pri-
merljiva s Slovenijo, saj ima
le malo manjøo povrøino, ima
tudi enak deleæ gozdov in
øtevilo lovcev, odstrelijo 2,5-
krat toliko jelenjadi in 50 %
veœ srnjadi.

Za srnjad, ki poseljuje ves
prostor, sem v preglednici 2
prikazal specifiœni odstrel
(glav/100 ha), celotne izgube
in povoze (nenaravne izgu-
be). Koroøci (visokogorje!)
odstrelijo œetrtino srnjadi veœ
kot mi, avstrijski lovci pa
skoraj øe enkrat veœ! Podobne
rezultate smo dosegali tudi æe
pri nas. V letih 1991, 1992 in
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Kako gospodarimo 
z divjadjo mi 

in kako drugi?

Preglednica 1: Odstrel parkljaste divjadi in teæa divjaœine v l. 2005/06

Slovenija Nemœija Avstrija Avstr. Øtajerska Avstr. Koroøka

Vrsta kg/glav glav kg glav kg glav kg glav kg glav kg

Jelenjad 65 4.615 299.975 60.664 3,943.160 49.615 3,225.000 11.711 761.211 7.881 512.265
Damjak 35 92 3.220 49.132 1,719.620 551 19.284 67 2.345 36 1.260
Sika jelenjad 30 1.132 34.020
Gams 15 2.284 34.260 3.254 48.810 22.708 340.620 4.252 63.780 2.763 41.445
Muflon 20 775 15.500 6.292 125.840 2.402 48.040 333 6.660 301 6.020
Div. praøiœ 41 7.346 301.186 461.881 18,937.121 27.223 1,116.143 5.440 224.000 336 13.776
Srnjad 12,5 34.656 433.200 905.387 11,317.337 280.474 3,505.915 51.616 645.200 20.032 250.400
Skup. teæa v kg 1,087.341 36,125.908 8,255.013 1,703.196 825.166
kg/100 ha 54,4 101 98,4 103,8 86,6

100 186 181 191 159



1993 smo v povpreœju odstre-
lili 48.000 glav srnjadi (2,4
glave/100 ha), celotne izgube
so bile 6.732 glav (14 %), po-
vozov pa je bilo 3.353 glav
(7,0 %). Na Bavarskem od-
strelijo 4,0 glav/100 ha, na
Baden Würtenberøkem 4,5
glave/100 ha, v deæeli Hessen
4,2 glave/100 ha lovne povr-
øine. Predvsem v deæelah
nekdanje Vzhodne Nemœije
(DDR) in v sosednjih deæelah
imajo teæave s preveliko øte-
vilœnostjo divjih praøiœev in
nevarnostjo izbruha praøiœje
kuge (velike obdelovalne po-
vrøine, posejane s koruzo in
rastlinami za pridobivanje
energentov). V povpreœju od-
strelijo 2 do 2,5 glave divjih
praøiœev na 100 ha lovne po-
vrøine; t. j. toliko kot srnjadi.
Pet- do øestkrat veœ kot pri
nas! Ne preseneœa, da se po-
javljajo teænje za spremembo
lovskih pravil na økodo lov-
ske etike. Odkupne cene div-
jaœine so v Avstriji enake kot
pri nas, v Nemœiji pa so øe
enkrat viøje.

Skoraj dvakratni odstrel v
Nemœiji in Avstriji je mogoœ
zaradi veœje øtevilœnosti
(staleæa) divjadi. Obremeni-
tev gozda zaradi rastlinojede
parkljaste divjadi je v Avstriji
dvakrat veœja kot pri nas, v
Nemœiji pa øe veliko veœja,
saj je le 30 % povrøine pokri-
te z gozdom. Nisem pa øe za-
sledil, da bi gozdarji in lastni-
ki gozdov bili »plat zvona« in
priøli z lovci v »pat pozicijo«.
Strpno reøujejo nastale pro-
bleme.

Na razlike v odstrelu delno
vplivajo tudi velike zveri, ki
jih drugje nimajo. Pri nas nji-
hov pomen precenjujemo, saj
je, npr., v letih okrog 2000
znaøala teæa divjaœine v enem
letu v nekdanjih loviøœih LZS
Æitna gora in Ljubljanski vrh
160 kg/100 ha, kar je 3-krat
veœ od slovenskega povpreœ-

ja! Pri nas so izgube zaradi
prometa 3- do 4-krat manjøe,
kar pri skoraj izenaœeni obre-
menitvi s cestnim prometom
prav tako ni v redu. Predaleœ
bi øli, œe bi razœlenjevali po-
samezne primere, kar tudi ni
namen tega prispevka. Zaradi
velikih razlik je potrebna po-
globljena øtudijska analiza in
treba je ugotoviti odgovore!
Potrebna je vsakoletna raz-
œlenitev razmer v loviøœih po-
sameznih lovskoupravljalskih
obmoœij in njihova medse-
bojna primerjava. Za nadalj-
nje usmeritve delovanja ce-
lote pa je treba stanje primer-
jati tudi z razmerami v dræavi
in øirøem okolju. Œe bomo
obdelovali vsak svoj vrtiœek
(C. Øtrumbelj), je velika ne-
varnost, da zaradi preobreme-
njenosti z mnoæico podatkov
ne bomo zaradi dreves videli
gozda.

Leta 2005/06 je vrednost
divjaœine (mesa uplenjene div-
jadi) iz naøih loviøœ znaøala
okroglo tri milijone evrov.
Ali ne bi bilo primerno del
naøega znanja in volje name-
niti vpraøanju poveœanja øte-

vilœnosti divjadi in s tem tudi
veœjega odstrela ter se z oœit-
nimi dokazi dokopati do spo-
znanja, da samo z zahtevami
po veœjem odstrelu nikomur
ne koristimo: ne gozdu, øe
najmanj pa divjadi.

Moja razmiøljanja bodo iz-
zvala ugovore. Upam, da ne v
takem tonu, kot sredi minule-
ga leta, ko si je edino resnico
o zimskem krmljenju srnjadi
prisvojilo nekaj samozvanih
strokovnjakov in ki so pod
kapo dræavne oblasti na ne-
primeren naœin zavrli razpra-
vo. Tak naœin lahko omrtvi
del aktivnega lovstva ali pa
vodi k nespoøtovanju zako-
nov; oboje je zelo nevarno.

Strokovni sluæbi LZS pri-
poroœam, naj v Lovcu vsako
leto s kratkim komentarjem
objavi statistiœne podatke o
gospodarjenju po obmoœjih
in v celoti. Zajetni naœrtoval-
ski (planski) akti bodo øli
svojo pot, tako kot vsa »plan-
ska dokumentacija«, øtevilni
vezani izvodi Lovca pa se
bodo ohranili tudi sto let. Do-
kazano!

Bruno Skumavc, Kranj

ga lovskega muzeja je veljala
za eno najbolje urejenih stal-
nih postavitev med lovskimi
muzeji v Evropi, in sicer gle-
de strokovne pa tudi muzeo-
loøke ureditve. Tedanji direk-
tor Tehniøkega muzeja Slo-
venije Marjan Vidmar je za
ureditev Slovenskega lovske-
ga muzeja prejel najviøje pri-
znanje na podroœju muzeal-
stva – Valvasorjevo nagrado.
Na Lovsko zvezo Slovenije
in strokovne sodelavce, ki so
pripravljali razstavo, pa so
pozabili. 

Po veœ kot tridesetih letih je
muzejska zbirka zastarela in
æe dolgo ne ustreza veœ so-
dobnim muzejskim postavit-
vam. Œe je bil pred tremi de-
setletji muzej v ponos lovski
organizaciji in Tehniøkemu
muzeju Slovenije, jima je zdaj
v sramoto. Predlog strokovne
sodelavke, vodje Slovenske-
ga lovskega muzeja, da bi
zbirko zaprli za javnost, ni
dobil podpore. 

Razvoj oziroma prenova
muzeja ni bila mogoœa iz
razliœnih razlogov. Med po-
membnejøimi velja omeniti
denacionalizacijski postopek,
statiœno nestabilnost muzej-
skih prostorov, neurejen sta-
tus muzeja in s tem nereøeno
vpraøanje financiranja muze-
ja. Reøitev prvega problema
se bliæa koncu, ostaja pa pro-
blem statiœne sanacije prosto-
rov v spomeniøko zavarova-
nem grajskem poslopju. Æe
leta 2001 smo v Slovenskem
lovskem muzeju naroœili øtu-
dijo – pripravo smernic za
statiœno sanacijo prostorov
Slovenskega lovskega muze-
ja. Ugotovljeno je bilo, da je
statiœna nestabilnost posledi-
ca nepopravljenih poøkodb
po potresu leta 1976, vsako-
dnevnih tresljajev zaradi pro-
meta na cesti Borovnica–
Vrhnika in tudi poveøenih
stropov zaradi prevelike obre-
menitve na podstrehi. Za pri-
pravo projektne dokumenta-
cije in nujno potrebne sanaci-
je (zaradi poveøenih stropov
so prostori potencialno ne-
varni za obiskovalce in tudi
delavce muzeja) smo leta
2002 zaprosili za novo øtudi-
jo, ki je potrdila ugotovitve
prve. Za kaj veœ v Sloven-
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Preglednica 2: Odvzem (odstrel in izgube) srnjadi v l. 2005/06

Dræava Povrøina Odvzem Odstrel Izgube (%) Sp. odstrel Gozd

106 ha glav/leto glav/leto Celotne naravne nenaravne glav/100ha % %

Slovenija 2.025 44.733 34.656 22,5 18,2 4,3 1,7 100 57,7
Nemœija 35.705 1.105 905.387 18,2 2,5 141 30,0
Avstrija 8.386 350.648 280.474 19,9 8,9 11,0 3,3 194 47,0
A. Øtajerska 1.638 66.924 51.616 23,0 11,6 11,4 3,2 188 60,7 
A. Koroøka 0.953 24.425 20.032 18,0 6,1 11,9 2,1 123 60,2  

bila potrjena vsebinski in fi-
nanœni naœrt novega muzeja
in sprejeta obveznost, da LZS
zanj zagotovi finanœna sred-
stva. Nato je bila podpisana
pogodba med LZS in Tehni-
økim muzejem (TMS). Pogod-
beni stranki sta se sporazu-
meli, da bosta postavili osred-
nji lovski muzej v Sloveniji.
Po izselitvi strank in ureditvi
prostorov je bil odprt Sloven-
ski lovski muzej, in sicer 10.
maja 1975. 

Stalna razstava Slovenske-

Vpetdesetih letih prej-
ønjega stoletja je bila
lovska zbirka prviœ

predana javnosti v okviru te-
danjega Gozdarskega, lesar-
skega in lovskega muzeja v
Bistri pri Vrhniki. Leta 1958
je Lovska zveza Slovenije
prevzela patronat nad lov-
skim oddelkom in øe istega
leta je bila odprta prenovljena
zbirka. Leta 1964 je Lovska
zveza dobila moænost prido-
biti nove prostore v gradu
Bistra, øtiri leta pozneje sta

Slovenski lovski 
muzej – da ali ne?



skem lovskem muzeju nismo
imeli finanœnih sredstev, pa
tudi moænosti ni bilo. 

Odnos med LZS in TMS
ureja skoraj trideset let star
samoupravni sporazum, ki je
æe zdavnaj presegel potrebe
muzeja. Na LZS je bil æe pred
leti sprejet sklep, da je treba
opredeliti status muzeja, saj
je samo tako mogoœe izvajati
posamezne aktivnosti muzeja
in naœrtovati njegov razvoj.
Pripravljenih je bilo veœ os-
nutkov pogodb (potencialni
partnerji: Tehniøki muzej Slo-
venije, Lovska zveza Slove-
nije, Ministrstvo za kulturo),
vendar nobeden od njih ni
doæivel resnejøe obravnave.
Nobena od potencialnih po-
godbenih strank se ni jasno
opredelila do predlaganih do-
loœil, tudi ni dala konkretnih
(pismih) predlogov. Enako je
bilo s strategijo razvoja Slo-
venskega lovskega muzeja.
Opravili smo torej delo, ki
zaenkrat ni dalo rezultatov. 

Kljub navedenim teæavam
nismo obupali. Vztrajali smo
zaradi vseh, ki so se v pretek-
losti zavzemali za muzej in
zanj prispevali svoje znanje,
predmete, delo in denar. Lo-
tili smo se priprave idejne
zasnove nove stalne razstave,
ki bi temeljila na sodobnih
muzejskih naœelih in upo-
øtevala najnovejøa dognanja
stroke. Zasnovo so pripravili
mag. Romana Erhatiœ Øir-
nik, vodja Slovenskega lov-
skega muzeja, oblikovalka
univ. dipl. arhitektka Sanja
Jurca Avci in grafiœna obli-
kovalka Dolores Gerbec. 

Idejna zasnova 
nove stalne zbirke

Slovenski lovski muzej bo
tudi v prihodnje opravljal za
lovce in druge obiskovalce
muzeja vzgojne in izobraæe-
valne naloge na podroœju lov-
ske dejavnosti ter promocijo
lovske organizacije. V njem
bomo predstavili prostoæive-
œe divje æivali (divjad) in
njihove æivljenjske prostore,
opozorili na ogroæenost in
varstvo divjadi, predstavili lov
v funkciji trajnostne rabe na-
ravnih virov, predstavili zgo-
dovino lova in lovstva na Slo-

venskem, pa tudi lovsko tra-
dicijo kot sestavni del naøe
kulturne dediøœine. 

V okviru svojega poslan-
stva smo si za cilj zadali oza-
vestiti œim øirøi krog obisko-
valcev vseh starosti in razno-
likih predznanj o nujnosti in
oblikah trajnostne rabe pro-
stoæiveœih vrst divjadi, s po-
udarkom na lovski dejavno-
sti, prek raznolikih muzejskih
aktivnosti in prikazov krepiti
razumevanje o vlogi in pome-
nu lovstva v naravi in druæbi,
osvetliti lik lovca in poslan-

stvo lovske organizacije, opo-
zarjati na medsebojno sood-
visnost naravnih in kulturnih
dejavnikov v antropogenih
ekosistemih, usmerjati obi-
skovalce v odgovornejøi od-
nos do æivljenja in narave ter
ohranjati bogate materialne,
pisne in ustne vire o lovski
tradiciji na Slovenskem.

Stalna razstava Slovenske-
ga lovskega muzeja bo razde-
ljena v veœ tematskih sklo-
pov, ki jih lahko strnemo v tri
glavne vsebine: prikaz divja-
di, prikaz zgodovine lova in

lovstva ter prikaz vloge in
razvoja slovenske lovske or-
ganizacije. 

Prostoæiveœe vrste divjadi
bomo predstavili v øtirih bio-
topih: kulturna krajina, gore,
gozd in obvodni svet. Pred-
stavitev bo dinamiœna; obi-
skovalci bodo divjad sprem-
ljali skozi dnevni in letni œas.
V vsakem od navedenih bio-
topov bomo pokazali tudi vlo-
go lovca pri upravljanju z
divjadjo. Vsakemu biotopu,
kjer bodo navedene samo ne-
katere najnujnejøe informaci-
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je, bo sledil informacijski
prostor, kjer bodo na voljo
celovite informacije o posa-
mezni æivali (æivljenjski ci-
kel, biologija divjadi, ogla-
øanje æivali, æivljenjski pro-
stor, velikost in razøirjenost
populacij, odvzem posamez-
nih osebkov iz populacij,
medvrstni odnosi in odnosi
znotraj populacije, vplivi œlo-
vekovih dejavnosti na stanje
divjadi: drobljenje (fragmen-
tacija) ekosistemov, strupi,
divja odlagaliøœa, promet itn.).

Pri prikazu zgodovine lova
in lovstva bomo obiskovalce
opozorili na spreminjanje
pomena in funkcija lova in
lovstva skozi œas (lov za pre-
æivetje, lov privilegij bogatih
za razvedrilo in zabavo, lov
kot gospodarska panoga in
lov kot trajnostna raba narav-
nih virov ob upoøtevanju eko-
loøkih in naravovarstvenih
spoznanj). Pri tehnikah lova
bo muzejska zgodba osredo-
toœena na prikaze lova in lov-
skih pripomoœkov iz pretekle
in polpretekle zgodovine (lov
v pradavnini, lovec s psom in
lokom, lovec z lokostrelom,
sokolar, lovec s puøko, uniœe-
vanje »økodljivcev«, pogon/
/brakada, lov s ptiœarjem, œa-
kanje na srnjaka, zalaz gamsa
itn.)

Poseben del bo namenjen
prikazu pomena in vloge lov-
ske organizacije skozi œas ter
osvetliti lik lovca v zdajønjem
œasu. Obiskovalci bodo dobili
informacije o lovcih in lovski
organizaciji, zgodovini lov-
ske organizacije, pomenu in
vlogi lovske organizacije dan-
danes, moænosti sodelovanja
z lovsko organizacijo, pa tudi
o moænosti vkljuœitve v lov-
sko organizacijo. 

Obiskovalec bo ogled zbir-
ke konœal v muzejski trgovi-
ni, ki bo s svojo ponudbo do-
polnjevala celotno muzejsko
zgodbo. V okviru muzeja na-
œrtujemo tudi poseben pro-
stor, kjer bodo pedagoøke in
andragoøke delavnice, okrog-
le mize, predavanja, predva-
janje filmov itn., pa tudi pro-
stor, namenjen obœasnim raz-
stavam ali predstavitvi pro-
jektov, ki potekajo v okviru
lovske organizacije. 

Po pridobljeni recenziji iz

pedagoøko-didaktiœnega vidi-
ka bo nova stalna razstava
omogoœala aktivno vkljuœe-
vanje obiskovalcev prek do-
æivljanja, individualnega opa-
zovanja do skupinskih delav-
nic. Z didaktiœnega vidika je
koncentracija informacij in
doæivetij ravno prav odmerje-
na za celostno dojemanje
stalno spreminjajoœe se kom-
pleksnosti æivljenja in ekosi-
stemov. Kot neloœljivi del na-
rave se œlovek skozi postavit-
ve pojavlja v razliœnih vlo-
gah, ki jih obiskovalec ovred-
noti in na koncu kot razumno

in odgovorno bitje razmisli o
pomenu ohranjanja bioloøke
pestrosti (v naøem primeru
prostoæiveœe divjadi) za ohra-
njanje lastne vrste. Razstava,
ki bo postavljena po takem
konceptu, bo na privlaœen in
sodoben naœin prispevala k
veœanju zavesti o nujnosti
trajnostnega razvoja in pri-
spevku lovske organizacije k
trajnostni rabi naravnih virov
in ohranjanju biodiverzitete
(Viœar, 2007). 

Slovenski lovski muzej si
je doslej ogledalo 1.240.000
ljudi. Navedena øtevilka do-

kazuje, da je slovenski javno-
sti umestno ponuditi nov mu-
zej, posebno v œasu, ko si
lovci in lovska organizacija
prizadevajo dobiti boljøo po-
dobo v javnosti. Idejna za-
snova novega muzeja je do-
kument, na podlagi katerega
bo morda odloœitev laæja. Od-
loœiti se bo treba œim prej, saj
muzejska zbirka pa tudi sce-
narij zastarita in œez nekaj let
ne bo veœ smiselno postavlja-
ti novega muzeja, ki æe v os-
novi ne bo sledil sodobnim
muzejskim smernicam. 
Mag. Romana Erhatiœ Øirnik
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Za sodobnejøo stalno
postavitev
Predstavitev nove idejne zasnove Slovenskega
lovskega muzeja

V prostorih Tehniøkega muzeja Slovenije, v
gradu Bistra pri Vrhniki, sta Lovska zveza

Slovenije in Tehniøki muzej Slovenije (TMS) 29.
5. 2007 organizirala javno predstavitev nove, so-
dobnejøe idejne zasnove za stalno postavitev veœ
loœenih vsebinskih sklopov Slovenskega lovske-
ga muzeja. Na predstavitvi se je zbralo okrog 40
zainteresiranih posluøalcev in povabljenih, œlani
UO LZS ter predstavniki sredstev javnega ob-
veøœanja. Z uvodnimi besedami sta se predstavila
direktor TMS dr. Orest Jarh in predsednik LZS
Bogdan Mahne, v katerih sta poudarila velik
pomen lovskega muzeja za slovenski narod in
slovensko lovstvo, nato pa predstavila avtorice
nove idejne zasnove: kustosinjo TMS mag. Ro-
mano Erhatiœ Øirnik, arhitektko Sanjo Jurca
Avci in oblikovalko Dolores Gerbec. 

R. Erhatiœ Øirnik je najprej izœrpno predstavila
bogato in zanimivo zgodovino Slovenskega lov-
skega muzeja, ki se je zaœela z letom 1947. V na-
daljevanju pa sta S. Jurca Auci in D. Gerbec, vsa-

ka s svojega strokovnega zor-
nega kota s sliko in besedo
zbranim nazorno predstavili
tudi vsa idejna izhodiøœa za
vse novosti, ki naj bi na naj-
sodobnejøi naœin predstavile
obiskovalcem muzeja naøo av-
tohtono divjad in njeno var-
stvo, zgodovino lovstva na
Slovenskem in sodobno lov-
sko dejavnost kot del bogate
naravne in kulturne dediøœine
ter preudarne trajnostne rabe
naravnih virov. Muzejska
predstavitev slovenskega lov-
stva bi obiskovalcu predvsem
jasno dokazovala, da je lovst-
vo sestavni del varstva narave
in obenem preudarne trajnost-
ne rabe naravnih virov. Po-
samezni vsebinski razstavni
sklopi naj bi predstavljali tudi
bogato slovensko lovsko kul-
turo, lovsko-kinoloøko dejav-
nost in pomagali pri prizade-

vanjih lovstva za njegovo ustreznejøo promocijo
in pravilno razumevanje pravega poslanstva v
sedanjem œasu. V sodobneje urejenem muzeju
naj bi bili tudi posebni prostori za pedagoøko-izo-
braæevalne programe, trgovina in veœnamenska
dvorana za priloænostne posvete in sestanke. 

Ugotovljeno je bilo, da æe veœ kot 30-letno in
æe precej zastarelo postavitev muzejskih ekspo-
natov v razstavnih prostorih Slovenskega lovske-
ga muzeja v Bistri na leto obiøœe veœ kot 40.000
obiskovalcev, med katerimi je najveœ øolske mla-
dine. Zato bi bili sodobnejøi in øe bolj pedagoøko
naravnani novi programi veœ kot nujnost. Med 8
enotami, ki jih predstavlja TMS v Bistri, je lovski
muzej od vseh drugih najbolj obiskan (takoj za
prometnim). Æal pa so grajski razstavni prostori
statiœno v dokaj slabem stanju, zato bi jih bilo tre-
ba pred novo postavitvijo, œe bo Slovenski lovski
muzej ostal v doslejønjih prostorih, prej tudi sa-
nirati, kar pa je æe drugo vpraøanje. Skratka, od
pripravljenosti vseh zainteresiranih institucij in
njihovega prispevka je odvisno, kdaj se bo boga-
ta in dobro premiøljena idejna zasnova zaœela ro-
jevati tudi v praksi. 

Boris Leskovic

Del udeleæencev javne predstavitve nove zasnove postavitve Sloven-
skega lovskega muzeja. V ospredju so vse tri avtorice sodobnejøe
postavitve razstavnih eksponatov; od leve: mag. Romana Erhatiœ
Øirnik, Dolores Gerbec in Sanja Jurca Avci.
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O Sloveniji in medvedih

Dandanes ima Slovenija vitalno,
zdravo populacijo medveda (Ur-
sus arctos), vendar ni bilo vedno

tako. Podobno kot drugod v Evropi je bil
tudi v Sloveniji v zaœetku prejønjega sto-
letja medved æe na robu izumrtja. Ven-
dar pa je Slovenija (takrat øe kot del
Jugoslavije) naredila pomemben korak s
poti, ki jo je ubrala velika veœina pre-
ostalih dræav srednje in zahodne Evrope.
Medveda smo ohranili, tako da je zdaj
del naøe naravne dediøœine, na katero
smo lahko upraviœeno ponosni. 

Œeprav je slovensko upravljanje z med-
vedom in drugimi vrstami prostoæiveœih
æivali lahko zgled marsikateri dræavi,
imamo kljub temu v zadnjih letih teæave
pri upravljanju z njim. Razlogi za to so
kompleksni in se na koncu vedno tako ali
drugaœe konœajo pri œloveku, kratko pa
potegne medved. Na koncu vedno pride-
mo do najpogostejøega in kljuœnega vpra-
øanja: Koliko medvedov æivi pri nas?

Øtevilke in øtetje
Kakor koli pogledamo, se vse vrti

okoli øtevilk. In œe smo œisto iskreni, na

vpraøanje o øtevilu medvedov pri nas
dejansko øe vedno ne znamo dobro odgo-
voriti. Preøteti divje æivali ni preprosto –
œe jim reœemo, naj se postavijo v vrsto,
kaj nerade sodelujejo. Medvedi imajo
svoje urnike in jih naøi interesi in teæave
kaj malo zanimajo, tako da smo nenehno
odvisni od boljøih ali slabøih posrednih
ocen njihove øtevilœnosti.

Genetika, DNK in 
prepoznavanje osebkov

V zadnjih letih se je za øtetje divjih
æivali, ki æivijo skrito æivljenje v majhnih
populacijskih gostotah, nekoliko nepri-
œakovano kot odliœno orodje izkazala ge-
netika. To je veda, ki se ukvarja z dedo-
vanjem in dednino. Lahko bi rekli, da se
œloveøtvo z genetiko ukvarja æe od za-
œetkov civilizacije s tem, ko pri domaœih
æivalih in kulturnih rastlinah poskuøa pre-
nesti ugodne ali zanimive lastnosti na
naslednje generacije. V 19. stoletju so se
pojavili prvi resni poskusi, da bi razume-
li zakonitosti dedovanja. Nekje na sredi-
ni 20. stoletja smo ugotovili, da je dedni
zapis shranjen v molekulah DNK, ge-
netika pa je postala molekularna metoda.

V molekulah DNK nosi vsako bitje v
vsaki svoji celici zapisan celoten, unika-
ten »naœrt« za svoj obstoj, kar pri œlove-
ku ali medvedu dejansko pomeni na sto-
tine trilijonov kopij. 

V telesu se celice ves œas obnavljajo:
stare celice odmirajo, odpadajo in ostaja-
jo v okolju. Tako œlovek (ali medved)
vsak dan prek koæe, dlak in izloœkov v
okolje izloœi na sto tisoœe takønih celic.
Po genskem zapisu, ki je v vsaki izmed
celic, ga lahko individualno prepozna-
mo. Takøno prepoznavanje je s primerno
opremo in znanjem razmeroma prepro-
sto – ko imamo celice, imamo tudi DNK,
ki je pri vsakem osebku unikatna. Ko jo
analiziramo, dobimo genski ‘prstni od-
tis’ osebka. Pri tem nikoli ni treba priti v
neposreden stik s preiskovanim oseb-
kom, dovolj je, da od njega dobimo dla-
ko, iztrebek, urin, slino ali kaj podobne-
ga. To æe lep œas s pridom uporabljajo
forenziki pri preiskovanju zloœinov, saj
lahko na tak naœin po genskih sledeh, ki
so jih storilci pustili za sabo, odkrijejo
kriminalce. Pri prouœevanju prostoæive-
œih æivali je podobno. Ko dobimo DNK
doloœenega osebka, ga ‘spoznamo’ in je
na tak naœin ‘oznaœen’. Kadar koli po-
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Z genetskimi metodami in sodelovanjem 
do natanœnejøe ocene øtevilœnosti medvedov!
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meri 2005 zbrali skoraj 500 iztrebkov
medvedov. Usposobili smo laboratorij in
osvojili zahtevne tehnike, ki so potrebne
za takøne analize. Na koncu smo razme-
roma natanœno ocenili gostoto populaci-
je na omenjenih obmoœjih, ki je bila leta
2004 12,5 (10,3 do 14,6) medveda na
100 km2 gozda. Œe upoøtevamo øe ne-
gozdno povrøino, je bila skupna gostota
9,7 (od 8 do 11,3) medveda na 100 km2.
Podobno gostoto so odkrili raziskovalci
v devetdesetih letih prejønjega stoletja na
Meniøiji, ko so veœino medvedov na tis-
tem obmoœju ulovili in opremili z radio-

telemetrijskimi ovratnicami. Interval za-
upanja je sicer vseeno ostal dokaj øirok –
glede na gibanje medvedov so bila ob-
moœja vzorœenja razmeroma majhna, kar
je vplivalo na natanœnost ocene. Dobili
smo vpogled tudi v spolno strukturo po-
pulacije, kjer je videti, da prevladujejo
samice s 57 %, kar nedvomno vpliva na
populacijsko dinamiko. Ugotovili smo,
da je populacija videti gensko zdrava, da
pa je vseeno opaziti ‘ozko grlo’, skozi
katerega je øla v zaœetku dvajsetega sto-
letja, ko so bili medvedi popolnoma zde-
setkani in je populacija komaj obstala.
Analizirali smo tudi tkiva odvzetih med-
vedov in œe smo od katerega æe prej do-
bili iztrebek, smo potem iz tkiva ugoto-
vili, da gre za isto æival. Nekateri izmed
medvedov, ki smo jih z genetiko »ozna-
œili« na obmoœjih vzorœenja, so bili po-
zneje odstreljeni ali so naøli mrtve po
skoraj celotnem obmoœju medveda v
Sloveniji, pa tudi na Hrvaøkem. Rezul-
tati so øtevilni, zanimivi in jih v tem krat-
kem œlanku ne moremo povzeti vseh,
zato pripravljamo obseænejøi œlanek, ki
bo predvidoma izøel septembra. Za nas
so rezultati vzpodbuda, da izkuønje pre-
nesemo na celotno obmoœje medveda v
Sloveniji in poskusimo zanesljivo oce-
niti øtevilœnost medvedov pri nas.

Kako naprej?
Pilotska øtudija je bila æe na zaœetku

naœrtovana kot temelj nadaljnjim razis-
kavam. Preizkusili smo metode, usposo-
bili osebje in laboratorij in dobili prve
otipljive rezultate. V treh letih je velik
korak naprej naredila tudi tehnologija, ki

zneje bomo dobili DNK istega osebka,
bodisi prek dlake, iztrebka ali tkiva mrt-
ve æivali, bomo vedeli, da je on in ga
bomo na tak naœin ponovno ‘ulovili’. Tak
genski ulov je z vidika podatkov, ki jih
potrebujemo za ocene øtevilœnosti, ena-
kovreden pravemu ulovu, kjer æival fi-
ziœno ujamemo, uspavamo, oznaœimo in
izpustimo. Med obema pa je bistvena
razlika: medtem ko za pravi ulov medve-
da potrebujemo posebej izurjeno ekipo
in veliko trdega dela, za genski ulov
medvedovega iztrebka potrebujemo samo
posodico za vzorec in pet minut œasa.

Prvi uspehi
Opisane metode so tudi pri nas zaœele

dobivati svoje mesto pri upravljanju z
medvedom. Pri tem ne capljamo nekje
daleœ zadaj za preostalim svetom, ampak
kar tesno sledimo svetovnim trendom.
Leta 2004 smo se ob podpori Javne agen-
cije za raziskovanje Republike Sloveni-
je, Ministrstva za okolje in prostor, Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in Zavoda Republike Slovenije
za varstvo narave lotili pilotske øtudije
øtetja medvedov s pomoœjo genetskih
metod. Dotlej kaj takega pri nas ni poœel
øe nihœe. Laboratorijske zmogljivosti so
bile skromne, pa tudi v svetu so bile stva-
ri øe precej na zaœetku. Zato smo øtudijo
zaœeli primerno skromno in realistiœno
ter se odloœili oceniti populacijsko go-
stoto medvedov na dveh manjøih obmoœ-
jih: na obmoœju LPN Jelen - Sneænik na
Notranjskem in na obmoœju med Ribni-
co, Loøkim Potokom in Koœevsko Reko
na Dolenjskem. S pomoœjo lovcev LPN
Jelen in s pomoœjo cele armade prosto-
voljcev smo v letih 2004 in v manjøi
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Slika 1: Vzorec iztrebka v alkoholu za gensko analizo in izpolnjen zapisniøki list s podatki o
vzorcu. Odvzem vzorca traja le nekaj minut, podatki pa so neprecenljivi!

Slika 2: Prikaz obmoœij vzorœenja, lokacij vzorcev iztrebkov in lokacij odstrela ter izgub
medvedov, katerih iztrebke smo analizirali v pilotski øtudiji. Gozdne povrøine so obarvane
zeleno. Obmoœje LPN Jelen - Sneænik je na levi, obmoœje Glaæuta pa na desni. Œrte povezu-
jejo med seboj vzorce iste æivali v kronoloøkem zaporedju. Kriæi ponazarjajo mesta odstrela in
izgub ‘oznaœenih’ medvedov do konca leta 2006 (nekatera so tudi zunaj karte).
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nam je na voljo. Tako smo lahko analize,
ki so nam v letih 2004 in 2005 vzele veœ
mesecev, leta 2006 ponovili v enem ted-
nu. Naslednji korak, na katerega se pri-
pravljamo, je øiritev øtudije na celotno
obmoœje medveda v Sloveniji. Naœrtuje-
mo, da bi lahko øtevilœnost medvedov
ocenili z intervalom zaupanja, manjøim
od 20 %, in na tak naœin postavili trden
temelj nadaljnjemu upravljanju. Vendar
pa to vseeno ne bo preprosto. Labora-
torijski in matematiœni del te øtudije
bosta sicer zahtevna, vendar je pri vsem
skupaj najzahtevnejøi del, ki se z vidika
tehnike morda zdi najpreprostejøi: zbi-
ranje vzorcev. In prav od tega bo odvi-

sen uspeh ali neuspeh preøtevanja med-
vedov.

Prosimo vas za pomoœ!
Za razmeroma dobro oceno velikosti

populacije bi potrebovali okrog 1.200
medvedjih iztrebkov s celotnega obmoœ-
ja medveda v Sloveniji. Iztrebek za gen-
ske analize odvzamemo zelo preprosto –
s sterilno æliœko prenesemo majhen
koøœek s povrøine iztrebka v posodico
z absolutnim alkoholom, ki jo spravi-
mo v hladen in temen prostor, zraven
pa dodamo listiœ, kamor smo zabe-
leæili mesto (lokacijo) in datum najdbe

vzorca. Celoten postopek traja manj kot
pet minut. Iztrebki bi morali biti zbrani
v œasu pribliæno dveh mesecev, kar bi
zmanjøalo napake zaradi premikov med-
vedov prek slovensko-hrvaøke meje ter
bi tako omogoœili najbolj natanœno oce-
no. Zavedamo se, da je zbrati 1.200 iz-
trebkov medvedov na tako obseænem ob-
moœju zelo velik zalogaj, ki ga razisko-
valci nikakor ne bi zmogli sami, zato
vas, lovce, prosimo za pomoœ. Sloven-
sko lovstvo je bilo æe od nekdaj kljuœne-
ga pomena pri varstvu in upravljanju z
medvedom in upamo, da bo tudi v tej
øtudiji odigralo pomembno vlogo. Ob-
moœje, ki ga moramo pregledati, obse-
ga okrog 5.500 kvadratnih kilomet-
rov, od tega je skoraj 4.000 kvadratnih
kilometrov gozda. Obsega 86 loviøœ in
øtiri loviøœa s posebnim namenom.
Zbrati moramo 4 do 5 vzorcev na 1.000
hektarjev (10 km2), kar v povpreœju
pomeni od 10 do 11 vzorcev v posamez-
nem loviøœu. Ocenjujemo, da bi bila
obremenitev posameznega loviøœa ozi-
roma posameznega lovca razmeroma
majhna, skupen uœinek pa zelo velik.
Material, potreben za vzorœenje in na-
tanœna navodila, vam bomo priskrbeli
izvajalci raziskave. Z zbiranjem vzorcev
bomo zaœeli predvidoma septembra le-
tos, rezultate laboratorijskih analiz in
matematiœnega modeliranja pa priœaku-
jemo do jeseni 2008.

Vse lovce z obmoœij, kjer se pojavlja
medved, in posebno tiste, ki jih zanima
upravljanje z medvedom, prosimo za
pomoœ pri raziskavi. Z vami bomo
vzpostavili stik prek obmoœnih zdruæenj
upravljavcev loviøœ (OZUL) in lovskih
druæin. Obenem tudi prosimo vsakogar,
ki bi bil pripravljen intenzivneje sode-
lovati v raziskavi, naj se nam javi nepo-
sredno prek elektronske poøte na naslov:
tomaz.skrbinsek@bf.uni-lj. si, po tele-
fonu GSM (040) 833-357 ali po navadni
poøti na naslov: Skupina za ekologijo
æivali, Oddelek za biologijo, Veœna pot
111, 1000 Ljubljana.

Menimo, da je za soæitje medveda in
œloveka potrebno modro upravljanje, ki
potrebuje trdne temelje. V tej raziskavi
bomo poskusili prispevati prav k posta-
vitvi trdnih temeljev. Pri tem pa potrebu-
jemo vaøo pomoœ.

Tomaæ Skrbinøek,  Hubert Potoœnik,
Ivan Kos, Peter Trontelj

tomaz.skrbinsek@gmail.com
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Slika 3: Lokacije najdenih iztrebkov odstreljenih ali poginulih medvedov (pike) in lokacije
odstreljenih medvedov (kriæi). Medvedi, gensko oznaœeni v obmoœjih vzorœenja, so bili od-
streljeni po skoraj celotnem osrednjem obmoœju medveda v Sloveniji pa tudi na Hrvaøkem.

Slika 4: Predvideno obmoœje, na katerem nameravamo preøteti medvede s pomoœjo moleku-
larno-genetskih metod. Pri tem prosimo za pomoœ vse lovce, ki jih problematika medveda
zanima, in sicer s tega obmoœja pa tudi iz drugih loviøœ, kjer se medved pojavlja obœasno.

ZAHVALA
Zahvaljujemo se organizacijam, ki so
finanœno podprle pilotsko øtudijo. Prav
tako se zahvaljujemo vsem, brez katerih
øtudija ne bi bila izvedljiva: vsem prosto-
voljcem, Zavodu za gozdove Slovenije ter
Tonetu Marinœiœu in lovcem Loviøœa s
posebnim namenom Jelen - Sneænik.



ploøœica z majhno luknjico v sredini, ki
strelcu omogoœa natanœno centriranje
muhe v okroglo odprtino in njeno porav-
navo z muho. Ker diopter deluje kot
zaslonka pri fotografskem aparatu, lahko
tudi starejøe oko, zaradi boljøe globinske
ostrine, vidi oddaljeni cilj ostreje kot prek
kobilice in muhe.

Refleksne merilne naprave (imenova-
ne tudi: odsevni namerilniki, kolimator-
ske merilne naprave, merilne naprave z
rdeœo (barvno) piko, angl. Red dot) ima-
jo namesto nitnega kriæa, ki je obiœajen
pri strelnih daljnogledih, nameøœeno
»rdeœo piko«, ki je lahko tudi zelene ali
rumene barve. V optiœnem sistemu piko
lahko oblikujejo æarki vpadle dnevne
svetlobe ali pa svetleœa dioda na baterij-
ski pogon. Praviloma refleksne merilne
naprave predmetov navidezno ne pove-
œujejo (imajo 1-kratno poveœavo). Kon-
strukcija tovrstnih merilnih naprav omo-
goœa hitro in natanœno merjenje na kraj-
øih strelnih razdaljah. Na piko gledamo z
obema odprtima oœesoma; le na tak na-
œin je omogoœeno globinsko gledanje in
øiroko vidno polje. Uporaba je mogoœa
predvsem podnevi, v nastajajoœem mra-
ku pa tako dolgo, dokler je cilj øe viden s
prostim oœesom. Po naøih lovskih pred-
pisih je uporaba refleksnih merilnih na-
prav dovoljena (z razliko od laserskih
merilnih naprav in na oroæje montiranih
svetilk, ki so prepovedane!).

Strelni daljnogledi so dandanes naj-
bolj razøirjene optiœne merilne naprave,
predvsem kot pripomoœek za streljanje z
lovsko risanico. Merjenje z njimi je v
primerjavi z merjenjem z odprtimi meril-
nimi napravami preprosto in natanœno,
saj je treba merilni kriæ strelnega daljno-
gleda samo »pokriti« oziroma »poravna-
ti« s ciljem, le-ta pa je tudi navidezno
poveœan oziroma pribliæan in tudi v mra-
ku mnogo bolj viden kot s prostim oœe-
som. V vsakdanji lovski praksi so se
uveljavili predvsem strelni daljnogledi s
spremenljivo (variabilno) poveœavo. Raz-
merje med najniæjo in najviøjo mogoœo
stopnjo poveœave strelnega daljnogleda
je konstrukcijsko pogojeno tako, da je

najviøja mogoœa nastavitev øtirikratnik
najniæje mogoœe nastavitve poveœave.
Nastavitvena obmoœja poveœav so za
najpogostejøe lovske strelne daljnoglede
s spremenljivo poveœavo naslednja: 1,5-
do 6-krat; 2,5- do 10-krat; 3- do 12-krat;
4- do 16-krat itn. Za  lov na pogonu je
zelo priljubljen strelni daljnogled s spre-
menljivo poveœavo 1,25- do 4-krat. Spod-
nja nastavitev poveœave ni izbrana na-
kljuœno, pri 1-kratni poveœavi namreœ
nastane t. i. »tunelski uœinek«, ki namer-
jeni objekt (cilj) navidezno pomanjøa.
Tega uœinka ni, œe stopnjo poveœave po-
veœamo za 0,25-krat. Œim veœja je po-
veœava strelnega daljnogleda, tem oæje je
njegovo vidno polje in tem manj je tak
daljnogled primeren za streljanje na pre-
mikajoœe se cilje, kot je to primer na
pogonu. V takem primeru uporabljamo
manjøo poveœavo strelnega daljnogleda.
Prednost majhne poveœave namreœ ni le
v øirøem vidnem polju, temveœ tudi v
veœji globinski ostrini gledanja (merje-
nja) z njim. Pri 1,5-kratni nastavitvi
poveœave lahko ostro pomerimo na cilj
æe z razdalje 1 m, pri 6-kratni nastavitvi
pa øele z 10 m razdalje in naprej. Pred-

Za natanœno merjenje so potrebne
ustrezne merilne naprave. Starejøe
lovske risanice so ponavadi oprem-

ljene z natanœnimi odprtimi merilnimi
napravami, t. j. z drobno muho in muhi
ustrezajoœo kobilico (merkom) z ustrez-
no majhnim izrezom. S tako puøko je
sicer mogoœe relativno natanœno meriti
(streljati) na strelsko tarœo in na miru-
joœo divjad v ugodnih svetlobnih razme-
rah (podnevi). Pri streljanju na premika-
joœo se divjad (na pogonu) pa sta (pre)-
drobna muha in (pre)ozek izrez kobilice
neprimerna za hiter in zanesljiv strel. Iz-
kuønje kaæejo, da so za strel na premika-
joœo se divjad primernejøe odprte meril-
ne naprave, opremljene z veliko in dobro
vidno svetleœo muho, ki jo na premika-
joœi se cilj namerjamo prek øirokega iz-
reza kobilice, ki je lahko le nakazan v
obliki øiroke œrke V, ali pa vzdolæno
izælebljena vodilna øibika. V novejøem
œasu se vse bolj uveljavlja trapezasta ali
trikotna muha, na katero pri merjenju na
cilj »nasadimo« grobo in dobro vidno
svetleœo muho. Take odprte merilne na-
prave so zelo primerne za streljanje na
premikajoœo se divjad na »øibrenih raz-
daljah« (t. j. 30 do 40 m). Svetleœa muha,
ki zbira svetlobo, je dobro vidna samo v
primeru, ko nanjo pada svetloba, manj
vidna pa je pri nasprotni svetlobi, pa tudi
teæje merimo iz svetlega v cilj na tem-
nem ozadju. Pri strelnih daljavah od 50 m
naprej je divjad v primerjavi z veliko
muho zelo majhna, saj jo z muho prak-
tiœno prekrijemo. Zato je raba odprtih
merilnih naprav (muhe in kobilice) ome-
jena le na bliænja sreœanja z divjadjo, t. j.
na zalazu ali pogonu, na krajøih razda-
ljah. Najveœja prednost odprtih merilnih
naprav je predvsem, da omogoœajo veli-
ko øirino vidnega (strelnega) polja, øe
posebno v primeru, œe smo vajeni meriti
prek kobilice in muhe z obema odprtima
oœesoma, pa tudi œe merimo le z enim
oœesom (kar nas veœina tudi poœne) je
vidno polje dovolj øiroko in streljanje
varnejøe. Afriøki lovci pri streljanju z
odprtimi merilnimi napravami na nevar-
no veliko divjad namesto kobilice pogo-
sto uporabljajo diopter. To je blizu strel-
œevega oœesa nameøœena (preklopna)
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Lovska risanica za pogon

Refleksna merilna naprava. Pri pogonih
na parkljasto divjad (npr. na divjega pra-
øiœa) streljamo s kroglo preteæno na premi-
kajoœo se oziroma na bolj ali manj beæeœo
divjad. Za take namene je zelo primerna ref-
leksna (odsevna) merilna naprava. Z njo
merimo z obema odprtima oœesoma, na tak
naœin laæje spremljamo premikajoœi se cilj,
vidno polje je øiroko, kar je v prid varnosti
pri lovu, rdeœa pika pa je dobro vidna tudi v
slabøih svetlobnih razmerah. Na fotografiji
je refleksna merilna naprava Blaser Hit-
Point z originalno sedlasto montaæo (nem.
die Sattelmontage), kar pomeni, da lahko,
npr., na repetirki R 93 snamemo na enak
naœin montiran strelni daljnogled in samo
nataknemo refleksno vizirno napravo, s ka-
tero smo puøko prej tudi pristrelili na æeleno
strelno daljavo (npr. 50 m). Blaser je refleks-
no merilno napravo HitPoint razvil skupaj z
znanim nemøkim izdelovalcem strelnih dalj-
nogledov Schmidt & Bender, ki jo zanj tudi
izdeluje.
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Za hitre strele na pogonih so zelo priljubljene kratke karabinke s polnim olesjem.



nost gledanja in merjenja z obema oœe-
soma je mogoœe izkoristiti le za obmoœje
do najveœ 1,5-kratne poveœave, ker lahko
na tak naœin zaobjamemo tudi robno
polje daljnogleda, kar zagotavlja veœjo
varnost pri lovu. Pri veœjih poveœavah to
namreœ ni mogoœe. Strelec mora s puøko
na premikajoœi se cilj pomeriti v delu
sekunde. Œe ima torej puøko opremljeno
s  strelnim daljnogledom, mora biti le-ta
pritrjen (montiran) na puøko na tak na-
œin, da strelcu ustrezata oœesna razdalja

b) z refleksno (odsevno) merilno napra-
vo: Blaser Hit-Point;

c) s specialnim strelnim daljnogledom
za pogon s spremenljivo poveœavo
1,1- do 4-krat 24 z osvetljenim meril-
nim kriæem Flash-Dot; izdelek firme
Schmidt & Bender;

d) z univerzalnim oziroma vsestransko
uporabnim strelnim daljnogledom s
spremenljivo poveœavo 2,5- do 10-
krat 56 z osvetljenim merilnim
kriæem Flash-Dot; izdelek firme
Schmidt & Bender.

Odprta merilna naprava je bila na re-
petirko æe montirana. Optiœne merilne

zadostuje, da lahko strelec puøko iz za-
œetne lovske dræe tekoœe priliœi, hitro po-
meri na cilj in odda natanœno namerjen
strel. Ker »lovska tarœa« – praøiœja glava
– za vrednotenje zadetkov ni imela nari-
sanih krogov, so rezultate vseh treh strel-
cev, za streljanje z vsako vrsto merilne
naprave posebej, ugotavljali naknadno
tako, da so tarœe prekrivali z mreæasto
øablono in izraœunali seøtevke »krogov«
oziroma toœk (premer »desetke« je znaøal
5 cm, »devetke« 6,5 cm, »osmice« 10 cm
in »petice« 14 cm; vrednoteno le po ver-
tikali). Pri streljanju s strelnim daljno-
gledom z menjalno poveœavo 2,5- do 10-
krat 56 pri 2,5-kratni nastavitvi pove-
œave so vsi trije strelci skupaj dosegli
141 od 150 mogoœih toœk (50 + 48 + 43
= 141), s Hit-Point refleksno merilno
napravo 111 toœk (50 + 33 + 28), s spe-
cialnim strelnim daljnogledom za pogon
s spremenljivo poveœavo 1,1- do 4-krat
24 pri 1,1-kratni nastavitvi 119 toœk 
(43 + 38 + 38) in z odprto merilno na-

merilnim kriæem. Mnogi se odloœajo tudi
za strelne daljnoglede s spremenljivo po-
veœavo, praviloma z velikim razponom
poveœevalnega obmoœja (2,5- do 10-
krat, 3- do 12-krat ipd.). Ker je s strelnim
daljnogledom velike stalne poveœave
zelo teæko hitro nameriti na gibljiv cilj
(divjad v teku), si lovci na pogonih po-
magajo tako, da snamejo strelni daljno-
gled (œe je montaæa snemljiva) in se
zanaøajo le na odprte merilne naprave
(muho in kobilico). Nekateri sploh prise-
gajo na odprte merilne naprave in trdijo,
da lahko na premikajoœi se cilj najhitreje
in najbolj natanœno streljajo le z njimi.
Pa je temu res tako? Zanimiv poskus je
opravil W. OSGYAN (W. OSGYAN. Flash
– Dot, Hit – Point oder Kimme – Korn?
Für das Flüchtigschiessen. Wild und
Hund, 22/2005). Pri znanem nemøkem
proizvajalcu lovskega oroæja Blaser (Bla-
ser Jagdwaffen GmbH, Isny) si je za
strelski poskus izgovoril v lovski praksi
mnogokrat preizkuøeno repetirko model
R 93 Professional z enodelnim sinte-
tiœnim kopitom, s premovleœnim zakle-
pom in moænostjo roœnega napenjanja
proæilno-udarnega mehanizma. Puøka je
torej brez klasiœne varovalke, v kalibru
.30-06 Spr., s standardno, 57,7 cm dolgo
cevjo. Za strelski poskus je puøko opre-
mil z naslednjimi øtirimi merilnimi na-
pravami:
a) s posebno odprto merilno napravo:

trikotna kobilica z veliko rdeœo svet-
leœo muho;

naprave, refleksna (odsevna) in oba
strelna daljnogleda, pa je bilo mogoœe na
puøko pritrditi s snemljivimi originalni-
mi Blaserjevimi »sedlastimi« monta-
æami. Da bi strelski poskus œim bolj pri-
bliæal razmeram na pogonu, ko ponavadi
streljamo v œasovni stiski (divjad mora-
mo v nekaj sekundah oceniti in se od-
loœiti za strel), je najprej v oddaljenosti
10 m na vrtljivo ogrodje namestil »lov-
sko tarœo« z narisano silhueto glave div-
jega praøiœa v naravni velikosti s spred-
nje strani (1. strelska disciplina). W. OS-
GYAN in øe dva njegova kolega, vsi trije
so tudi izkuøeni strelci in lovci, so morali
v samo tri sekunde vidno tarœo ustreliti
vsak po petkrat, in sicer najprej z upora-
bo obeh, za preizkus izbranih strelnih
daljnogledov s spremenljivo poveœavo
(2,5- do 10-krat 56 in 1,1- do 4-krat 24),
nato z refleksno merilno napravo (Hit-
Point) in naposled z odprto merilno na-
pravo (prek kobilice in muhe). Na teme-
lju predhodnih preizkusov je W. OSGYAN

ugotovil, da œas treh sekund ravno øe

in viøina montaæe. Zato je pomembno,
da kopito puøke, skupaj z montaæo optiœ-
nih merilnih naprav na puøki, œim bolj
ustreza strelœevim meram. Œe moramo
pred strelom pomisliti na odmik oœesa
od strelnega daljnogleda (zaradi prekrat-
kega kopita) ali na pribliæanje oœesa (za-
radi predolgega kopita) in zraven øe ste-
govati vrat (zaradi previsoke montaæe),
je igra æe izgubljena.

Na jesensko-zimskih pogonih (pred-
vsem na divje praøiœe) lovski kolegi iz
LD in vabljeni domaœi ter tuji lovski gost-
je uporabljajo zelo raznovrstno lovsko
oroæje: repetirke, polavtomatske risanice
in kombinirane lovske puøke (predvsem
bock polrisanice in tricevke), preteæno
»univerzalno uporabnih kalibrov«, kot so:
7 x 57, 7 x 57 R, 7 x 64, 7 x 65 R, 7 mm
Remington Magnum, .270 Winchester,
.308 Winchester, .30-06 Springfield,
.300 Winchester Magnum, .30 R Blaser,
8 x 57 IS, 8 x 68 S, 9,3 x 62 idr. Veœina
lovcev za vse vrste lova na parkljasto
divjad (srnjad, jelenjad, gams, divji pra-
øiœ idr.) uporablja eno in isto puøko. Ker
veœinoma najveœ lovimo na œakanje, t. j.
s preæe, kjer imamo dovolj œasa za na-
tanœno pripravo na strel (z dobro prislo-
njeno ali øe bolje s spredaj in zadaj na-
slonjeno puøko), si veœina lovcev puøko
opremi s strelnim daljnogledom z ne-
spremenljivo (øtiri- øest-, sedem-, osem-
ali celo desetkratno) poveœavo z ustrez-
no velikim premerom objektiva (42 mm,
50 mm, 56 mm), lahko tudi z osvetljenim
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Kakovosten in dovolj mehko nastavljiv ne-
posredni sproæilec finske lovske repetirke
Sako 75/I Varmint, kaliber .222 Remington.
Pri neposrednem sproæilcu moramo za spro-
æenje s kazalcem naenkrat premagati celot-
no silo odpora sproæilca, brez vsakega »mrt-
vega hoda sproæilca«, kar ima prednost pri
streljanju na gibljive cilje (pogon) pa tudi
pri nekaterih statiœnih strelskih disciplinah.

Vzvratno ali francosko naproæilo avstrij-
ske lovske repetirke Steyr, Mannlicher, Sy-
stem SBS 96, kaliber 9,3 x 62, je kakovostna
kombinacija neposrednega sproæilca in meh-
kega naproæila. Tovarna ponuja kot izbiro
tudi zelo kakovosten neposredni (direktni)
sproæilec.

Neposredni (direktni) sproæilec ameriøke
lovske repetirke Winchester, model 70 Cla-
ssic Super Grade, kaliber .30-06 Springfield,
je tovarniøko nastavljen (pre)trdo. Trdoto
proæenja lahko z manjøim posegom zmanjøa
izkuøeni puøkar.



b) refleksna merilna naprava, 333 toœk,
c) odprta merilna naprava, 268 toœk.

Iz predstavljenega sledi sklep, da je
risanico za pogon najbolje opremiti z op-
tiœno merilno napravo, torej s primernim
strelnim daljnogledom s spremenljivo
poveœavo ali pa z refleksno (odsevno)
merilno napravo; slednja je primerna le
za streljanje na blizu in podnevi. Pred-
vsem starejøi lovci, z æe delno slabøim
vidom, bodo lahko z obema vrstama op-
tiœnih merilnih naprav streljali udobneje
in natanœneje kot s katero koli drugo vr-
sto odprtih merilnih naprav!

Kako torej izbrati lovsko
risanico za pogon in 
kako se pripravljati 
nanj?

Med slovenskimi lovci uæiva kombini-
rana puøka, predvsem bock polrisanica,
velik sloves, tricevka nekoliko manj-
øega, œeprav je njena posebna izvedba
(dvocevna risanica s øibreno cevjo spo-
daj) za nekatere idealno oroæje za kom-
biniran lov, torej za pogon na divje pra-

øiœe ali jelenjad in morda øe za odstrel
zajca ali lisice. Drugi sanjajo tudi o dvo-
cevni risanici kot puøki puøk za pogon,
na koncu pa se navadno predvsem zaradi
ekonomskih razlogov odloœijo za nakup
polavtomatske risanice. Sam se bom pri
izbiri omejil le na »klasiœno repetirko«
predvsem zato, ker je to najbolj mno-
æiœno uporabljano lovsko oroæje za vse
vrste lova, kjer streljamo s kroglo. Lov-
sko uporabna repetirka za pogon in mo-
rebitni usmrtilni strel ranjene divjadi
morata biti tehniœno brezhibna, zaneslji-
va, z dobro varovalko (najboljøa reøitev
je, œe je vzvod, gumb ali drsnik varoval-
ke nameøœen na vratu kopita). Po moæ-
nosti naj varuje udarno iglo væigalnega
mehanizma. Zmogljivost nepremiœnega
ali snemljivega nabojnika naj bo najmanj
na tri, øe bolje pa na øtiri ali pet nabojev.
Najboljøi sproæilec za lovsko puøko je
mehko nastavljen neposredni (direktni)
sproæilec s silo proæenja okrog 10 N
(lahko malo manj ali malenkost veœ).
Nemøko naproæilo je v rabi izkljuœno pri
risanicah. Sproæilec naproæimo s pote-
gom naproæilca (»zadnjega sproæilca«)
nazaj, sproæamo lahko sicer tudi s spred-
njim sproæilcem, vendar je pretrdo za
zanesljiv strel. Boljøe je vzvratno napro-
æilo, vendar je tudi to moteœe, ker v stres-
ni situaciji lahko pozabimo, da je puøka
æe naproæena in nesreœa je tu. Kar zadeva
dolæino puøke, ki jo v veœini primerov
doloœa dolæina puøkinega sistema (pri re-
petirkah dolæina zaklepiøœa), predvsem
pa dolæina cevi, mnogi dajejo prednost
kratki repetirki, t. i. »øtuc« izvedbi, z ok-
rog 50 cm dolgo in vitko cevjo. Kratka
puøka je namreœ zelo priroœna za noønjo,
kar je pomembno za poklicnega lovca, ki
mu je puøka vsakodnevna spremljeval-
ka, ali pa za vodnika psa krvosledca, ki
puøko potrebuje predvsem za usmrtilni
strel, ko je veœinoma ranjeno divjad tre-
ba slediti œez drn in strn, ali pa za preva-
æanje v avtomobilskem prtljaæniku, ker
zavzema malo prostora. Mnogo manj
prijetne lastnosti kratkocevne puøke v
primerjavi s puøko z daljøo cevjo pa se
pokaæejo pri streljanju z njo, kot so:
(pre)moœan povratni odsun, moteœ pla-
men zgorelih smodniøkih plinov na ustju
cevi in moœan pok. S puøko z daljøo (60
do 65 cm dolgo) in teæjo (debelejøo) cev-
jo je streljanje udobnejøe, ker je bolj
uravnoteæena, pa tudi merjenje na premi-
kajoœi se cilj (vihtenje puøke) je s teæjo in
daljøo puøko laæje. Izbira je prav tako
odvisna od lovœevega okusa, tako kot je
pri mnogih drugih stvareh. Kar zadeva
merilne naprave, sodi na sodobno risani-
co za pogon strelni daljnogled, poleg od-
prte merilne naprave (kobilice in muhe)
seveda. Najboljøa izbira je strelni daljno-
gled s spremenljivo poveœavo, z manjøo
zaœetno poveœavo (npr. 1,25- do 4-krat

pravo (prek kobilice in muhe) 91 toœk
(25 + 33 + 33). Vsi trije strelci so bili
tudi enotnega mnenja, kar kaæejo strelski
rezultati, da so najveœ œasa za namerjanje
puøke v cilj in za oddajo strela potrebo-
vali prav pri streljanju z odprto merilno
napravo (kobilica in muha), pri œemer je
nastal tudi opazen viøinski raztros zadet-
kov. Zaradi streljanja pod œasovnim pri-
tiskom piœlih treh sekund vidne tarœe pa
je nastalo tudi »zategovanje strelov«, in
to kljub odliœnemu neposrednemu spro-
æilcu repetirke Blaser! 

Pri naslednjem strelskem poskusu (2.
strelska disciplina) so morali strelci na
razdalji 25 m v izbranem œasovnem raz-
miku 3 sekund zadeti pomanjøano preœ-
no silhueto divjega praøiœa. Pri tem pre-
skusu je bil najboljøi rezultat doseæen z
uporabo strelnega daljnogleda s spre-
menljivo poveœavo 2,5-10 x 56 (pri 2,5-
kratni nastavitvi), 108 doseæenih toœk
(37 + 35 + 36), nekoliko slabøi z upora-
bo refleksne merilne naprave, 99 toœk
(47 + 29 + 23), ter najslabøi z odprto me-
rilno napravo (prek kobilice in muhe),
»samo« 53 toœk (32 + 13 + 8).

Pri 3. strelski disciplini so se strelci
pomerili v streljanju na premiœno (beæe-
œo) tarœo pribliæno »10 kg teækega puj-
ska« z razdalje 30 m, ki se je po tirnicah
premikal s hitrostjo 3 m/s (ali 10,8 km/h).
Tudi pri tem poskusu, ki øe najbolj po-
snema dejansko streljanje na pogonu, se
je pokazalo, da so vsi trije strelci pri mer-
jenju prek kobilice in muhe veœino stre-
lov oddali øele v zadnji tretjini poti pre-
mikajoœe se tarœe, kar tudi potrjuje zaœet-
no ugotovitev, da za poravnavo kobilica
– muha – cilj potrebujemo bistveno veœ
œasa kot pri merjenju z refleksno merilno
napravo ali pa s strelnim daljnogledom z
majhno poveœavo. Pri tem poskusu so
zadetke ocenjevali na podoben naœin kot
prej, le da so bili premeri krogov dru-
gaœni, t. j. veœji (premer »desetke« je
znaøal 11 cm, vsak naslednji krog pa se
je poveœal za 2,5 cm). Ker je bila tarœa
beæeœega divjega pujska majhna, je »pe-
tica« – spodaj æe pomenila zgreøen strel.
Pri tem poskusu so strelci od skupaj mo-
goœih 150 toœk dosegli najveœ toœk 123
(43 + 38 + 42) pri streljanju z refleksno
merilno napravo ter eno toœko manj, 122
(48 + 34 + 40), s strelnima daljnogledo-
ma s spremenljivo poveœavo, pri 2,5-
kratni nastavitvi poveœave (tudi raztrosni
krogi zadetkov so bili v tem primeru naj-
manjøi), z odprto merilno napravo pa so
»nastreljali« 115 toœk (44 + 40 + 31). 

Œe na koncu seøtejemo poskusne re-
zultate streljanja vseh treh strelcev v
vseh treh strelskih poskusih, je rezultat
naslednji:
a) strelni daljnogled s spremenljivo po-

veœavo (pri 2,5-kratni poveœavi), 371
toœk,
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Varovalka z vodoravnim krilcem ameriøke
lovske repetirke Winchester Model 70 Cla-
ssic Super Grade, kaliber .30-06 Springfield.
Po naœinu varovanja je enakovredna varo-
valki s krilcem sistema Mauser 98; njena
prednost pa je, da je mogoœe strelni daljno-
gled na zaklepiøœe montirati dovolj nizko.

Drsna varovalka avstrijske lovske repetirke
Steyr - Mannlicher, System SBS 96, kaliber
9,3 x 62, je ergonomsko nameøœena na naj-
ustreznejøem mestu na puøki – na vratu ko-
pita.



ali 1,5- do 6-krat), lahko brez osvetljene-
ga ali pa z osvetljenim merilnim kriæem.
Pomembno je, da je strelni daljnogled
dovolj kakovosten, kar v veliki meri, ne
pa tudi povsem, zagotavlja æe sama bolj
ali manj ugledna blagovna znamka izde-
lovalca. C. Zeiss, Swarovski, Schmidt &
Bender, Kahles in Leupold si, kot sve-
tovno uveljavljeni in mednarodno kon-
kurenœni izdelovalci, ne morejo in ne
smejo privoøœiti slabe kakovosti. Po-
membno je tudi, na kakøen naœin je strel-
ni daljnogled pritrjen na puøko (monti-
ran). Montaæa naj bi bila snemljiva, da
po potrebi lahko uporabljamo tudi »po-
moæne odprte merilne naprave« ali pa na
puøko lahko montiramo øe kateri drugi
strelni daljnogled ali pa svetlobno odboj-
no merilno napravo. Drago vtiœno suhl-
sko montaæo v novejøem œasu nadome-
øœajo industrijsko izdelane montaæe tako,
da praviloma ni potrebna naknadna roœ-
na dodelava posameznih montaænih de-
lov. To pa ne pomeni, da se tega strokov-
nega opravila lahko lotimo kar sami. Ka-
kovosten strelni daljnogled, øe posebno,
œe je opremljen z osvetljenim merilnim
kriæem, lahko stane skupaj z montaæo
veœ kot stane puøka, vendar na kakovost-
no oroæje spada kakovosten strelni dalj-
nogled. Varœevati pri tej postavki ni na
mestu! Kar zadeva izbiro merilnega kri-
æa, mnogi menijo, da je najboljøa izbira
merilni kriæ izvedbe »4« ali pa »8«. Œe pa
se odloœimo za osvetljen merilni kriæ, je
dobra izbira »osvetljena rdeœa pika« na
mestu seœiøœa tankih œrt merilnega kriæa.

Glede izbire kalibra risanice za pogon
so mnenja deljena. Pri nabojih s tulci
brez roba so se za pogon na teæko park-
ljasto divjad v evropskem prostoru uve-
ljavili predvsem naslednji »nemagnum«
kalibri: 7 x 64, .308 Winchester, .30-06
Springfield, 8 x 57 IS ter 9,3 x 62, pri
nabojih s tulci z robom pa 7 x 65 R, .30
Blaser, 8 x 57 IRS ter 9,3 x 74 R, œe ome-
nim samo najbolj znane. Prav tako kot
izbor kalibra je pomembno tudi, kakøno
vrsto krogle bomo izbrali. Ker na pogo-
nih streljamo na manjøih razdaljah, viso-
ka razanca naboja ni nujna. Za lov divjih
praøiœev izberemo teæje in trøe krogle. V
praksi so se uveljavile naslednje izved-
be: TIG, TUG, KS, DK, Blaser CDPO,
Lapua Mega; Nosler Partition, œe naøte-
jem le nekatere. Za srednje teæko divjad
bi iz stroøkovnega vidika (niæja cena
nabojev) lahko izbrali kroglo KS (RWS),
kroglo Mega (Lapua) ali pa draæjo krog-
lo Nosler Ballistik Tip.

Izbira repetirke je odvisna od okusa in
finanœnih moænosti lovca. Puøke naj ne
bi izbirali le po katalogu, za nasvet je pri-
poroœljivo vpraøati izkuøenega, dobrona-
mernega lovskega kolega ali pa nepri-
stranskega strokovnjaka za oroæje. Œe æe
imamo repetirko doloœenega proizvajal-

ca in doloœenega sistema, ki v polni meri
izpolnjuje naøa priœakovanja, je pri na-
bavi nove puøke v øibkejøem ali v moœ-
nejøem kalibru morda najbolje izbrati
kar istovrstno puøko in sistem, ker smo
ga æe navajeni. Izbira je lahko tudi pre-
prostejøa, kot predlaga izkuøen afriøki
lovec, ki za vso afriøko divjad (tudi za
bivola in slona) priporoœa lastni preizku-
øen izbor: repetirko sistema 98-Mauser,
z neposrednim sproæilcem s silo proæe-
nja okrog 0,8 kp, kar je pribliæno 6,8 N
(Opomba: V lovski literaturi veœina
avtorjev navaja silo proæenja v enotah za
maso (oznaka g, kg), kar je napaœno; tudi

starejøo enoto za merjenje sile kilopond
(oznaka kp) v mednarodnem sistemu
enot nadomeøœa enota za silo newton
(oznaka N). Pretvorni faktor je 1 kp =
9,80665 N), s 60 cm dolgo cevjo, oprem-
ljeno z grobo odprto merilno napravo
(pristreljeno na razdaljo okrog 50 m), z
ravnim, po meri izdelanim kopitom (ki
blaæi odsun bolj, kot si mislimo), s strel-
nim daljnogledom s spremenljivo pove-
œavo 1,5- do 6-krat 42 (priznane blagov-
ne znamke, v tem primeru Swarovski), s
solidno snemljivo montaæo daljnogleda,
izvedbo merilnega kriæa »4« ali »8«,
kaliber 9,3 x 62 (ali 8 x 68 S). Takøna
repetirka ustreza tudi vsem zahtevam za
pogon na vso teæjo »evropsko parkljasto
divjad« in velike zveri.

Na koncu je treba poudariti, da mora-
mo z izbrano puøko znati tudi hitro in
natanœno streljati, za kar je potrebno
mnogo vaje na streliøœu. Na pogonih pra-
viloma streljamo na divjad, ki se giblje.
Pri streljanju oziroma naœinu merjenja,
ki mu pravimo »vihtenje puøke s prehi-
tom«, je treba upoøtevati hitrost in smer
gibanja divjadi, oddaljenost cilja in hit-
rost krogle. V dodani preglednici so iz-
raœunani raœunski prehiti za pravokotno
na smer merjenja premikajoœo se divjad
(npr. divjega praøiœa) v »zmernem teku«
(3,5 m/s = 12,6 km/h) in »hitrem diru«
8,3 m/s = 30 km/h), za  hitrosti krogel v
razponu 430 m/s do 990 m/s) na razda-
ljah: 20, 40, 60, 80 in 100 m. Izraœun
samo pojasnjuje, da je treba »meriti pred
cilj« in tudi za pribliæno koliko predenj.
Pri lovu je vse odvisno od ocenitve: raz-
dalje, smeri in hitrosti gibanja divjadi.
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Preglednica: 
Raœunski prehit v metrih (m) za divjad (npr. divjega praøiœa) pri:
»zmernem teku«, 3,5 m/s = 12,6 km/h

Strelna daljava Brenneke, RWS, .30-06 , 9,3 x 62, 8 x 68 S,
12/70, IGC, 31,5 g, Springfield, RWS, 16,0 g, RWS, 11,7 g,
zaœetna hitrost RWS, 11,7 g, KS, KS,
v0= 430 m/s KS, v0 = 840 m/s v0= 800 m/s v0= 990 m/s

20 m 0,15 0,07 0,08 0,06
40 m 0,33 0,15 0,16 0,13
60 m 0,53 0,23 0,24 0,19
80 m 0,78 0,31 0,33 0,27
100 m 1,09 0,40 0,42 0,34

in v »hitrem diru« (8,3 m/s = 30 km/h)

Strelna daljava Brenneke, RWS, .30-06 , 9,3 x 62, 8 x 68 S,
12/70, IGC, 31,5 g, Springfield, RWS, 16,0 g, RWS, 11,7 g,
zaœetna hitrost RWS, 11,7 g, KS, KS,
v0= 430 m/s KS, v0 = 840 m/s v0= 800 m/s v0= 990 m/s

20 m 0,40 0,19 0,20 0,17
40 m 0,87 0,40 0,42 0,34
60 m 1,42 0,61 0,64 0,52
80 m 2,09 0,83 0,88 0,71
100 m 2,91 1,06 1,13 0,90

Opomba: Modelni izraœun je bil napravljen s pomoœjo programa Vorhaltemass auf bewegtes Wild bei
Drückjagden, dostopno na http://home.snafu.de/I.moeler/Vorhalewinkel.html), IGC = kratica za izstre-
lek za gladko cev.

Drsna varovalka finske lovske repetirke
Sako 75/I Varmint, nameøœena na desni
strani vratu kopita, kar ergonomsko ustreza
predvsem desniœarjem.
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Je volk nevaren 
œloveku?

Fran Erjavec je v svo-
jem delu Æivali v podo-
bah leta 1869 zapisal o

volku, da so mu »lastne samo
napake in gnusobe. Kar ga je
od gobca do repa, nam je ves
oduren in mrzek. Vse se mu
ogiblje, vse ga sovraæi … Le
dolg stradeæ ga tako opogu-
mi, da je slep za vsako nevar-
nost in takrat se loti tudi œlo-
veka. Œe je enkrat okusil œlo-
veøko meso, postane neumno
drzen in kolje ljudi, zlasti
otroke, tudi pri belem dne-
vu«. Mirko Øuøterøiœ, znan
kot lovski in gozdarski stro-
kovnjak in pisec, pa je v svo-
jem delu Naø lov leta 1951
zapisal, da je volk »nestalna,
nemirna, poniglava, nesram-
na, a ob enem podlo bojazlji-
va, brezmejno poæreøna zver,
za naøa loviøœa prava øiba
boæja … Volk sam je mnogo
prefigov, da bi napadel œlo-
veka. Sicer pa je o tem toliko
pretresljivih povesti in basni,
da lahko nadaljnji opis opu-
stim s pripombo, da se to ne

godi pri nas, marveœ se je
najveœ v nepreglednih ruskih
gozdovih in stepah«. Dr. Sta-
ne Valentinœiœ, profesor na
ljubljanski Veterinarski fa-
kulteti, mednarodno priznani
lovski strokovnjak, ki je dal
peœat razvoju lovstva v Slo-
veniji v øestdesetih in sedem-
desetih letih 20. stoletja, ki je
na gozdarski fakulteti preda-
val predmet lovstvo, pri kate-
rem sem kot øtudent gozdar-
stva leta 1958 tudi opravil
lovski izpit, pa je o volku na-
pisal naslednje (povzeto iz
ciklostilno razmnoæenih pre-
davanj prof. Valentinœiœa)
»… Œloveka ne napada, am-
pak vedno beæi pred njim,
razen ob hudih zimah, ko se
volkovi zdruæijo v krdela. Te-
daj napadejo œloveka pa tudi
skupino ljudi in le redkokdaj
se ob taki priliki kdo reøi. Te-
daj napadejo œloveka neus-
traøno«. Vse naøtete opise
obnaøanja in lastnosti volka,
od Erjavca do Valentinœiœa,
so avtorji povzeli po takrat
prevladujoœem mnenju, ki pa
ga sami niso doæiveli in pre-
verili.

Zanimiv je opis osebnega
doæivetja z volkovi Janeza
Lavriœa v sestavku Partizani
v borbi z volkovi (Lovec
1947; str. 76–78). V njem av-
tor pripovedno zelo lepo in
zanimivo opiøe »borbo« pat-
rulje petih partizanov, obo-
roæenih z eno strojnico, eno
brzostrelko, tremi puøkami in
bombami, z volkovi v zimi
1943/44, ko so se v Gorskem
Kotarju prek »zasneæenih hra-
stovih gozdov« ponoœi, po
visokem snegu, vraœali v svo-
jo bazo. Krdelo volkov jih je
zasledovalo, pribliæali so se
jim v polkrogu in zraven straø-
no tulili. Na tuljenje so od-
govorili z rafalom iz mitralje-
za, a niso zbeæali. Nasprotno,
en volk je napadel prvega v
koloni. Kot piøe pisec, dobe-
sedno »se je volk s svojimi
straønimi zobmi zagrizel v
prsi od strani, da je dosegel
obe polovici prsi«. S streli so
preplaøili volka. Napadeni
partizan je bil tako poøkodo-
van, da so ga morali nositi.
Krdelo volkov pa jih je zasle-
dovalo; avtor piøe: »… okrog
nas se pomikajo po grmovju
æareœe luœke po dve in dve
skupaj.« Ranjenca so poloæili
na øotorsko krilo in se vsi
skupaj umaknili na drevo. Ko
so jih volkovi obkroæili, kot
piøe Lavriœ, so jih krotili samo
øe z bombami, in nadaljuje:
»Komaj je pod naøimi streli
padel volk, so æe drugi planili
nanj in v hipu je ostalo od
njega samo øe glava in nekaj
kosti«. Na drevesu so partiza-
ni ostali do svita, ko so jih re-
øili tovariøi iz baze, kamor so

sliøali streljanje. Svojo pripo-
ved pisec sklene: »Okrog nas
je leæalo enajst ubitih volkov,
pravzaprav le enajst volœjih
grl in nekaj kupov kosti. To je
bil uspeh naøe borbe z volko-
vi.«

Zanimiva zgodba! Ko sem
leta 1995 pisal avtorju, naj mi
odgovori, ali je to pravljica
ali resnica, mi ni odgovoril.
Zgodba me je zanimila zato,
ker sem takrat prebiral in zbi-
ral tudi druge spise o volko-
vih, ker sem jih hotel upora-
biti za zbornik, ki smo ga pri-
pravljali za tematsko razstavo
v Koœevju Volk ne ogroæa –
volk je ogroæen! Med drugim
sem prebral tudi delo Vuk –
verovanja o vuku, biologija i
lov avtorja B. M. Æivan-
œeviåa, ki je izølo leta 1951 
v Beogradu v izdaji Glavne
uprave za gozdarstvo Srbije.
V tem delu avtor piøe tudi o
napadih volkov na ljudi in kot
primer navaja, kako je volk
nevaren œloveku, Lavriœev
œlanek Partizani v borbi z
volkovi in ga obøirno opiøe
kot resniœen dogodek (strani
34 in 35). Verjetno je Valen-
tinœiœ prebral tudi Lavriœev
spis in ga porabil za svoja pre-
davanja. 

O volœji 
krvoloœnosti v 
ljudskih novicah 
na Koœevskem

Ivan Dolar, upravnik Go-
jitvenega loviøœa Rog na Ko-
œevskem, pa je poroœal o kr-
voloœnosti volkov na Koœev-
skem v Lovcu leta 1947, in
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Obœutek si lahko pridobimo le z vajo na
streliøœu! Kot je razvidno iz preglednice,
je izstrelek za gladko cev (IGC), RWS-
ova »brenekarica«, teæe 31,5 g, v kalibru
12/70, v primerjavi s sodobnimi krogel-
nimi naboji tako poœasen, da je za zade-
tek hitro premikajoœe se divjadi »na da-
leœ« potreben izjemno velik prehit. 

Kar zadeva vajo v streljanju z risanico,
bi si za zgled lahko vzeli, npr., Øvede, kjer
morajo lovci pred vsako sezono lova na
losa uspeøno opraviti strelski preizkus na

tarœo »beæeœega losa v naravni velikosti«
na razdalji 70 m. V moji LD Dreta –
Nazarje, npr., se pred vsakim zaœetkom
skupnih jesenskih lovov na druæinskem
streliøœu preskusimo v streljanju na mi-
rujoœo tarœo divjega praøiœa na razdalji
40 m, prostoroœno, stoje, s puøko, ki jo
bomo pozneje na lovu tudi dejansko
uporabljali. Menim, da je øtiridesetmetr-
ska razdalja pretirana, øe posebno, ker
jih veliko strelja samo prek kobilice in
muhe. Verjetno bi bila »piøtolska razda-

lja« 25 m ravno pravønja. Rezultati strel-
janja so sicer zadovoljivi, ne pa tudi iz-
jemni, predvsem zaradi preskromnih
moænosti za naœrtno vadbeno streljanje
in zaradi veœinoma za pogonski lov ne-
primernih merilnih naprav; tako optiœnih
kot tudi odprtih. Torej, spoøtovani lovski
tovariø, œe se odloœaø za nakup nove lov-
ske risanice, opremljene s primerno opti-
ko, imaø do jesenskih skupnih lovov œasa
za razmislek øe na pretek. 

Prof. dr. Mirko Tratnik

Letos, ko slovenski lovci praznujemo 100-letnico
organiziranega lovstva, lov priznavamo kot del traj-
nostne rabe narave, s œimer pa priznavamo obstoj
vsem vrstam v naravi, tudi volku. Zdaj, ko ekologijo
volka poznamo æe bolje kot pred desetletji in stoletji,
gledamo na preteklost z drugaœnimi oœmi. Nekatere
trditve naøih prednikov, ki jih lahko øtejemo med
klasiœne, so dandanes naravnost smeøne in strokovno
nevzdræne. V prispevku æelim le spomniti na nekatere
izmed njih in predstaviti sodobnejøe nazore o volku.

Nekaj besed o volku za zdajønjo rabo



sicer na straneh 83 in 84 v
rubriki Iz lovskega oprtnika o
zgodbah, ki so kroæile med
ljudmi po Sloveniji. Ker so se
nanaøale na doloœen kraj, jih
je tudi v tistem kraju nato pre-
verjal. Toda v krajih, ki so jih
ljudje navajali, niso vedeli ni-
œesar o tem. Kot zanimivost
naj jih navedem nekaj.

1) Na Brigi pri Koœevski
Reki je fant s kravami peljal
na vozu teleta, namenjenega
za obvezno oddajo. Volkovi
so ga napadli in poærli njega
in teleta. Dolar kot epilog
navaja, da je fant øe æiv in bo
œez nekaj let krepak vojak.

2) Sredi leta 1946 so volko-
vi med Goro in Loøkim Po-
tokom napadli æeno z otro-
kom; otroka so poærli, njo pa
ranili.

3) V zaœetku decembra 1946
so volkovi pri Mozlju po-
konœali dva otroka; enega so
takoj poærli, drugega pa za-
grebli v sneg.

4) Pri Stari Cerkvi pri Ko-
œevju so volkovi ob enajsti
uri dopoldne pri belem dnevu
na cesti napadli dva moøka,
od katerih je bil eden lovec,
oboroæen s puøko. Vnela se je
straøna borba. Lovœevega
spremljevalca, ki je bil æal

brez oroæja, so volkovi takoj
zbili na tla, nato pa navalili na
oboroæenega lovca, ki je stre-
ljal, dokler mu ni poølo stre-
livo. Nato je odvrgel puøko;
volkovi so ga dohiteli in po-
ærli. To zgodbo je Dolar sliøal
na vlaku, ko se je peljal iz
Koœevja v Ljubljano. Pove-
dali so mu jo potniki, ki so
vstopili v Grosupljem. Neka
æenica je menila, da œe je pre-
malo lovcev, naj bi øla nad
volkove kar vojska s strojni-
cami ali pa milica. »Jezus
Marija, pomislite, ljudje
boæji,« je vzkliknila, »œe jih
je tam toliko (mislila je na
Koœevsko), bodo mogoœe øe
to zimo tudi pri nas in øe dru-
god – pa bo po nas!«

Dolar kot upravnik takrat-
nega GL Rog, ki je obsegalo
okrog 70.000 ha, je poznal
razmere in stanje volkov v
loviøœu in v sosednjih lovi-
øœih; skupaj na pribliæno
100.000 ha. Zato je na koncu
zgodb o poæreønih volkovih
zapisal (velja za zimo 1946/
/47) dobesedno: »Dejansko je
na Koœevskem, kolikor so
mogli lovci ta œas v snegu
preslediti, kakih pet volœjih
druæin, ki kakor gozdni duho-
vi brez obstanka kroæijo po

deæeli. Te zadajajo lovcem
veliko brig in truda z zasledo-
vanjem. Napada na ljudi, ko-
nje in govedo po volkovih ni
bilo. Zginilo pa je precej psov
ter nekaj koz in ovc v volœji
æelodec«.

O stanju volkov na Koœev-
skem je v tistem œasu po 2.
svetovni vojni poroœal Lado
Øvigelj, ki je bil upravnik
Gojitvenega loviøœa Rog za
Dolarjem. Leta 1954 je v pri-
spevku Volœja legla na Ko-
œevskem (Lovec, 1954; str.
242–250) opisal lokacije zna-
nih volœjih legel na Koœev-
skem. Po skrbnem evidentira-
nju volœjih legel s pomoœjo
poklicnih lovcev navaja, da je
bilo po 2. svetovni vojni, do
leta 1954, evidentiranih 17
volœjih legel (skotov). Do-
puøœal pa je moænost, da je
bilo pred letom 1950 lahko
nekaj legel tudi neodkritih.
Drago Biæal, ki je kot tajnik
GL Rog skrbno beleæil od-
strel in izgube volkov na Ko-
œevskem, je poroœal v Lovcu
(1960, str. 279), da je bilo od
leta 1945 do leta 1960 na
Koœevskem uplenjenih in na
druge naœine pokonœanih 126
volkov. 

Iz navedenih podatkov lah-

ko sklepamo, da so bili po 2.
svetovni vojni volkovi na Ko-
œevskem stalna divjad, ni pa
znanega niti enega preverje-
nega primera, da bi volk
ogroæal œloveka. O tem sem
se pogovarjal z mnogimi po-
klicnimi lovci, ki so se mno-
gokrat sreœali z volkovi, a so
zgodbe o napadih volkov na
œloveka øteli v isto skupino
kot pravljico o Rdeœi Kapici.
Tudi Lado Øvigelj je, podob-
no kot Dolar, preverjal govo-
rice o napadih volkov na lju-
di, ki so kroæile med ljudmi, a
podobno kot Dolar ni nikoli
priøel do tistega, ki bi bil pri-
œa napadu ali dogodku tako
kot Lavriœ; vedno so to pripo-
vedovali drugi. 

Zanimiv je tudi prispevek
Andreja Leviœnika s psev-
donimom Luperkus, ki je ob-
javljen v Knjigi Zelene ste-
œine II, na strani 201 in 202
(Ljubljana 2002) z naslovom
Deklica in volk. Avtor pri-
spevka dogodka ni doæivel
sam, ampak, kot mi je zatrdil,
ga je zapisal po pripovedova-
nju. Pod œrto je øe pripomba,
da je to zapis po resniœnem
dogodku, ki se je zgodil ja-
nuarja 1946 na poti iz Sopote v
zaselek Osredek na gozdnem
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obmoœju Podkuma, da je do-
godek resniœen in ga ne bi
smeli primerjati s pravljico o
Rdeœi Kapici. V prispevku
Deklica in volk piøe o deklici
Tonœki, ki je øla sama po poti,
ko je v daljavi zagledala veli-
kega volka, ki je grozno tulil
in se ji bliæal. Reøila se je na
drevo, volk pa je pod dreve-
som od jeze, ker mu je uøla,
»pihal, s koøatim repom
udarjal po snegu in grozeœe
tulil«. Deklico je volk oœitno
hotel napasti, zasledoval jo je
kot svoj plen. Vendar nas eto-
logija (vedenje) volka pouœi,
da volk, kadar lovi svoj plen,
nikoli ne tuli. Œe bi volkovi
tulili, kadar lovijo svoj plen,
tako kot na primer ljudje, ka-
dar juriøajo, bi od lakote po-
ginili, ker bi jim plen uøel.
Volœje krdelo s tuljenjem oz-
naœuje svoj teritorij, med se-
boj se kliœejo in zlasti se
pogosto oglaøajo v œasu par-
jenja, nikoli pa ne, kadar so
na lovu in lovijo plen.

Dandanes strogo 
zavarovana vrsta

Od trojice velikih zveri –
medved, volk in ris – volk za-
vzema posebno mesto. Œe-
prav ima kot vrsta veliko po-
dobnih lastnosti kot œlovek
(je socialno bitje, æivi v krde-
lu, svoj prostor brani pred
drugimi krdeli, ki se med se-
boj tudi ubijajo, druæinska
skrb za potomstvo …), je mo-
goœe prav zato najbolj osov-
raæen. Evropski civilizaciji je
volk pomenil »odlagaliøœe«
vseh negativnih lastnosti, ki
jih ima œlovek: krvoloœnost,
poæreønost, zahrbtnost, ma-
øœevalnost, pohotnost, kru-
tost, izdajstvo; skratka, vse
najslabøe, kar v œloveøki do-
miøljiji premoreta samo øe
satan in najslabøi œlovek sam.
Kot tak je nevaren tudi œlove-
ku. Ko so pred stoletji naøi
predniki seæigali œarovnice,
ker so jih krivili, da so v sluæ-
bi satana krive za vse nadloge
œloveøtva tistega œasa – od na-
ravnih katastrof, lakote, kuge
in vojne –, so preganjali tudi
volkodlake, satana v volœji
podobi. Medtem ko so œarov-
nice jezdile na metlah, so vol-
kodlake upodabljali v volœji
podobi kot simbol moœi, div-

jine, kriz, viharjev in glasnike
smrti. Taka podoba o volku je
nastajala skozi stoletja v Ev-
ropi, ko je œlovek naravo
osvajal za potrebe svoje vr-
ste, je konstrukt evropske ci-
vilizacije. V podzavesti je øe
zelo zakoreninjena! Zato so
volka vedno in povsod po-
bijali z vsemi znanimi sred-
stvi in naœini. Uniœevanje vol-
kov je pomenilo kulturno in
bogu vøeœno dejanje. Zato ni
œudno, da so nekateri tolmaœi
stvarjenja øteli volka kot na-
pako stvarstva. Trditev, da
smo za to krivi samo lovci, ne
vzdræi resne presoje. Zdajønje
gledanje na »neokrnjeno na-
ravo«, katere sestavni del naj
bi bile tudi velike zveri, lahko
razumemo tudi kot slabo vest
sedanjih generacij zaradi sto-
letnega preganjanja zlasti v
tistih regijah, kjer volka æe
najmanj stoletje ni veœ in se
kaæe tudi v pretiranem pove-
liœevanju in »konzervatorske-
mu« odnosu do narave. To
nasprotuje paradigmi seda-
njega œasa, da je lov trajnost-
na raba narave, kar pomeni,
da zaradi lova ni ogroæena
nobena vrsta, tudi velike zve-
ri ne! 

Zdajønja podoba o volku je
spremenjena. Zaradi skorajø-
njega uniœenja volka skoraj
po vsej Evropi in obenem
boljøega poznavanja ekologi-
je ter spremenjenih socialno-
ekonomskih razmer je volk
postal strogo zavarovana æi-
valska vrsta. Od velikih zve-
ri uæiva takøno varstvo samo
øe medved. Narava ne pozna
»uboge srnice« in »krvoloœ-
nega volka«; to je samo œlo-
vekov konstrukt. Teoretiœno,
v pravnem pogledu, pri uprav-
ljanju in varstvu volka v Slo-
veniji ni veœ œesa dodati. Za-
pleti pa nastajajo pri praktiœ-
nem uresniœevanju lepo na-
pisanih naœel. Za uspeøno
upravljanje in varstvo je po-
trebnih veœ zahtevanih ukre-
pov. To ni ozko varstveno
varovanje, ko je vse zavaro-
vano in se ne sme storiti niœ
drugega, ampak pomeni tudi
odrekanje mnogim maksi-
malnim naœrtom, je nepresta-
no dinamiœno usklajevanje in
tudi uravnavanje populacij
ter varovanje ustreznega ha-
bitata! Kjer je dosti gozdov in

malo ljudi, je dolgoroœno mo-
goœe øe varovati in upravljati
z velikimi zvermi. Trajnostno
vzdræevanja viabilne popula-
cije je mogoœe samo veliko-
povrøinsko, z zavestno opre-
delitvijo ustrezne velikosti
potrebnega obmoœja oz. za
normalen odnos rastlinstvo –
rastlinojedi – plenilci. To po-
meni: jelen je kljuœna vrsta,
ki je pomembna za volka in
volk se pase na travniku in v
gozdu prek jelena! Za opre-
delitev velikosti populacije
volka in drugih vrst imamo æe
dokaj zanesljivo orodje v te-
lemetriji in molekularni bio-
logiji. Tudi tim strokovnja-
kov na Bioloøkem oddelku
Biotehniøke fakultete v Ljub-
ljani pod vodstvom dr. Ivana
Kosa ima æe potrebno znanje
in krepko orje ledino. Ravno
pri volku pa se moramo otre-
sti øtevilnih negativnih stereo-
tipov, ki so se ukoreninili v
starih socialno-ekonomskih
razmerah. Poznavalci volka
(Frkoviå, Boitani, Zimen) za-
govarjajo tezo, da je najveœja
nevarnost za volka v naøi
podzavesti zakoreninjen strah
pred njim. V prejønjih obdob-
jih je k negativni podobi o
volku z nekaterimi prispevki
prispevalo tudi glasilo Lovec.
Ko smo leta 1995 v Koœevju
organizirali razstavo Volk ne
ogroæa – volk je ogroæen!, smo
æeleli prav z razstavo spre-
meniti negativno, zlagano po-
dobo o volku in ga prikazati
takønega, kakrøen je, sem
zbral œlanke iz Lovca, ki so
poroœali o volku, pa tudi
nekatere druge prispevke in
dela o volku. Vsi prispevki so
»otrok« takratnega œasa, po-
znavanja in sploønega odnosa
do narave v luœi koristno –
økodljivo in so nastajali v
vsesploønih prizadevanjih za
»kultiviranje« divjine. V lov-
stvu se je to odraæalo v razli-
kovanju med t. i. »plemenite«
in »økodljive« æivali.

Jugozahodni del Slovenije
zaradi orografskih znaœilno-
sti, zgodovinskih razlogov in
zavestnega varovanja øe pre-
more volka, medveda in risa.
Æe pred veœ kot sto leti je prvi
med njimi dobil domovinsko
pravico medved, risa smo
ponovno naselili leta 1973 na
Koœevskem in smo si, kot

menijo nekateri (M. Adamiœ),
to naselitev »nasilno domisli-
li in izvedli« nekateri posa-
mezniki. Volk pa si je pravico
do ponovnega bivanja v Slo-
veniji »nasilno priboril« kar
sam, ko se je postopno razøi-
ril po Dinaridih.

Ko je volk postal strogo za-
varovana vrsta in je v Evropi
ohranjen le øe v gorskih, red-
ko poseljenih obmoœjih, ki jih
œlovek ni povsem obvladal,
pa zgolj formalno varstvo
volku ne more zagotavljati
trajnega obstoja! V evropski
civilizaciji je volk, razen ne-
kaj desetletij, neprestano pre-
ganjana vrsta zveri. Kako æi-
veti z volkom, se øele poœasi
uœimo. Spremeniti se mora øe
mnogo ukoreninjenih stereo-
tipov v naøi zavesti, pred-
vsem pa moramo priznati
volku, da si vzame svoj nujni
del tudi pri lovni divjadi.
Kako to tudi dejansko ures-
niœevati in koliœinsko opre-
deliti, je poglaviten izziv za
stroko, pa tudi za lovsko or-
ganizacijo!

Ciril Øtrumbelj
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Konec julija je prsk na
viøku. Lovci verjame-
jo, da ga pospeøujeta

tudi sonce in vroœina. Je to
zgolj praznoverje ali ena od
bioloøkih resnic? 

Tisti del leta, ko se gonijo
prve srne, vznemirja srnjake
in lovce, œeprav iz povsem
razliœnih razlogov. Kar ne-
kam znano zveni, da se v
tem œasu srnjaki posvetijo
zgolj srnam, lovci pa srnja-
kom.

Prsk je na viøku, odvisno
sicer od nadmorske viøine, v
drugi polovici julija in se
poœasi izteœe v prvi tretjini
avgusta. Vendar pa æe konec
junija lahko naletimo na
gonjo, ki si jo razlagamo, kot
da so prve mladice æe pojave.
Tako pojmovanje, ki je kar
razøirjeno, pa je napaœno.
Resnica je ravno obratna. 

Prve se namreœ pojajo od-
rasle srne in pozneje mladice,
œeprav razmejitev øe ni pov-
sem jasna. Obstajata namreœ
dva izredno pomembna in za
pojavost odloœilna dejavnika:
pri mladicah je œas sproøœanja
jajœnih celic (ovulacije) odvi-
sen od njene telesne razvi-
tosti, pri starejøih srnah pa od
datuma zadnjega poleganja.

Praviloma mora med dnevom
poleganja in ovulacijo preteœi
64 dni. Ker je tudi obdobje
poleganja dokaj raztegnjeno,
se pojave srne pojavljajo kar
nekaj tednov. Znano sicer je,
da so osrednji termini pole-
ganja v razponu okrog treh
tednov, kar velja tudi za veœi-
no aktivnosti v prsku.

Telesno razvitejøe mladice
so pojave prej kot øibkejøe.
Glede na to, da se izraziteje
gonijo v drugi polovici julija,
se pri nekaterih øibkih to
lahko dogaja øele okrog 15.
avgusta. V viøjih nadmorskih
legah sta poleganje in prsk
nekoliko pozneje.

Ellenbergove raziskave v
loviøœu Stamham so tudi po-
kazale, da je omenjeni 64-
dnevni rok krajøi in traja 60
dni in celo manj pri moœnih
srnah, ki so mladiœa izgubile
med porodom ali nekaj dni
pozneje. Temu se ne smemo
œuditi, saj take srne ne troøijo
energije, ki je potrebna za
mleœnost. Mogoœe pa je tudi,
da si nekatera dogajanja raz-
lagamo napaœno. Zgodi se, da
srnjak goni srno, ki pa je v
resnici gumbar, kar ni v ni-
kakrøni povezavi s prskom.
Take hitre in z nepreglednost-

jo pogojene napaœne ocene so
vsakdanji pojav, povezan z
mnogimi dogajanji v naravi.

Stara lovska modrost in iz-
kuønja dokazujeta, da k æivah-
nosti prska prispevata tudi
vroœina in sopara. Ob eks-
tremni vroœini in suøi pa je
vpliv ravno obraten. Poveza-
nost med telesno razvitostjo
oziroma terminom zadnjega
poleganja in ovulacijo je bila
æe omenjena. Vendar so ter-
mini doloœeni in se paritvena
dogajanja ne prestavljajo za-
radi slabega vremena. Dru-
gaœe reœeno: tudi v slabem,
hladnem in deæevnem vreme-
nu potekajo paritvena dogaja-
nja, sicer manj vidno in manj
intenzivno, pa vendar. Lepo
bi bilo, œe bi se v takem pri-
meru prsk prestavil na sonœne
septembrske dni, pa temu ni
tako. Podobno kot velja za
neizrazit prsk v hladnem av-
gustu, velja tudi za ruk v top-
lem septembru. Molœeœi jele-
ni zelo oteæijo lov in zmanj-
øajo njegovo vznemirljivost,
koøute pa so kljub temu oplo-
jene.

Da lov v prsku ni veœ tisto,
kar je bil nekoœ, nedvomno
botruje novodobna praksa, saj
je mnogo srnjakov odstrelje-

nih æe maja. Nesorazmerje v
spolnem razmerju se le delno
izravnava tudi z odstrelom
mladic. In kaj se zgodi, œe ob
preveliki ponudbi srn katera
od njih ostane neoplojena? Po
dveh do treh tednih se ponovi
ovulacija, gonja in moænosti
za uspeøen zaskok. Vendar pa
so taki primeri resniœno iz-
jemni.

Kdor æeli uspeøno loviti na
klic, si mora vzeti dovolj
œasa. Lov je uspeønejøi po-
tem, ko je veœina srn æe oplo-
jenih, kar pa nikakor ni pred
avgustom. Srnjaki sicer pri-
dejo na klic tudi julija, vendar
je to bolj nakljuœno. Veœino-
ma so to lanøœaki, ki imajo v
»zdravih« populacijah le malo
moænosti za zaskok. Pridejo
torej zaradi neizkuøenosti in
radovednosti …

Neredko se pri lovu na klic
zgodi, da srnjak lovca zazna
prej kot lovec njega, zlasti
tam, kjer je tak lov mnoæiœen.
Tam je zato vedno veœ »za-
piskanih«, s tem pa previd-
nejøih in bolj izkuøenih srnja-
kov.

Moje lovske izkuønje prise-
gajo na drugi teden v avgustu.
Pa dober pogled!

Blaæ Kræe
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Kaj vse so o divjadi, lovu in lovcih pisali
œasopisi na Kranjskem … Piøe: mag. Romana Erhatiœ Øirnik

(Nadaljevanje)

S œim je dr. Tavœar razjezil poslance 
nasprotnega tabora?

Predlog zakona so znova obravnavali na jesenski seji deæel-
nega zbora oktobra 1909. V uvodu je poslanec Hladnik prebral
poroœilo upravnega odbora in sledila je sploøna razprava. K
besedi se je prijavil dr. Tavœar in kljub nekaterim procedural-
nim nesporazumom imel svoj govor, ki je trajal skoraj dve uri.
Med govorom poslancev nasprotnega tabora ni bilo v dvorani.
Tavœar je povedal, da bo govoril, œetudi bo sam v dvorani.
Redki posamezniki nasprotnega tabora so njegova izvajanja
dopolnjevali s øtevilnimi medklici.

Dr. Tavœar se je strinjal, da je nujna sprememba lovskega
zakona. Dotedanja zakonodaja je bila zastarela in deloma tudi
neuporabna. Neupraviœeno pa je bi bilo, da so lovski zakon
zlorabljali v politiœne namene. Poljski zajec je bil vsa leta
eden glavnih politiœnih argumentov, ki so jih uporabljali proti
liberalni stranki, kar je bilo po dr. Tavœarju »absolutno nedo-
pustno«. Poudaril je, da zajec, œe sluœajno ni deæelni poslanec,
nima niœ politiœnega in nikjer na svetu ni bilo primera, da bi z
zajcem agitirali na tako nevreden naœin. Razumljivo je bilo,
da sta imeli stranki razliœna staliøœa pri politiœnih in gospodar-
skih vpraøanjih. Vpraøanje, ali je zajec lovna ali nelovna æi-
val, je bilo gospodarsko vpraøanje. Teæko si je predstavljal, da
so ga uporabljali v politiœne namene. Nasploh pa so bili po
njegovem mnenju nazori poroœevalca, æupnika Hladnika, na-
paœni in pretirani. O lovu ne bi smel govoriti, kot da bi bil lov
kakøna napaœna bolezen. V Avstriji in na Kranjskem je imelo
lovstvo ekonomski pomen, ki ga je poroœevalec deæelnega od-
bora povsem prezrl. Posvaril je pobudnike na priœakovano ne-
zadovoljstvo obœin, œe bo zakon sprejet. Loviøœa so obœinam
prinaøala precejønje dohodke, najveœkrat prav na raœun polj-
skega zajca. Prijatelji nasprotne stranke – æupani, da ga bodo
kmalu pogreøali – kot ljubljenca v skledi in v obœinskih blagaj-
nah. Prepriœan je bil, da bo œez nekaj let marsikatera obœina
zahtevala zajca nazaj, kar dokazuje, da zakon dolgoroœno ne
bo dosegel svojega namena. Trdil je tudi, da lov ne prinaøa do-
hodka lovcem, paœ pa obœinam, da lov daje lovcu moænost, da
na lahkomiseln naœin razsipava denar med kmetske kroge, to-
rej ravno med tiste, ki jih zastopajo pobudniki novega zakona. 

Kot naslednji argument je dr. Tavœar poudaril zdravstveni
pomen lova. Po njegovem mnenju so imeli tudi meøœani pravi-
co do sveæega zraka in gibanja v naravi. Zato ni bilo umestno,
da bi se kmetje in meøœani prepirali; potrebno bi bilo toliko
solidarnosti, da bi tudi podeæelani rekli: »Dopustite tem revam,
ki nimajo sveæega zraka, da pridejo vœasih med nas, v naøo
sredo in da se z lovom, katerega nam itak drago plaœajo,
nekoliko oæive.« Tudi v tem naj bi bilo nekaj praviœnosti. Pred-
lagal je, naj se v politiki preneha grozovita napetost, s katero so
zastopniki kmeœkih obœin gledali na zastopnike mest. Da bi to
dosegli, bi morali v zakonu upoøtevati koristi kmeta, hkrati pa
paziti, da ne bi onemogoœili lova. Obe stvari bi bilo mogoœe, po
njegovem mnenju, zadovoljivo reøiti na naœin, da bi zakon
zdruæil interese lovstva z interesi kmetov. Priznal je, da so po-
nekod lovci lovili na økodljiv naœin in v upraviœeno nezado-
voljstvo kmetov, najveœkrat pa, da je bilo nezadovoljstvo
kmetov ustvarjeno umetno. Ker novi zakon ni sledil naœelom,
ki so jih zagovarjali pobudniki (koristim kmeœkega prebival-

stva), niti ni imel namena, da bi zdruæil interese obeh strank, je
dr. Tavœar povedal vrsto predlogov in nasvetov ter poslance
pozval, da jih lahko, œe æelijo, sprejmejo. Njegov edini namen
je bil z zakonom ustvariti harmonijo med lovstvom in kmetij-
stvom. 

Odvzeti lovsko pravico je enako 
tatvini ali ropu

Prvi Tavœarjev predlog, ki je bil v korist malim kmetom, je
bil glede najmanjøe velikosti lastnega loviøœa. V deæelnem od-
boru so predlagali poveœanje povrøine lastnih loviøœ od teda-
njih 200 hektarjev na 300 hektarjev. Na Kranjskem naj bi bilo
tako prizadetih pribliæno sedemdeset lastnikov lastnih loviøœ,
oøkodovani kmetje pa bi po Tavœarjevem prepriœanju kmalu
postali pravi revolucionarji. Dejstvo je bilo, da je bila posest,
ki je imela status lastnega zemljiøœa, veœ vredna kot zemljiøœe,
ki ni imelo take pravice. Œetudi se posestnik sam ni ukvarjal z
lovom, je svoje loviøœe lahko oddal v zakup in iztræil najmanj
20 do 30 goldinarjev zakupnine na leto. Odvzeti kmetu lovsko
pravico je po njegovem mnenju pomenilo enako, kot œe bi mu
odvzeli kozolec, do katerega je prav tako imel lastninsko pra-
vico. Brez primerne kupnine kmetu ni bilo mogoœe odvzeti
lastninske pravice, kar je onemogoœala tudi tedanja zakonoda-
ja. Dokazoval je, da to ni mogoœe po nobenem zakonu v Ev-
ropi, celo v Turœiji ali Kitajski ni bilo mogoœe brezplaœno od-
vzeti neke lastnine (pravice). Takøno dejanje je bilo po njego-
vem mnenju podobno tatvini oziroma ropu. Lovska pravica je
lastniku poveœevala njegovo premoæenje. V deæelnem odboru
so se predlagatelji pri tem sklicevali na ljudsko voljo. Vendar
je bila takøna ljudska volja pogosto vpraøljiva. Navedel je pri-
mer, œe bi, na primer, v Poljanski dolini domaœine vpraøali:
»Doktor Tavœar, ta nesramni liberalec, ki ima tukaj svoje po-
sestvo in lov, dajmo glasovati, dajmo mu odvzeti posestvo in
ga dati obœini,« bi za takøen predlog dobili kvalificirano veœi-
no. Takøna ljudska volja pa ne bi zadoøœala za odvzem pre-
moæenja. Zato tudi z lovskim zakonom ni bilo mogoœe odvze-
ti lovske pravice, saj je to pomenilo poseganje v æe pridobljene
privatno-pravne pravice. Odvzem lovske pravice bi pomenil
razlastitev, deæelni zbor pa po njegovem mnenju ni imel pravi-
ce do takønega sklepa, niti ni bilo priœakovati, da bi pozneje
sklep deæelnega zbora dobil potrditev na viøjih nivojih. Dolæ-
nost deæelne vlade je bila, da je posredovala, da ljudem ne bi
bilo odvzeto premoæenje. Œe bi molœala, bi priøli v œuden po-
loæaj, izgubili bi glavnega akterja, ki je bil zavezan braniti pra-
vice v deæeli in prepreœevati, da se na politiœnih nasprotnikih
ne bi izvrøevali legislatoriœni ropi.

(Se nadaljuje.)



375Lovec, LXL. letnik, øt. 7–8/2007

Nemœija: V tej dræavi pote-
ka organizirano preøtevanje

poljskih zajcev s pomoœjo reflek-
torjev æe pet let. Rezultati zad-
njega øtetja, ki je bilo v jeseni
2006, so pokazali povpreœno ugo-
tovljeno øtevilo 15,3 poljskega
zajca/km2, kar je pribliæno 1/3
veœ kot leta 2002. Najveœ, to je
53,3 poljskega zajca/km2, so pre-
øteli v zvezni deæeli Hamburg,
sledita pa Bremen s 44,4 in
Nordrhein-Westfalen s 31,9 polj-
skega zajca/km2. Najmanj, to je
2,5 poljskega zajca, so naøteli v
zvezni deæeli Sachsen. V jeseni
2006 so poljske zajce preøtevali
v 629 referenœnih revirjih. Naj-
manj ugotovljenih poljskih zaj-
cev v nekem revirju je bilo 0,
najveœ pa kar 168,0 poljskega
zajca/km2. Raziskovalci in tudi
lovci se bojijo, da bodo spre-
membe v kmetijstvu (predvsem
izredno poveœanje deleæa povr-
øin, ki so posejane s kmetijskimi
kulturami za proizvodnjo biogo-
riv) negativno vplivale na øtevilœ-
nost poljskega zajca v dræavi.

(Pirsch, 8/2007)

Avstrija: V okraju Wolfs-
berg je policija po daljøem

œasu odkrila 35-letnega krivo-
lovca, ki se je skupaj s øe tremi
prijatelji ukvarjal s krivolovom
vse od leta 1999 naprej. Pri hiøni
preiskavi je policija odkrila øte-
vilne trofeje divjadi, poleg tega
pa tudi 5 lovskih puøk in precej
streliva. Krivolovci naj bi v tem
œasu poleg drugega odstrelili 160
srnjadi, 11 gamsov, 59 lisic in 4
ruøevce, poleg tega pa tudi neka-
tere zavarovane vrste ptic. Skup-
na økoda je tako ocenjena na veœ
kot 13.000 �. Glavni osumljenec
naj bi poleg naøtetega iz nekega
gradu ukradel tudi kapitalno je-
lenje rogovje ter motorno koso.
Pri preiskavi pa so v njegovi kle-
ti odkrili tudi 15.600 cigaret v
zavojœkih.

(Pirsch, 9/2007) 

Avstralija: Otok Macquarie,
ki leæi v juænem Pacifiku

pribliæno 1.500 km jugovzhodno
od Tasmanije, je bil leta 1997
zaradi izredne pestrosti ptiœjih
vrst razglaøen za svetovno kul-
turno dediøœino. Tam so namreœ
evidentirali veœ kot 4 milijone
albatrosov, øtevilne druge mor-
ske ptice, 850.000 parov kralje-
vih pingvinov, 100.000 tjulnov …
Vse naøtete vrste pa v zadnjih

Na kratko iz tujega tiska …

letih izjemno ogroæajo divji kun-
ci, podgane ter miøi. Kako so
priøli divji kunci na otok, øe ni
znano. Sedaj njihovo øtevilœnost
ocenjujejo æe na veœ kot 100.000
æivali, pri œemer so pojedli æe
veœino travnih in grmovnih rast-
lin. Na tak naœin uniœujejo pred-
vsem kritje, ki ga talni gnezdivci
nujno potrebujejo za svoja gnez-
da in uspeøno vzrejo mladiœev.

(Pirsch, 9/2007)

Nemœija: Znani proizvajalec
lovskega streliva RUAG

Ammotec poziva imetnike kro-
gel za gladke cevi brenneke ter
GECO, naj zaradi tovarniøke na-
pake vrnejo strelivo prodajalcem.
To je strelivo (krogle za gladke
cevi), ki je na økatlah oznaœeno s
serijami, ki vsebujejo œrke X, Y
ali Z ter øtevilke 54 VW 4 ter 53
KA 3. Pri strelu s temi izstrelki
nastajajo v ceveh nenormalne vi-
bracije, ki lahko v ekstremnih
primerih povzroœijo, da izstrelek
sploh ne zapusti cevi, kar je lah-
ko izredno nevarno ob ponov-
nem strelu. Vsi ki bodo vrnili
take naboje, bodo brezplaœno do-
bili nove.

(Pirsch, 9/2007)

Norveøka: V majski øtevilki
revije Deutsche Jagd Zei-

tung so bili objavljeni rezultati
raziskave norveøkega raziskoval-
ca dr. John Linnella, ki je zapo-
slen na Norveøkem iøtitutu za ra-
ziskovanje narave v Trondhei-
mu, in sicer na oddelku za razi-
skave divjadi. To je bil prvi od
veœ prispevkov na temo srnjadi.
V omenjenm prispevku so bili
objavljeni rezultati telemetriœne

spremljave srnjadi oz. iskanja
æivljenjskega prostora predvsem
mlade srnjadi, ki se osamosvoji
od svoje matere in si iøœe svoj
teritorij. Kot zanimivost zapiøi-
mo, da je najdaljøo pot prepoto-
vala srna mladica, ki so jo odkri-
li kar 130 km od mesta markira-
nja. Zelo zanimiv je bil primer
enoletne srne, ki se je v poletju
svojega drugega æivljenjskega
leta odselila 45 km od svoje ma-
tere, kjer je preæivela zimo. Ven-
dar pa se je nato kot dveletna
srna poleti naslednje leto vrnila
praktiœno na prvotno mesto, kjer
je bila poleæena in kjer je æivela
s svojo materjo kot mladiœ. Ta
primer øe posebno opozarja na
moænost napak pri markiranju
divjadi zgolj z uøesnimi marki-
cami, saj bi v omenjenem prime-
ru lahko ob doloœenem œasu skle-
pali, da je srna ostala praktiœno
na mestu poleganja oziroma v
njegovi neposredni bliæini.
(Deutsche Jagd Zeitung, 5/2007)

Avstrija: Aprila je v bliæini
mesta Linz poljski zajec na-

padel 74-letno æensko, ki je de-
lala na svojem vrtu. Pri tem jo je
tako moœno ugriznil v nogo, da
je padla po tleh. Æenska se je
pred nadaljnjimi napadi poljske-
ga zajca umaknila v hiøo. Potem,
ko je njen moæ brez uspeha po-
skuøal napadalnega zajca s pali-
co pregnati z vrta, je moæakar
poklical policijo. Napadalni za-
jec se predstavnikov oblasti ni
ustraøil, temveœ jih je napadel.
Seveda se je to zanj tragiœno
konœalo, saj so ga policisti ustre-
lili s sluæbeno piøtolo. Hrabrega
zajca so nato odpeljali k veteri-

narjem, kjer naj bi poskusili ugo-
toviti, kaj je bil vzrok nenavad-
nega obnaøanja.

(Wild und Hund, 10/2007)

Nemœija: O podobnem nena-
vadnem obnaøanju æivali, v

tem primeru kanje, poroœajo tudi
iz nemøkega Waldfriedhofa v
Aachnnu. Tam æe nekaj let opa-
æajo kanjo, ki obœasno napada
ljudi, pri œemer so napadi najpo-
gostejøi na ljudi, ki imajo na sebi
rdeœe obarvana oblaœila. Obisko-
valce na moænost napada opo-
zarjajo celo z opozorilnimi tabla-
mi: »Pozor napadi ptic«. Kljub
vsemu doslej ljudje niso bili po-
økodovani.

(Wild und Hund, 10/2007)
Pripravil: mag. Janko Mehle

Predsednik Druøtva za popu-
larizacijo lova z lokom Janez
Adamiœ nas je opozoril, da in-
formacija, ki je bila objavljena v
7. øtevilki letoønje revije WIld
und Hund in povzeta v tej rubriki
v prejønji øtevilka glasila Lovec,
ni toœna. Ne gre namreœ za sploø-
no prepoved lova z lokom v Juæ-
noafriøki republiki, temveœ zgolj
za prepoved lova z lokom na ne-
katere vrste divjadi (gepard, lev,
leopard, rjava in lisasta hijena,
hijenasti pes, œrni (ozkousti) no-
sorog, beli (øirokousti) nosorog,
slon, krokodil). Øe veœ, lov z lo-
kom bo dejansko øele z novim
lovskim zakonom postal legalna
oblika lova na zvezni ravni. Do-
slej je bil namreœ lov z lokom
dovoljen zgolj na podlagi poseb-
nih dovoljenj, ki so jih izdajale
posamezne province. 
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medlo luœjo zadnjega krajca, pomeøano
s prvim jutranjim svitom. 

Vasko obstane. Tudi sam sem sliøal
visok koøœen zvok: kot bi s suho vejo
udaril po deblu klenega drevesa. »Jele-
ni!« zaøepeœe Vasko. »Moœi merijo.
Ruk se zaœenja.«

In kakor v odgovor na njegov øepet
gor v Teru2 zaruka jelen. Glas kot iz
zemlje same; iz daljav œasa, iz nekega
drugega nesnovnega sveta. Nevidni jelen
v jutro spusti rjoveœ krik æivljenja. Silna
moœ, brizgajoœa iz puhteœega telesa.

»Ta je gor pri kaluæi,« zaøepeœe Vas-
ko. »Hladi se v brozgi in v blato brizga
svoj duh. Poznam ga, øtirinajsterak je!«

Koøœeni zvok rogovja ob rogovje v
dolini pod nama utihne. »Aha,« tiho
reœe Vasko, »vam je stisnilo jajca, kaj!
Ko govori kralj, podloæniki sklonijo
glave.«

Poœasi se pomikava v stransko dolino.
Na robu obstojiva. Pod samotnim dreve-
som na sredi temna senca. Vasko me
zgrabi za komolec in moœno stisne. »Ga
vidiø! Pod jablano! Jabolka pobira!«

tim, da je ta oœitek bolj priznanje kakor
graja.

Gor, od Jakovc proti Griæam, pa se
oglasi øe drugi jelen. Vasko nagne 
glavo, z dlanmi si poveœa uhlje in lovi
zvoke. Ruk se ponovi in œez œas øe
enkrat.

»Kus,« reœe Vasko. »Jelene oponaøa.
Poznam njegov ruk. Zdaj lahko greva,
tu ne bova videla niœ veœ. Na Jakovcah
poœakava øe Franca, zmenjena sva, da se
po lovu dobimo.«

Poœasi se dvigava proti vasi. Med
hiøami zalaja pes. »Aha,« reœe Vasko,
zdaj ne veœ tako potiho, »Kus je æe gor.
Pes ga je zaœutil.«

Franc Kos iz Griæ. Œokat moæak sred-
nje rasti, umirjen in dobroduøen, razso-
den, s toplim glasom. Vaska in njega so
mi lovci Vrhovci dodelili za spremlje-
valca pri lovu na jelena po njihovem
loviøœu.

»Sta ga sliøala!?« naju Franc pozdravi
z vpraøanjem. »Ta bo letos gospodaril
med terskimi koøutami!«

»Tudi tebe sva sliøala,« poprime Vas-

Danes pa na Vrhé!
Tistega dne je bil svet s soncem obsi-

jan. Luœ se je vame naselila æe zjutraj,
ko je bila øe trda tema …

‘Danes pa na Vrhé!’ sem vzkliknil 
v sebi. ‘V jutru nad jelene, œez dan od
vasic do vasi, od œloveka do ljudi!’

… Na Vrabœah me Vasko æe œaka!
Muzajoœe se nasmejani æilavi moæ!
Ælahtni besednik, z razpoznavnim na-
œinom govorjenja in pripovedovanja. 
Z æivo vrhovsko besedo oæivi øe tako
nepomemben dogodek, øe tako drobno
podrobnost. Rad ga posluøam. Kdaj pa
kdaj ga pokliœem po telefonu le zato, da
ga sliøim. Vzpodbudim ga s kakim vpra-
øanjem in pustim, da govori, da se
melodija njegovih pripovedovanj steka
k meni1.

Tiho se spuøœava v dolino, v tisto
razhodno, med Jakovcami in Velikim
Poljem. Vsa je do roba napolnjena z

Res, pod drevesom se poœasi pomika
velika senca. Prepoznam obrise jelena.
S sklonjeno glavo nekaj iøœe med travo.
Kolena mi zadrgetajo. Trdno se oprem
na palico. Vasko se nagne k mojemu
uøesu: »Øesterak. Œe œeø, streljaj!«

‘Je to res?’ mrzliœno pomislim. ‘Je
res, da lahko streljam na jelena? Se moje
sanje uresniœujejo?’

Poœasi snemam puøko z rame, prislo-
nim jo ob palico pred sabo. V kriæ lovim
veliko telo, ki je v svitanju vse bolj ostrih
oblik … Vasko napeto gleda skozi dvo-
gled. »Zdaj lepo stoji!«

Povesim puøko. Vasko se zdrzne.
»Kaj, ne boø streljal?«

»Ne,« reœem. »Potem bi bilo vsega
konec. Ruk pa se øele zaœenja …«

Ne vem, ali naju je jelen zasliøal ali
zavohal – dvignil je rogato glavo, pogle-
dal proti nama in skoœil …

»Ej, Frênce, tako boø teæko priøel do
jelena!« mi reœe Vasko, a po glasu œu-

ko, »takoj sem spoznal tvoj rog, tudi œe
dobro rukaø. Œe te ne bi posluøal æe ne-
kaj let, bi bil prepriœan, da ruka jelen.
Stopimo k meni domov, bo mati skuhala
kavo in øe kaj pricurnila vanjo, da se
malo pogrejemo!«

Pri Badgárjevih3

Vitez se piøejo. Trdna vrhovska do-
maœija z bogato lovsko tradicijo, ki se je
lovci Vrhovci spominjajo kot gostoljub-
ne hiøe, v kateri so se kmalu po drugi
vojski, in øe pozneje, zbirali po skupnih
lovih in na lovskih sestankih. Gospo-
darja Ivana, osemdeset in øe nekaj œez
jih æe øteje, pa vsi priznavajo kot eno
osrednjih lovskih osebnosti na Vrhéh;
bil je tudi prvi predsednik vrhovske
lovske druæine.

»Je bilo kaj? Sta kaj videla?« nas je 
z vpraøanji sprejel stari Badgár. 

»Videla in sliøala. Tudi streljala bi

Od senoæeøkega konca 
na vzhodu do osojne 
doline Branice 
na zahodu

Vrhé … To je tam, med Krasom in
Zgornjo Vipavsko dolino. 

Zapisal sem æe in spet ponavljam: 
… Kot hrbet ogromnega kita se dviga

griœevje, zagozdeno med Kras in Zgor-
njo Vipavsko dolino – od senoæeøkega
konca na vzhodu do osojne doline
Branice na zahodu. 

Po vrheh in prisojah Vrhov, obrnjene
tja œez dolino reœice Raøe proti Krasu,
æivijo vrhovske vasi in vasice svoje tiho
æivljenje. Enaindvajset jih je, gruœastih,
vase stisnjenih.

V poboœja Vrhov se z vrhov na vse
strani stekajo gosto poraøœene globoke
grape: proti Vipavski dolini na severu, 
v Branico na zahodu, proti Raøi na jugu.
Tod je samotno in divje, da œloveka do
roba napolni tesnoba. In hkrati brez-
mejna

svoboda ...
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Popotovanje za soncem
in besedo po Vrhéh

FRANC ŒERNIGOJ

LOVSKO PRIPOVEDNIØTVO



lahko, øesteraka, a Frênce ni tel,« mu je
odgovoril Vasko. 

»Œe boø tako izbiral, ne boø priøel do
jelena,« se je obrnil Ivan k meni. »Sto-
pita noter, Anica je skuhala kavo.«

Vstopimo. Na hodniku nas s stene
pozdravi mogoœno rogovje starega jele-
na s krono in dolgimi paroæki. »Na tega
pa si lahko ponosen!« reœem Vasku. 

»Saj tudi sem! Øe zmerom sanjam o
tistem lovu! V ruku sem ga priklical,« se
mu zasveti v oœeh in besedi. »Ja, lov na

vi so øe zmerom prijetno topli, noœi za
spoznanje daljøe in bolj sveæe. Grozdje
na brajdah zori, bliæata se jelenji ruk in
œas trgatve …«

»A boø zdaj govoril o bandimi4 ali o
jelenih!« ga zbode Vasko, a se Franc ne
pusti motiti.

»Vasko, zrelo grozdje in jelenji ruk –
to v naøih krajih gre skupaj. 

Æe nekaj dni sva s prijateljem Joæetom
kovala naœrt, kako bova v nedeljo ob
svitu œakala jelena.

jelene je nad vse. Ko se zaœne ruk, vsa-
ko leto vzamem dopust in grem ponoœi
v Trnjevo mejo; si spoœit duøo …«

‘To je tisto,’ pomislim, ko sedemo za
mizo, ‘to je bistvo pravega lova: spoœiti
si duøo.’

»Ko æe govorimo o lovu na jelene, pa
ti, Kus, povej, kako si uplenil prvega
jelena na Vrhéh!« se Vasko obrne k
Francu Kosu.

Franc takoj poprime, øe vedno pod
vtisom danaønjega ruka.

»Septembra je bilo, zdaj, v tem œasu.
September je zame najlepøi mesec. Dne-

‘No, Jager, jutri je nedelja. Bi øla zjut-
raj poskusit lovsko sreœo?’ me je vpraøal
Joæe, ki me je zmerom poklical z vzdev-
kom. 

‘Joæe,’ sem mu odgovoril, ‘starejøi
imajo prednost, zato najprej ti povej,
kam nameravaø, da ti ne bom hodil v
zelje.’

In sva se dogovorila, da pojdeva tja za
Púlene5, on na Kraøce, jaz pa na Praøne
njive. 

… Polna luna je bila æe na jutranji
strani neba, ko sem potiho priøel pod
tisto staro tepko na Praønih njivah, ki je

ni veœ. Nad Nanosom se je æe budil prvi
svit. Bilo je svetlo, da sem svet okoli
sebe razloœil kot podnevi – le svetloba je
bila drugaœna. Pogledal sem po detelji:
to noœ jih øe ni bilo! ‘No, Jager, mogoœe
se ti bo to jutro prikazal tisti deseterak,
ki te je ob prejønji luni brez strahu gle-
dal na dvajset korakov!’ sem si dejal in
se stisnil ob deblo tepke.

Tako œakam dobre pol ure, ko
zasliøim øume. Z napetimi uøesi in
odprtih ust œakam. Iz jutranjega mrœa, ki
je pri tleh gostejøi, se izluøœi star jazbec
in se odpravi naravnost proti tepki. Tik
pred menoj se ustavi, vohljaje dvigne
glavo, potlej pa mirno nadaljuje svojo
pot. ‘Tega pa niœ ne vræe s tira,’ pomi-
slim. In spet tiøina … Skoraj se je æe
zdanilo.

Naenkrat se zdrznem! Sem res sliøal
klic jelena ali sem samo sanjal? Bilo je
res! Prviœ v æivljenju sem na Vrhéh, gor
v nizkem hrastju nad kamnitim zidom,
sliøal rukajoœega jelena! Mogoœen glas,
ki te zmrazi in ti seæe do kosti! Glas, ki
ga nikoli ne pozabiø, kakor so mi pravili
stari notranjski lovci. Œe niœ drugega,
bom Vasku in Joæetu lahko pravil, da
sem prviœ na Vrhéh sliøal rukati jelena!

Nato zasliøim, kako se z zidu nad
mano zavali kamen. In æe zagledam
veliko temno senco, ki se pomika proti
meni. Skozi dvogled vidim: jelen osme-
rak! Tresem se, od razburjenja si ne
upam niti dihati. Æival se skloni in se
zaœne pasti. Po nekaj griæljajih sunkovi-
to dvigne glavo in se zagleda naravnost
proti meni. Je sliøal razbijati moje srce?
Poœasi, negotovo, se odpravi nazaj proti
meji6. Øele takrat se zavem, da v rokah
dræim risanico, in æe skozi strelni dalj-
nogled mrzliœno iøœem. Jelen se ustavi
in se obrne tako, da mi kaæe pleœe. Kriæ
v strelnem daljnogledu poskakuje in se
noœe umiriti. Za hip spustim cev in glo-
boko vdihnem, da se srce umiri. Naslo-
nim se na tepko, umirim kriæ za pleœe-
tom in pritisnem na petelina. 

Jelena zmanjka. Nisem videl, ali je
zadet ali ne. V tiøini po strelu pogledam
skozi dvogled in skoraj ne morem ver-
jeti: v detelji leæi œrno telo! 

Noge se mi tresejo, ko stopam navkre-
ber. Na tleh leæi nepravilni osmerak!
Moj in naø prvi na Vrhéh uplenjeni je-
len! Od radosti zavriskam in z bliænjega
grma odlomim jesenovo vejico …

Kako je bilo naprej, pa veste, saj sem
priøel k vam po pomoœ,« se Franc obrne
k Vasku.

»Ja, tudi jaz sem bil tisto jutro na lovu.
Ravno sem priøel domov. Æe od daleœ si
kriœal: ‘Vasko, pripravi traktor, greva po
jelena!’ Sprva ti nisem verjel, a si bil
tako ves iz sebe, da si me prepriœal.
Spotoma sva na Kraøcah pobrala øe
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doma ali v gmajni, mu je na hiøna vrata
skrivaj pritrdil slamico. ‘Ko bo Matiœk
zapustil hiøo, bo slamica padla na tla, in
tako bom videl, ali je Matiœk v hiøi ali
pregleduje nastavljene zanke,’ si je mi-
slil. 

Matiœk je zgodaj zjutraj res hotel na-
skrivaj pogledati, ali se je ponoœi kaj
ulovilo. Odprl je vrata in opazil slamico,
ki je padla pred njim tla. Takoj se mu je
posvetilo, kako in kaj. Zaprl je vrata, sla-
mico postavil na prejønje mesto in brez
skrbi øel po svojih skrivnih opravkih. 

Malo pozneje je mimo hiøe priøel
œuvaj. Slamica je bila na svojem mestu.
‘Aha,’ je pomislil, ‘Matiœk øe spi.’ In je
pomirjen odøel domov.«

»Kaj pa tista o Francu Drotarju iz Se-
æane?« poseæe v pripoved Vasko. »Stra-
sten lovec je bil in je na lov na Vrhé
zmerom øel za veœ dni. Doma pa je imel
praøiœka. Kdo bo æivali dajal jesti, ko
njega ne bo? In jo je pogruntal … S pra-
øiœjo hrano je napolnil petdesetlitrski
flaøkon7, ga obrnil narobe in privezal
nad korito tako, da je iz njega steklo le
toliko hrane, kolikor je je praøiœ pojedel.
Œe se je zamaøilo, æival paœ nekaj dni ni
jedla …«

Nasmejemo se. 
»Ivan, kaj pa prasci? Lov nanje je ne-

kaj posebnega …« zasukam pogovor od
domaœih na divje praøiœe.

»Tisto povej, kako si brez puøke tekel
pred ranjenim merjascem in se reøil na
øtor?« ga zbode Vasko.

Ivan sina grdo pogleda: »Kdo je tekel?
Kdo je splezal na øtor? Jaz æe ne!«

»Kako da ne! Ali nista s Karlotom
Filetovim v Pasjem repu streljala prasca,

ga ranila in pred njim beæala?« se muza
Vasko.

»Œakaj, bom povedal, kako je bilo v
resnici … Res smo v Jarovcu s Karlo-
tom in njegovim oœetom ranili praøiœa in
ga tisti dan nismo pobrali. Za njim smo
øli pozneje. Stari Filetov je øel malo
viøe, s Karlotom pa sva praøiœa izsledila,
streljala nanj, a ni padel. Smola je bila v
tem, da so nama zmanjkali patroni. Pra-
øiœ jo ubere za nama, Karlo spleza na
visok øtor, meni pa veja med tekom
zbije puøko iz rok. K sreœi je bil praøiœ
tako ranjen, da se je obrnil v dolino.
Karlo je poklical oœeta, da je prinesel
patrone, in smo ranjeno æival le umirili.
Na ramah smo ga potlej nesli proti
Øembidu8.

Tako, vidiø, je bilo. Ti bi mene pa kar
na œok del!« se je oœe razjezil na sina.

Vøeœ mi je sproøœeni zbadljivi odnos
med oœetom in sinom.

»Kar zaklepetali smo se. Œe œem øe
danes priti do Øtjaka in øe naprej, na
drugi konec Vrhóv, moram iti,« reœem
in vstanem od mize. »Avto bi pustil kar
pri vas,« se obrnem k staremu Badgárju.
»Grem peø. Tako œlovek veœ vidi. Za
misli in obœutke je veœ œasa.«

»Najraje bi øel s tabo, pa je treba vse
pripraviti za bandimo. Øe tako moja
njúri9, da me je sama jaga!« pravi Vasko.

Rdeœe od ognja in od 
krvi …

Poslovimo se. Franc jo mahne œez
Jakovce in Tabor proti Griæem, jaz pa jo
uberem proti Sveti Ani, prijazni cerkvici
ob vrhovski cesti. Æe visoko sonce me
prijetno greje v hrbet.

O œem vsem sem premiøljeval po poti,
ne bom razkladal. Bilo bi preveœ. V mis-
lih sem obnavljal, kaj vse so mi Vrhovci
æe povedali o krajih, ki sem jih videl ali
slutil na poboœjih dol proti Raøi, in o lju-
deh v njih, predvsem o lovcih. In o voj-
ski, ki je straøno zaznamovala Vrhé in
terjala grozovit davek. Takrat so bile
Vrhé rdeœe – rdeœe od ognja in od krvi …

Tako sem korakal in prebiral kaæipote
ob cesti: Razguri, Stomaæ, Poljane,
Bogo … 

Zavijem desno, proti vasici na vrhu
vzpetine nad cesto, proti Gradiøœu. Na
vse strani se mi odpro obzorja: proti
severu Trnovska planota s Œavnom in
Goro10; malo bolj desno mogoœno na-
noøko pogorje z Nanosom – od tam
vihrá burja œez Vrhé in Kras; proti zaho-
du Spodnja Vipavska dolina s slutnjo in
obrisi Furlanije; le malo v levo – naøe
morje! Proti jugu Kras! Lepøega in bolj
pomenljivega imena za to naøo pokraji-
no iz kamna, trnja ter krhkih cvetov ne
bi mogli najti. ‘Zakaj v tej pokrajini kam-

Joæeta. Jelena smo naloæili in pripeljali
do nas. Mama je naredila tak cvrœek!
Tako dobrega nisem jedel ne prej in ne
pozneje!«

»Ja,« je dodal Franc, »od takrat je
minilo æe veœ kot trideset let. In jelenjad
na Vrhéh se je dobro namnoæila.«

Malo pomolœimo. Obrnem se k stare-
mu Badgárju: »Pa vi, Ivan, se spomnite
kakega lovskega dogodka? Vam je ka-
teri øe posebej ostal v spominu?« 

»Tisto povej, kako ste v hudem mrazu
celo noœ kuno œakali!« se oglasi njegova
æena Anica. »Kako me je skrbelo, ko te
kasno zveœer øe ni bilo domov! Na Púle-
ne sem se odpravila, da povpraøam, kje
ste. Kakøna noœ je bila! Sneg, cesta
ledena, luna je sijala … Pridem v vas.
Tudi pulskih lovcev ni bilo doma. Od-
dahnila sem se: ‘Ni sam, hvala Bogu!’ 

Komaj zjutraj je potlej priøel domov.«
»Ja, to je bilo 1958. leta. Smo øli: Ivan

Pulinov, Pavle Kariæev s psom in jaz, za
kunami, na Usarsko. Naøli smo luknjo,
kamor se je kuna zatekla. Pes je øel za
njo in se je zagozdil. Ni mogel veœ ven.
Smo klicali, streljali v zrak – niœ. ‘Zbo-
gom, Taurus!’ je rekel Pavle. Øele po
osmih dneh, ko je pes shujøal, se je iz-
vlekel iz luknje in sam priøel domov.

Tudi kuna se je ujela, ne tisto noœ,
naslednjo.«

»Kaj pa – raubøicalo se je kaj na Vr-
héh?« sem hotel iz Ivana izvleœi øe kak-
øno zgodbo.

»Seveda se je, kot skoraj povsod v ti-
stih œasih. Lovski œuvaj Pavle Kariæev 
z Griæ je vedel, da Matiœk z Jakovc na-
stavlja zajcem zanke, a ga ni in ni mogel
zasaœiti. Da bi ugotovil, ali je zjutraj
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niti // je vse lepo in prav, // biti, æiveti,
boriti se // in biti mlad in zdrav …’ pravi
Kosovel11. Ja, mlad in zdrav …

Iz bliænje hiøe stopi po lovsko obleœen
œokat moøki srednjih let – Bogdan Re-
ner, vrhovski lovec z Gradiøœa. Tih,
umirjen, nesebiœen in poærtvovalen. 
Dober kuhar in ‘avtor’ prepoznavnih go-
laæev v vrhovski lovski koœi na Ocinci. 

»O, Bogdan!« sem ga vesel. »Nisem
si mislil, da boø ob tej uri, na dan sobote,
doma!« 

»Tako je naneslo. Kaj pa ti tod okrog?
In øe peø, kot vidim.«

»Malo pohajam po Vrhéh. Z Vrabœ na
Øtjak, k Stojanu, in øe naprej do Sela,
Ravenj in Krtinovce, œe bo zneslo.« Za-
zrem se œez Raøo in Kras, dol proti mor-
ju: »Kar malo zavidam ti tale razgled!« 

Potlej se zagledam v œrno ploøœo v
zidu Bogdanove hiøe: V SPOMIN TRI-
NAJSTIM BORCEM ØTJAØKEGA
BATALJONA (…) 29. 9. 1943 … Tako
je vklesano v œrni kamen. Leopold Funa
iz Sela ter Alojz Funa z Ravenj, ki sta
takrat po nakljuœju uøla smrti, ta vrhov-
ska lovca sta mi pravila o tragiœnem
dogodku. 

… Øtjaøki bataljon je nastal takoj po
zlomu Italije, v septembru triinøtiridese-
tega. V njem so bili veœinoma domaœini,
mladi Vrhovci, prekipevajoœi od navdu-
øenja, saj osovraæenih Italijanov ni bilo
veœ, a bili so neizkuøeni v bojevanju. 
Na poæganem Gradiøœu so jih obkolili
Nemci – le kdo jim je kazal pot?

»Ja,« reœe Bogdan, ko vidi, da berem
s ploøœe, »dva partizana sta se reøila
tako, da sta se zavlekla v kruøni peœi
dveh poæganih hiø. Nande Jakomin s
Hribov in øe eden. Bolniœarko so dobili
skrito v senu in jo zaklali …«

Koliko takih in podobnih ploøœ ter
drugih pomnikov je po Vrheh! Na Veli-
kem Polju, na Vrabœah, v Hribih, v Raøi,
na Ocinci, pred Griæami, v Mrønovki, na
Øtjaku …

Nomen est omen
Spodaj pod Gradiøœem je Tabor s

cerkvico svete Katarine, øe niæe pa vasi-
ca Bogo … Nomen est omen12, bi rekli
stari Rimljani … 

Samosvojega lovca iz te vasice po-
znam: Ivana Œehovina – Øtefkovega; 
k tlom upognjenega, zgrbljenega in
okruøenega od trdega æivljenja. Tak je
bil Voranœev Potolœeni kramoh13,

sirotej Cencelj, œe je doœakal pozna 
leta … 

»Kako kaj Ivan Øtefkov?« vpraøam
Bogdana.

»Ne boj se zanj! Kopriva ne pozebe!«
se nasmehne na tisti svoj pomenljivo
zadræani naœin.

Tole ljudsko pripoved o reveæih in
bogatih mi je povedal Ivan Œehovin:

»Eva in Adam sta imela dosti, dosti
otrok. 

Mati Eva je nosila dolga in øiroka
krila, kot Bog zapove. Tista krilca, ki jih
nosijo punce danes, ta so od spake!

Mimo je priøel Oœe Bog in Evi je bilo
nerodno, ker je imela toliko otrok. Hitro
jih je polovico skrila pod svoje øiroko
krilo, drugo polovico pa jih je Bogu po-
kazala. Bog je tiste otroke obdaril, da so
postali bogati, oni drugi, pod krilom
skriti, pa so ostali siromaki. 

In tak siromak sem tudi jaz …« 

Na steæaj odprta vrata
»Naprej moram,« reœem Bogdanu.

»Pot je øe dolga.«
»Pod veœer mogoœe pridem tudi jaz

dol k Stojanu,« navræe, ko se æe spu-
øœam proti cesti.

»Na Øtjaku se ne bom tako dolgo
zadræal,« mu odvrnem œez ramo, »pod
veœer bom æe v Selu pri Poldetu ali na
Ravnjah pri Cvetotu14!«

»Nisem prav prepriœan!« se smeje za
mano Bogdan, jaz pa æe speøim proti
Øtjaku, najveœjemu kraju na Vrhéh.

»Øtjak je najlepøa vas na svetu, naj-
bolj fotogeniœna!« mi je o svoji vasi
rekel Stojan Poœkar s Øtjaka, lovec in
œlovek øirokega nasmeha. 
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Leta 1965: Ivan Vitez na Usarskem za Velikim poljem s konji zabranava ajdo za divjad.
Srnjad in jelenjad imata ajdo zelo radi …
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Ivan Œehovin iz Bogega – k tlom upognjen od trdega æivljenja …
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Na ta dogodek sem se spomnil, ko
sem brez trkanja odprl vrata. »Dober
dan, je kdo doma?« sem zaklical.

In oglasil se je gospodar, tako kot
vedno: »Kar naprej, kar naprej, saj je
odprto!«

»Seveda je odprto – kdaj pa øe ni
bilo!« mu odvrnem, øiroko se smejo-
œemu, ko si stresava roki. Z vrta pride
Stojanova æena Albina, preøerno raz-
poloæena, kot vedno. Œutim, da sta me
res vesela.

»Si bil na lovu, ko si lovsko naprav-
ljen? Z Vaskom in Francem? Si æejen?«
ugane Stojan. »Sedi, takoj ti postreæemo.
Pot œloveka uæeja.«

In æe hitita v hram.
V prostoru je prijetno hladno. Ozrem

se okoli sebe – na stenah spominki s
potovanj, lovske fotografije in trofeje
divjadi: med njimi kraljuje jelenje
rogovje.

»Danes pa mi ne uideø,« reœem Sto-
janu, ko se vrneta – ona z litrom vina, on
s suho salamo in panceto. »Povedal mi
boø kaj o lovu na Vrheh, saj si gospodar
lovske druæine!«

»Pri teh pogovorih me pa ne rabita.
Sam lov vas je!« reœe Albina. »Pridem
nazaj, ko se bosta menila kaj drugega.«

S Stojanom ostaneva sama. »Sedi k
mizi, boø prigriznil. Œe ne øe kozarœka
vina ne moreø spiti,« mi reœe in zaœne
rezati salamo. 

»Zadosti, ne réæi veœ, saj nisem do
konca izstradan!« mu reœem, ko se loti
øe pancete. 

»Kar tiho bodi! A mi nisi prav ti po-
vedal tiste zgodbice, ko je gospodinja
laœnima oraœema rezala prøut in se je

starejøi zaradi lepøega branil – mlajøi pa,
ki se je bal, da bo gospodinja res nehala
rezati, mu je rekel: ‘Pusti jo, ona æe ve,
kaj dela!’«

»Ja, res sem ti to jaz pravil. Na Gori je
bilo. Vse tri sem poznal, oba oraœa in
gospodinjo.«

»No, tudi ti mene pusti – jaz æe vem,
kaj delam!« se je posmejal.

In ko je bil pred nama æe poln kroænik
narezanih dobrot, in ko sva æe drugiœ
trœila, mi je Stojan zaœel praviti …

Zakaj je Stojan postal 
lovec, pa øe to in ono – 
o tem in onem

»Pokojni Ivan Turk s Øtjaka je kriv.
Zaradi njega sem lovec. Je rad zahajal k
nam in pravil svoje lovske dogodivøœi-
ne. In ko sem tako øel neko jutro z njim
na zalaz, sem spoznal, da je tudi v meni
skrit ‘lovec’. In zdaj sem lovec æe 26 let.
Res zagnan sem bil na zaœetku, danes pa
grem ven najraje brez puøke. Kri se je
umirila.

Se spomnim, bil sem øe pripravnik …
Greva z mentorjem, s pokojnim Turkom,
gledat, kje se pasejo srnjaki. Nisva ime-
la namena streljati, zato sva zavila malo
tudi œez lovsko mejo. Jaz sem imel samo
daljnogled, on tudi puøko. Pridemo do
res lepe senoæeti, kot v lovskih sanjah
narisane – okrog in okrog gozd, na sredi
visok in koøat kostanj, na njem pa lov-
ska preæa. Nerodno je bilo le to, da je bil
ta kostanj æe v loviøœu LD Erzelj, na
preæi pa je bil erzeljski lovec, ki ga mi-
dva nisva videla. Kar zasliøiva oster
glas: »Zdaj pa oroæje na tla in pridita

Øtjak se vidi od povsod. Znameniti
kamniti øtjaøki zvonik se iz cerkve
svetega Jakoba pne visoko v nebo in
videti ga je z vseh strani sveta in neba.
Kot svetilnik je, k sebi vabeœ. 

In res se na Øtjak stekamo lovci od
blizu in daleœ, z vseh koncev in krajev –
v topel dom Albine, Stojana in Polone.
Njegova vrata so vedno na steæaj odprta.
Kdor koli stopi pod njegov krov, se
poœuti, kot bi priøel domov. Zato se tja
vraœamo znova in znova.

Tu so doma gostoljubje, sproøœenost,
odkrita beseda, preøeren smeh, pesem in
prijateljstvo.

»Kdor pride v mojo hiøo, je moj pri-
jatelj! Vrata s ceste v spodnje prostore
so vedno odklenjena, zvonca ne naj-
deø ob njih. En prostor v hiøi mora biti
za prijatelje zmerom odprt!« pravi
Stojan.

Takoj ko stopiø s ceste v veæo, je levo
klet z vodo iz øtirne pod hiøo in opojnim
moœnim vinom, s stropa visijo suhe
mesne dobrote. Iz velike sobe vabi glas
gospodarja: »Kar naprej, kar naprej!«
Vstopim: na desno priroœna kuhinja, ob
njej odprt kamin. Iz njega se v mrzlih
dneh z glasnimi gosti ves œas méni æivi
ogenj. Dve dolgi mizi ob nasprotni steni
in klopi ob njiju œakajo. Med kaminom
in mizo so øe ena vrata – ta obiskovalca
zvabijo v vrt pred hiøo: pri roki je zele-
njava in letni kamin. 

Pozoren obiskovalec bo na zidu so-
sednje hiøe opazil dva kamna, ki za
dobro moøko ped øtrlita izmed pre-
ostalih. »To so ‘mrtve priœe’,« mi je
razloæil Stojan. »Najdemo jih navad-
no na zidovih hiø v strnjenih naseljih,
kjer so zidali hiøe na mejni œrti med
sosedoma. To je pomenilo: Jaz tebi,
sosed, dovoljujem, da zidaø na meji
med mojim in tvojim, vendar moraø 
iz zidu pustiti øtrleti ‘mrtve priœe’ –
kamne, ki bodo priœali zame, ko me 
æe ne bo veœ, da lahko tudi jaz in moji
potomci zidamo na svoji strani tako, 
da zid svoje hiøe naslonim na tvo-
jega!«

Nikjer øe nisem sliøal za take dogo-
vore med sosedi! Kako uœinkovito so 
se znali naøi predniki dogovoriti med
sabo … 

A vrnimo se v sobo za goste. Dvajset
ljudi naenkrat je lahko v njej. Po zad-
njem skupnem lovu na divje praøiœe se
nas je pri Stojanu nabralo toliko, da v
prostoru nismo mogli biti vsi hkrati.
Tako so eni odhajali, drugi prihajali.
Nazadnje so priøli øe lovci – pevci. Teh
je pa vedno malo veœ … Zapeli so pred
hiøo, Stojan pa jih je povabil: »Stopite
noter, zunaj mi boste peli, ko me iz hiøe
ponesejo!«
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bliæe! Drugaœe …!« Turk pa kot Turk –
oroæja ne z rame! in moøko zakoraœiva
do kostanja. Lovec na drevesu je bil zdaj
æe v strahu – midva sva bila dva, on pa
sam! A ni bilo niœ hudega. Drug druge-
mu se lepo predstavimo, Turk obrazloæi,
da mi kot pripravniku le razkazuje lovi-
øœe, in æe se pogovarjamo kot stari znan-
ci. Erzeljc se spusti s kostanja in vsi trije
se med pogovorom pomikamo v naøe
loviøœe. Zdaj je bil on z oroæjem na
naøem. 

Razøli smo se kot prijatelji. Da bi se le
vsi obmejni spori tako konœali!

Z vsemi petimi sosednjimi lovskimi
druæinami smo v dobrih odnosih. O
vsem se lepo pomenimo, z odkrito in
poøteno besedo.

Vsa leta sem v upravnem odboru lov-
ske druæine. Æe drugo leto mojega lov-
skega staæa so me izvolili za gospodarja,
dva mandata sem bil stareøina, æe tretji
mandat sem gospodar. To je naporno 
in odgovorno. Vztrajati mi pomaga skrb
za naøo vrhovsko druæino, da bi ostala 
samostojna. So teænje, da bi nas zdru-
æili …

Divjadi imamo dosti, predvsem divjih
praøiœev. Pa tudi jelenjad se je v zadnjih
desetletjih razmnoæila. Temu primerna
je økoda na njivah, travnikih ter v vino-
gradih. 

Dela je øe dosti. Zgraditi moramo 
lastno hladilnico, øe k uresniœitvi tega
naœrta bi rad pripomogel v mojem 
mandatu.

Kako se spominjam otroøtva? Ja, kaj,
pasli smo, mulci. S sosedom Silvotom
Ænidarjevim sva pasla dol v Persunci,
tudi po podraøkih15 senoæetih, ki jih niso
kosili. Sva zagnala æival na korono16,
tam je bila sladka paøa, æival se je 
pasla kot uø in midva sva delala, kar 
sva tela. 

Eno leto pa je bila moœna suøa, tako
kot letos; krme je manjkalo in so tiste
senoæeti pokosili. Seno je bilo æe v
ograbkih, suho. Najine krave so øle tja,
kakor so bile navajene, in so pojedle kar
precej sena. Pride gospodar in da nama
bo za økodo vzel eno tele. In da mora
priti oœe do njega. In je zahteval visoko
plaœilo. Oœe pa je bil ravno takrat po-
lomljen, v gipsu; voz, poln sena, ga je
stisnil ob zid, in se je Podraæanu zasmi-
lil, tako ni bilo treba plaœati niœ. 

Ja, malo je takih oœetov, kakor je bil
moj. Nikoli ni kriœal name, nikdar uda-
ril. Na cesti je delal. V partizanih je bil
bolniœar – je imel v sebi, da je drugim
pomagal. Naredil je veterinarski teœaj in
tu okoli se ni zvalilo17 niti eno tele, da
ga niso klicali zraven. Æupniku je hodil
dajat injekcije, in tako sem lahko øel 
k birmi, œeprav me starøi k maøi niso
poøiljali.

Mati je bila delavna in pridobitna. Vse
je znosila v Trst, da so lahko odplaœali
posojilo za hiøo. Je znala – za en zaøink
je dobila toliko kot oœe za delo na cesti 
v enem mesecu.

Pa pustiva zdaj to. Daj, vzemi øe! Na
zdravje!«

Vstanem in stopim do velike uokvir-
jene fotografije na steni. Ni teæko uga-
niti, ob kateri priloænosti je nastala:
Stojanov zadovoljen obraz je øiroko
zgovoren – stoji ob uplenjenem jelenu
deseteraku, on sam je sreœni uplenitelj. 

»Kako je bilo s tem jelenom?« ga
vpraøam.

»Skupni lov so imeli, tam zadaj za
Tabrom, dol proti Lahovki in Griæan-
skemu potoku. Divje praøiœe in jelenjad
smo lovili. Poganjaœi so poganjali od
Ravenj sem in pogon je bil æe skorajda
konœan. Æe sem se odpravljal proti zbor-
nemu mestu, kar mi izza hrbta pride
jelen – kot bi zrasel iz tal! In zdaj je nje-
govo rogovje tu, pri meni, doæivetje
samo pa – v meni.«

Pomolœiva. Vsak v sebi razmiølja o
pravkar izreœenem. Potem ga vpraøam:
»Kako je bilo pravzaprav s tistim mer-
jascem, katerega œekani visijo v vaøi
lovski koœi na Ocinci? Vsak mi pove
drugaœe …«

»To je pa tisto! Gotovo veø, kako je 
z ljudskim izroœilom, saj si uœitelj. O
istem dogodku vsak pripovedovalec
pove svojo zgodbo, vsak svojo resnico.
In zanimivo: z leti tudi vsak verjame, da
je le njegova prava.

O tem lovu je zagotovo res le to, da je
bil praøiœ uplenjen dol v Persunci. Zra-
ven so bili Ivan Tonœkov iz Dolenj z
zelo dobrim psom, resastim istrijancem,
Ivan Øtefkov iz Bogega, Alojz Funa z
Ravenj, Leopold Funa s Sela in mogoœe
øe kdo. Pes je v robidovni zasledil ve-
likega prasca in se z njim spoprijel. Ivan
Øtefkov je streljal, a je po nesreœi zadel
psa. Prasec jo je ubral iz robide, takrat
so ga zadeli, Alojz Funa naj bi ga. Ivan
Tonœkov je bil zaradi mrtvega psa straø-
no æalosten. Zbrali so denar in mu kupili
novega.

Veœ kot 200 kilogramov je bil teæak,
uplenjeni merjasec! Nekaj desetink manj
kot 130 toœk so mu kasneje namerili in
seøteli. Kjerkoli so bili œekani razstav-
ljeni, povsod so jim prisodili zlato
medaljo. Nabralo se jih je kar pet.«

Ko sem æe vstal, da se 
poslovim …

Tako sva s Stojanom klepetala in se
menila, dokler nisem pomislil: ‘Sobota
je! Hm, bliæa se tista ura, ko utegne øe
kdo priti naokoli – in œe bom takrat øe
tu, se bo moja pot po Vrhéh za danes
konœala. Takoj moram naprej!’

In ko sem æe vstal, da se poslovim, je
nekdo odprl zunanja vrata. »Dober dan!
Je kdo doma?« sva zasliøala znan glas.
Bil je prijatelj Iztok iz Ajdovøœine, lovec
seveda. 

Potem so prihajali drug za drugim:
Stojanov brat Drago z zvedavim sin-
œkom Œrtom; Bogdan z Gradiøœa; vrnila
se je Albina; priøel je øe nekdo s harmo-
niko, ki ga øe nisem poznal … Zavzdih-
nil sem in sam sebi po vrhovsko potiho
rekel: »Frênce, bræé18 danes res ne greø
nikamor veœ …«

V øe druge vrhovske vasi in k øe dru-
gim Vrhovcem, vse tja do Branice in po
Raøi nazaj do Griæ, pa se æe øe odpravim!

Tistega dne je bil svet res s soncem
obsijan. Luœ se je vame naselila æe zjut-
raj, ko je bila øe trda tema, in je v meni
sijala øe pozno zveœer, ko sem se v trdi
temi vrnil domov …

1 Vasko me je spomnil tudi na besede iz mojega
otroøtva, ki sem jih æe pozabil. Najlepøe mi v
spominu zapoje tale: ‘njúri, je zanjúril’ (jelen, 
recimo), kakor reœe on, kar pomeni: ‘godrnja, 
je zagodrnjal’.

2 v Teru – hrib Ter, najviøji vrh na Vrhéh
3 Badgárjevi – od it. besede ‘bottega’, kar

pomeni ‘trgovina’
4 bandima – trgatev 
5 Púlene – vas Veliko Polje
6 meja – gozd
7 flaøkon – velika trebuøasta steklenica
8 Øembid, Øentvid – zdajønji Podnanos
9 Glej op. øt.1!
10 Gora – planota nad Zgornjo Vipavsko dolino,

na robu Trnovskega gozda
11 Sreœko Kosovel: Pesem s Krasa
12 Nomen est omen! – V imenu je skrit pomen!

(lat.)
13 Preæihov Voranc: Potolœeni kramoh (œrtica)
14 v Selu pri Poldetu ali na Ravnjah pri Cvetotu

– pri æe omenjenima lovcema Leopoldu Funi
(pokopali smo ga v letoønjem maju) ter pri Alojzu
Funi

15 po podraøkih senoæetih – vas Podraga v
Vipavski dolini

16 korona – travnik
17 se ni zvalilo – se ni strilo; na Vrhéh krava tele

zvali …
18 bræé – najbræ; vrhovska beseda, ki jo Stojan

pogosto uporablja
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S 6. seje 
Upravnega odbora
Lovske zveze 
Slovenije

Seja je bila v torek, 29. 5. 2007,
v prostorih Tehniøkega mu-

zeja Slovenije v Bistri pri Vrh-
niki, udeleæilo pa se je je 24
œlanov. Poleg standardnih toœk
dnevnega reda je bila glavna toœ-
ka Razpis volitev organov LZS
in predsednika LZS po novih
Pravilih LZS. Œlani Upravnega
odbora LZS so razpravljali tudi o
poroœilu organizacijskega od-
bora za pripravo in organiza-
cijo praznovanja 100-letnice
LZS in o drugih aktualnih vpra-
øanjih.

Predsednik B. Mahne, ki je
sejo vodil, je poudaril, da mora
na podlagi novih Pravil LZS, ki
so bila sprejeta na Obœnem zboru
LZS (12. 5. 2007), Upravni

odbor LZS razpisati volitve v 30
dneh po sprejemu pravil. Predla-
gal je øe, da je nujno treba obrav-
navati tudi pobudo za sistemsko
ureditev krvosledniøtva, obrav-
navati vlogo za izdajo dovolje-
nja o vznemirjanju kormora-
nov, ki jo je Ribiøka zveza Slo-
venije vloæila na Agencijo Re-
publike Slovenije za okolje. Na-
dalje je treba sprejeti cenik za
lovski turizem za leto 2007 in
potrditi sistem podelitve lovskih
odlikovanj in priznanj ter se do-
meniti glede naroœila znaœk ob
100-letnici LZS. 

Pred potrditvijo zapisnika in
sklepov prejønje seje je predsed-
nik øe na kratko predstavil po-
stopek priprave in sprejemanja
novih Pravil LZS in Pravilnika o
doloœitvi volilnih okoliøev ter o
kandidiranju in volitvah organov
in funkcionarjev LZS. Strokovna
sluæba LZS je pripravila seznam
œlanov komisij UO LZS. Seznam

so prejeli œlani UO LZS skupaj z
gradivom za 6. sejo UO LZS.
Vse komisije so se æe sestale, za
naslednjo sejo UO LZS, ki bo
predvidoma junija 2007, pa bo
Strokovna sluæba LZS pripravila
naœrt dela in finanœni naœrt za
leto 2007. V nadaljevanju je po-
sebej opozoril, da morajo biti
strokovni delavci, ki so zaposle-
ni v Strokovni sluæbi LZS, uœin-
kovita opora pri delu komisij.
Kot sam ugotavlja, take so tudi
ugotovitve drugih œlanov komi-
sij, delo strokovnih delavcev ni
vedno potekalo tako, kot bi mo-
ralo. Strokovni delavec mora biti
nosilec dela in koordinator vsake
komisije. Zato œlanice LZS pri-
œakujejo uœinkovito delo Stro-
kovne sluæbe LZS in bo treba v
prihodnje tudi v tej smeri sprejeti
ustrezne ukrepe.

Mahne je tudi pojasnil, da
mora UO LZS na podlagi 4. œle-
na Pravilnika o doloœitvi volilnih

okoliøev ter o kandidiranju in vo-
litvah organov in funkcionarjev
LZS, ki ga je sprejel majski
Obœni zbor LZS, s sklepom do-
loœiti o razpisu volitev v organe
in funkcionarje, za katere se raz-
pisujejo volitve, imenovati kan-
didacijsko komisijo in opraviti
predpisane kandidacijske po-
stopke za volilni obœni zbor. Po-
vedal je, da je œlanom UO LZS
poslal dopis, s katerim jim je bilo
posredovano gradivo za 6. sejo
UO LZS, in jih zaprosil, naj do
seje pripravijo predloge za dolo-
œitev kandidatov za kandidacij-
sko komisijo. Zato je œlanom
predlagal, naj povejo svoje pred-
loge za imenovanje kandidacij-
ske komisije. 

Nato je UO LZS imenoval
kandidacijsko komisijo v se-
stavi: Branko Vasa, predsed-
nik, Karel Laharnar, podpred-
sednik, Øtefan Gaœnik, œlan,
Joæe Sever, œlan, Milan Po-
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korny, œlan, Igor Polanc, œlan,
Vincenc Otoniœar, œlan, Tadej
Burazer, nadomestni œlan, Li-
vio Jakomin, nadomestni œlan.

Pri pripravi navodil za izved-
bo kandidacijskih postopkov bo
sodelovala tudi Statutarno-prav-
na komisija LZS.

Glede na pripravljeni rokov-
nik naj bi bil volilni obœni zbor
10. 11. 2007, kajti 27. 10. 2007 je
predvidena sveœana proslava ob
100-letnici LZS. Navedeni ter-
min je usklajen tudi s TV Slo-
venija. Na sveœano prireditev bo
povabljen tudi predsednik Vlade
RS, prav tako pa tudi ministra za
okolje in prostor in minister za
kmetijstvo in gozdarstvo. Mini-
ster Jarc je æe potrdil udeleæbo.

V nadaljevanju je predsednik
LZS povedal, naj v kandidacij-
skih postopkih po volilnih oko-
liøih izberejo predvsem kandida-
te, ki so sposobni in pripravljeni
sprejeti zadolæitve v organih LZS,
saj meni, da so v LD lovci, ki
æelijo delati tudi v organih LZS.
Ocenjuje, da je œas, da se tudi v
lovstvu v tem pogledu opravi
korenite spremembe. Po njegovi
oceni minister za okolje in pro-
stor, prav tako pa tudi minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
izkazujeta veœ posluha za uskla-
jevanje interesov vseh, ki morajo
sodelovati na podroœju lovstva. 

UO LZS je nato sprejel do-
polnjen predlog sklepa o razpi-
su volitev za predsednika in
organe LZS, ki so ga œlani UO

LZS prejeli na seji, in je prilo-
ga ter sestavni del zapisnika 6.
seje. 

Sledilo je poroœilo Organiza-
cijskega odbora za pripravo in
organizacijo praznovanja 100-
letnice LZS, ki so ga prejeli œla-
ni UO LZS tudi z gradivom za 6.
sejo UO LZS. Predsednik, ki ga
je predstavil, je œlane prosil, naj
vsak v svojem okolju aktivno so-
deluje pri zbiranju sponzorskih
sredstev. Povedal je, da bo vsak
lovec ob 100-letnici LZS prejel
tudi jubilejni almanah 100 let v
kraljestvu Zlatoroga, ki bo izøel
kot 33. knjiga Zlatorogove knjiæ-
nice (za leto 2007). Œlanom
Upravnega odbora LZS je pred-
loæil tudi vzorec znaœk, ki bi jih
ob jubileju izdala LZS pod pogo-
jem, da se za naroœilo pridobijo
sponzorska sredstva. Œlane UO
LZS je tudi zaprosil, naj razmi-
slijo o naœinu podelitve posebnih
priznanj Lovske zveze Slovenije
zasluænim œlanom, prav tako tudi
o oblikovanju posebnega prizna-
nja in o pripravi meril za podeli-
tev posebnega priznanja ob 100-
letnici LZS. Sklenjeno je bilo,
da bodo trije predlagani œlani
pripravili merila do junijske
seje UO LZS. Zaradi enotnega
pristopa pri zbiranju sponzor-
skih sredstev bo Strokovna
sluæba LZS posredovala vzorec
dopisa vsem œlanom UO LZS.

Ugotovljeno je bilo, da sta
Lovska zveza Gornje Posoœje
in Lovska zveza Koper pred-

loæili vse listine, iz katerih je
razvidno, da izpolnjujeta vse
pogoje, ki jih doloœajo Pravila
LZS, zato sta na podlagi do-
loœb drugega odstavka 46. œle-
na Pravil LZS postali œlanici
LZS. 

B. Mahne je povedal, da bo po
koncu seje predstavitev idejne
zasnove nove postavitve lovske-
ga muzeja, prav tako pa je pojas-
nil, da je Lovska zveza Slovenije
prejela s strani upravljavca ne-
premiœnin na Igu podatke o tam-
kajønjih objektih in zemljiøœih,
ki bi bila lahko predmet morebit-
ne menjave za sedanjo lokacijo.
V okolici graøœine je okrog 18 ha
zemljiøœ, ki se dotikajo loviøœa, s
katerim upravlja LD Ig, dobre pa
so tudi povezave z LPN Ljub-
ljanski vrh. 

Poroœal je, da je bil na MOP
sestanek glede moænosti zagoto-
vitve sredstev za gojitev male
divjadi. Eden od projektov, pri
katerem bo lahko sodelovala
LZS, je poljski zajec. V nadalje-
vanju je øe pojasnil, da LZS ni
bila vkljuœena v delo komisije za
pripravo zakona o Triglavskem
narodnem parku, zato bo LZS s
svojim strokovnim staliøœem se-
znanila navedeno komisijo.

B. Mahne je pojasnil, da kme-
tijski minister Jarc podpira pred-
log, da morajo lovske organiza-
cije sodelovati med seboj. Po-
udaril je, da bo potrebno veœje
sodelovanje na podroœju stroke,
prav tako pa je treba najti reøitve

za skupno sodelovanje, saj lov-
ske druæine delujejo v okviru ob-
moœnega zdruæenja upravljavcev
loviøœ (OZUL), pa tudi v okviru
Lovske zveze Slovenije. Zani-
mivo je, da se na ravni obmoœ-
nih zdruæenj upravljavcev loviøœ
zbirajo finanœna sredstva v pro-
mocijske namene. Nekateri raz-
pravljavci se s tem niso strinjali
in so menili, da gre za zlorabo,
saj ZDLov-1 jasno doloœa nalo-
ge OZUL, prav tako pa tudi na-
œin zbiranja sredstev za njihovo
delovanje. Zato naj se pripravi
pregled stroøkov upravljavcev
loviøœ po OZUL, ki so potrebna
za njihovo delovanje. Eden od
razpravljavcev je povedal, da so
se doslej æe za skoraj øtirikrat
poveœali stroøki za delovanje
OZUL. Povedal je øe, da je pred-
lagal, naj gre ta stroøek v kon-
cesijo, kar pa so mu zavrnili.
Pojasnili so mu, da je takøen
predlog podala tudi koordinacija
OZUL, ki se sestaja zaradi po-
enotenja oziroma usklajevanja
staliøœ, œeprav ni nikjer zapisana
obveznost, da mora koordinacija
zaradi takønega usklajevanja
sploh obstajati. Mahne je predla-
gal, da je nujen œimprejønji se-
stanek s predsedniki izvrøilnih
organov OZUL. Omenjena nalo-
ga je bila sprejeta æe septembra
lani na Poljanah, vendar ni bila
uresniœena. Predlagal je, naj na
navedenem sestanku na strani
LZS sodelujejo vsi œlani UO LZS.
Nekateri so menili, da teæave pri
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delovanju OZUL nastajajo samo
zaradi nekaterih posameznikov 
v njih, da pa je sodelovanje z
OZUL potrebno, saj vse LD
upravljajo z divjadjo. Upreti se
je treba nekorektnemu naœinu
delovanja posameznikov v teh
organih.

V nadaljevanju je Mahne str-
njeno pojasnil o sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenje
glede øtetja medvedov in takøno
sodelovanje ocenil kot dobro.

Po burni razpravi o pristojno-
stih OZUL so sprejeli dva sklepa.

Zaradi skupnega sodelova-
nja med obmoœnimi zdruæenji
upravljavcev loviøœ (OZUL) in
Lovsko zvezo Slovenije (LZS)
naj se v najkrajøem mogoœem
œasu skliœe sestanek s predsed-
niki izvrøilnih odborov OZUL.
Na navedenem sestanku naj so-
delujejo tudi vsi œlani Uprav-
nega odbora LZS.

Strokovna sluæba LZS bo
posredovala vsem œlanom UO
LZS staliøœe LZS glede de-
lovanja in pristojnosti OZUL
po veljavnem zakonu o divjadi
in lovstvu. 

Lovska zveza Slovenije je pre-
jela v vednost vlogo za izdajo
dovoljenja o vznemirjanju in
odvzemu kormoranov, ki jo je
Ribiøka zveza Slovenije vloæila
na Agencijo Republike Slovenije
za okolje. LZS bi morala glede
navedene vloge zavzeti tudi svo-
je staliøœe, saj naj bi se ukrepi, ki
jih v vlogi predlaga Ribiøka
zveza Slovenije, izvajali ravno v
œasu gnezdenja tudi drugih ptic.

Po razpravi so sklenili: UO
LZS sprejema pobudo za obli-
kovanje staliøœa LZS v zvezi z
vlogo Ribiøke zveze Slovenije
za izdajo dovoljenja o vzne-
mirjanju in odvzemu kormo-
ranov. Staliøœe se posreduje na
Agencijo Republike Slovenije
za okolje.

V nadaljevanju seje je Mahne
pojasnil, da so œlani delovne sku-
pine za spremljanje praktiœnega
dela psov in vodnikov, usposob-
ljenih za delo po krvnem sledu,
podali pobudo za sistemsko ure-
ditev krvosledniøtva in predla-
gali, naj se na ravni LZS usta-
novi posebna komisija oziroma
podkomisija za krvosledniøtvo.
Predlagal je, naj se v okviru Ko-
misije LZS za lovsko kinologijo
ustanovi posebna podkomisija za
krvosledniøtvo, ki naj se financi-
ra v okviru naœrtovanih sredstev
Komisije LZS za lovsko kinolo-
gijo. Pojasnil je øe, da je zakon-
ska obveznost LZS, da zagotovi
praktiœno usposabljanje psov in

posobljenih za delo po krvni
sledi, bo sprejel UO LZS na
svoji junijski seji.

Predlagan in sprejet je bil tudi
predlog cenika za lovski turi-
zem za letos, ki naj bo v enaki
viøini, kot je bil lani. Prav tako
so zneski, ki so navedeni v ceni-
ku, le priporoœilo in najniæje vre-
dnosti.

Eden od prisotnih je zaprosil
za pojasnilo glede dvojnega
œlanstva v LD in ali lahko tudi
neœlan LD pridobi lovsko iz-
kaznico. Mahne je pojasnil, da
so v vzorcu pravil LD, ki jih je
pripravila Statutarno-pravna ko-

vodnikov za delo po krvnem sle-
du, saj mora vsak upravljavec
loviøœa zagotoviti iskanje obstre-
ljene divjadi. LZS mora jasno
doloœiti standarde ustrezne uspo-
sobljenosti vodnika in tudi psa za
delo po krvnem sledu.

Po razpravi in razliœnih stali-
øœih glede tega vpraøanja so skle-
nili:

Œlani UO LZS naj do junij-
ske seje preverijo predloæena
staliøœa v svojih okoljih. Konœ-
ni sklep o pobudi in predlogu,
ki ga je predloæila delovna ko-
misija za spremljanje praktiœ-
nega dela psov in vodnikov, us-

misija, sprejete tudi reøitve. Med
njimi je tudi, da LD ne sprejme v
œlanstvo kandidata, ki je æe œlan
v drugi LD. V povezavi z izdajo
lovske izkaznice pa je pojasnil,
da je postopek izdaje lovske iz-
kaznice urejen po Zakonu o div-
jadi in lovstvu (ZDLov-1). Za-
kon doloœa, da Lovska zveza
Slovenije izda lovske izkaznice
œlanom LD, prav tako pa tudi
drugim osebam, ki niso œlani LD,
vendar le, œe izpolnjujejo vse
pogoje. Lovska izkaznica, ki jo
izda LZS neœlanu LD, ne pomeni
tudi pravice do lova. Podelitev
pravice do lova namreœ pripada
upravljavcu loviøœa, t. j. lovski
druæini. Lovska izkaznica je le
dokazilo, da oseba izpolnjuje
pogoje za izvajanje lova, ki jih
doloœa zakon.

Po seji so se œlani UO LZS
udeleæili predstavitve nove idej-
ne zasnove slovenskega lovske-
ga muzeja, ki so ga pripravile
kustosinja Slovenskega lovskega
muzeja, mag. Romana Erhatiœ
Øirnik in sodelavki. Muzej deluje
v okviru Tehniøkega muzeja Slo-
venije. 

Uredniøtvo

Prvi obœni zbor
Slovensko-
goriøkega OZUL 
v Voliœini

Pred obœnim zborom LZ Ma-
ribor v zaœetku junija je bil v

voliœinskem lovskem domu prvi
obœni zbor Slovenskogoriøkega
obmoœnega zdruæenja upravljav-
cev loviøœ (SOZUL). Na njem so
sprejeli poroœilo o delu in dopol-
nili Pravila o delovanju zdruæe-
nja. Opozorili so na nekatere pe-
reœe probleme gospodarjenja z
divjadjo in poudarili, da morajo
vsi upravljavci loviøœ spoøtovati
zakonske predpise in dosledno
izvrøevati naœrte gospodarjenja z
divjadjo.

Pregledno poroœilo o enolet-
nem delovanju tega OZUL je pri-
pravil predsednik Brane Kur-
nik, sicer tudi predsednik Lov-
ske zveze Maribor. Dvojnost
funkcij mu je pozneje v vsebin-
sko dokaj skromni razpravi oœi-
tal predstavnik LD Duplek Franc
Deœman, a je s svojim oœitkom
ostal osamljen in tako Kurnik øe
naprej ostaja na obeh funkcijah.
Velika veœina udeleæencev obœ-
nega zbora mu je namreœ izrekla
zahvalo za korektno vodenje ob-
moœja in za poærtvovalno oprav-
ljanje nalog v lovstvu nasploh,
saj je vedno teæje najti ljudi za
odgovorne naloge. Iz Kurniko-
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Sestala se je 
Kandidacijska komisija LZS

Prva seja KK je bila 8. 6. 2007 v prostorih Lovske zveze Slo-
venije v Ljubljani. Glavna toœka dnevnega reda je bila pripra-

va navodil za izvedbo kandidacijskih postopkov za predsedni-

ka in organe LZS ter evidentiranje kandidatov za uredniøke

odbore in komisije, ki jih imenuje Upravni odbor LZS, ter do-

loœitev posameznih œlanov komisije za sklic in izvedbo kandi-

dacijskih postopkov po posameznih volilnih okoliøih.

Predsednik KK, Branko Vasa, ki je sejo vodil, je poudaril, da
je odgovorna naloga vseh œlanov komisije dosledna izvrøitev
nalog, povezanih s kandidacijskimi postopki, pri œemer je posebej
poudaril, da morajo biti vse aktivnosti opravljene do rokov, ki so
doloœeni s sklepom o razpisu volitev, in sicer: do 15. 6. 2007 pri-
prava navodil za izvedbo kandidacijskih postopkov po volilnih
okoliøih; najpozneje do 10. 9. 2007 evidentiranje kandidatov,
sklic in izvedba kandidacijskih konferenc po volilnih okoliøih ter
sklic kandidacijske konference LZS; 25. 9. 2007 izvedba kandida-
cijske konference LZS in oblikovanje kandidatnih list; do 5. 10.

2007 reøevanje morebitnih ugovorov na kandidatne liste; 10. 10.

2007 sklic obœnega zbora in delnih obœnih zborov; do 30. 10.

2007 izvedba delnih obœnih zborov; 10. 11. 2007 je rok za volilni
obœni zbor. V nadaljevanju je strnjeno pojasnil vsebino doloœb
Pravilnika o doloœitvi volilnih okoliøev ter o kandidiranju in volit-
vah organov in funkcionarja LZS ter Pravil Lovske zveze Slove-
nije, ki urejajo kandidacijski postopek.

Da bi KK zagotovila enotno izvedbo kandidacijskih postopkov
v vseh volilni okoliøih, je pripravila tudi Navodila za izvedbo kan-
didacijskih postopkov v volilnih okoliøih, ki jih vodi eden od œla-
nov kandidacijske komisije. Navodila doloœajo tudi roke, do kate-
rih morajo biti opravljeni posamezni postopki. Da bi v skladu s
sprejetim rokovnikom lahko do 10. 9. 2007 opravili kandidacijske
konference v vseh volilnih okoliøih, mora biti kandidiranje in evi-
dentiranje ter izvolitev predstavnikov œlanic zveze v kandidacij-
sko konferenco volilnega okoliøa konœano do 31. 8. 2007. Naj-
pozneje do 13. 9. 2007 je treba poslati vabila z gradivom za sklic
kandidacijske konference LZS, ki bo 25. 9. 2007. Sestavni del
navodila so tudi naslednji obrazci: obrazec øt. 1: Kandidiranje za
predsednika in organe LZS; obrazec øt. 2: Evidentiranje za glav-
nega urednika glasila Lovec, za uredniøke odbore in za œlane
komisij Upravnega odbora LZS; obrazec øt. 3: Vabilo na kandida-
cijsko konferenco v volilnem okoliøu; obrazec øt. 4: Glasovnica za
izvolitev kandidatov za predsednika in organe LZS; ter obrazec øt.
5: Zapisnik kandidacijske konference v volilnem okoliøu. 

Na seji so bile doloœene tudi zadolæitve posameznih œlanov kan-
didacijske komisije za sklic in izvedbo kandidacijskih konferenc
po posameznih volilnih okoliøih. Sprejet je bil tudi sklep, da mo-
rajo biti vse œlanice LZS obveøœene o izvedbi kandidacijskih po-
stopkov. Naslednja seja kandidacijske komisije LZS bo 12. 9. 2007.



vega poroœila je bilo mogoœe
razbrati, da je SOZUL lani brez
veœjih teæav ali nepotrebnih za-
pletov zaœel normalno delovati,
uredili so tudi vse administrativ-
ne formalnosti in zadostili vsem
zakonskim pogojem. Izjema so
bile drobne pripombe kmetijske-
ga ministrstva zaradi Pravil, kar
pa so med letom popravili in
zadostili tudi tem doloœilom. Na
osnovni øoli v Lenartu je bil
opravljen letni pregled gospo-
darjenja z divjadjo v letu 2006.
Tam so zagotovili dobre pogoje
za delo in pregled opravili zelo
strokovno, tako da predstavniki
pristojnih dræavnih organov nanj
niso imeli bistvenih pripomb. So
pa iz lovskih vrst priøle posa-
mezne kritike, da takøni pregledi
ukinjajo tradicionalne in uve-
ljavljene bazenske lovske razsta-
ve in posvetovanja. Oœitno kriti-
ke niso odraz dejanskega stanja,
saj so nekateri predstavniki Iz-
vrønega odbora SOZUL poveda-
li, da so takøne razstave pripravi-
li tudi letos in da so bile celo
dobro obiskane. O tem je sliko-
vito razpravljal Boris Roæman,
sicer stareøina LD Pernica, in
povedal, da v pesniøkem LGB
nadaljujejo z uveljavljenimi ob-
likami promocije lovstva in da
zaradi novih naœinov pregleda
gospodarjenja, ki izvirajo iz zelo
javnih zakonskih obveznosti,
lovska organizacija ni v niœemer
prikrajøana. Tudi predsednik Kur-
nik je bil odloœen in je poudaril,
da LD nihœe ne jemlje pravice,
da organizirajo razliœne oblike
promocije v svojem okolju. Ve-
seli pa bodo novih naœinov in
oblik, ki bodo lovstvo øe bolj pri-
kazovale v pozitivni luœi in ga
umeøœale v sam vrh naravovarst-
venih prizadevanj, ki so poglavit-
ni del dejavnosti lovstva. SOZUL
je nudil vso strokovno pomoœ
upravljavcem loviøœ, poskrbeli
so za strokovne ocene in analize
ter zelo dobro sodelovali z ob-
moœno enoto Zavoda za gozdove
v Mariboru ter z lovsko inøpekci-
jo. Na obmoœju je bila gospodar-
sko najpomembnejøa vrsta in tudi
ostaja srnjad. Po podatkih, ki so
na voljo, je bila realizacija gos-
podarjenja 96 % (odstrel in izgu-
be, torej skupni odvzem iz lo-
viøœa). Izgube so znaøale 28 %, v
øtirih loviøœih pa so skupne izgu-
be srnjadi 50 % veœ od skupnega
odvzema srnjadi iz loviøœ. Zaradi
takih podatkov so bili nekateri
razpravljavci zelo kritiœni in so
opozorili, da je treba statistiko
voditi odgovorno in poøteno, saj
laæni podatki ne bodo pripomo-
gli k boljøim gospodarskim ozi-
roma gojitvenim uspehom. Lani

so izgube srnjadi v prometu zna-
øale 18 %. V nekaterih loviøœih
so bile tovrstne izgube srnjadi
æenskega spola tudi do petkrat
veœje od srnjadi moøkega spola.
Ali torej ceste jemljejo le æenski
spol srnjadi, so se spraøevali raz-
pravljavci in menili, da je takøna
statistika lovskim organizacijam
samo v posmeh, saj je daleœ od
realne. Tudi œasovna dinamika
odstrela srnjadi ni bila najugod-
nejøa, tako da bo treba letos mar-
sikaj korenito spremeniti, so øe
poudarili na prvem obœnem zbo-
ru SOZUL v Voliœini. Hkrati so
zadolæili strokovno komisijo za
divjad, naj takoj pripravi celovi-
to in strokovno analizo odvzema
oz. odstrela in izgub srnjadi.

Sicer pa so poroœila o delova-
nju v minulem letu sprejeli in

silec naœrtovanja v najveœji mo-
goœi meri upoøteval predloge in
staliøœa LD, predvsem pa Izvrø-
nega odbora SOZUL. Zdi se, da
je dogovarjanje za zdaj primerno
in tudi uœinkovito, saj se odprta
vpraøanja reøujejo korektno in
sproti. Zato lahko predvidevamo,
da bodo letoønji naœrti gospodar-
jenja tudi izpolnjeni, in to v duhu
opozoril, o katerih smo pisali v
majski øtevilki Lovca. 

Na razøirjeni seji so posebej
opozorili na obveznosti uprav-
ljavcev loviøœ do predpisanih
odstrelov, ki morajo biti oprav-
ljeni dosledno, saj bo njihovo
uresniœevanje nadzorovala lov-
ska inøpekcija. Izpostavili so zla-
sti odstrele srnjadi, ki je gospo-
darsko najpomembnejøa vrsta
divjadi v vseh loviøœih. Opozo-

brez bistvenih pripomb potrdili
nekaj drobnih popravkov v Pra-
vilih zdruæenja.

M. Toø

OZUL Slovenske 
gorice: Strokovno
in odgovorno

Na razøirjeni seji Izvrønega
odbora Slovenskogoriøkega

lovskoupravljalskega obmoœja
(LUO), ki so se je udeleæili tudi
stareøine LD, so se seznanili z
letoønjimi letnimi lovskouprav-
ljalskimi naœrti za posamezna lo-
viøœa in z odstrelom divjadi po
posameznih loviøœih. Strokovne
usmeritve in naœrte je pripravil
Zavod za gozdove Slovenije, ki
je nosilec strokovnih nalog in
naœrtovanja v lovstvu, predloge
odstrela po øtevilu in sestavi
posameznih vrst divjadi pa je
predhodno æe obravnaval Izvrøni
odbor obmoœja in uskladil øe vsa
odprta vpraøanja. ZGS je kot no-

rili so na odstrel mladiœev in srn,
ki mora biti v glavnem opravljen
æe septembra in oktobra, in to do
viøine 70 % naœrtovanega. Veœ-
jega varovanja bodo deleæni sr-
njaki do 5. leta starosti. Natanœno
je treba voditi tudi evidence o
vseh izgubah srnjadi, øe zlasti o
povozih na cestah. Pri letoønjem
naœrtovanju srnjadi je novost, da
se odstrel srnjakov naœrtuje v
starosti 2 do 5 let in 6- ter veœlet-
nih srnjakov. Tako naj bi dosegli
œim veœji odstrel starih srnjakov
in zavarovali srednje stare srnja-
ke do 5. leta starosti. V prihodnje
ne bodo veœ kategorizirali srnja-
di v kategoriji A in B; odloœitev
o tem so sprejeli zato, ker kako-
vost srnjadi ni zato niœ boljøa.
Predstavniki nekaterih LD so me-
nili, da ukinjanje ni dobro in da
bodo to izkoriøœali posamezniki,
ki bodo lovili le srnjake z moœ-
nim rogovjem (trofejami). Mar-

tin Krajnc z ZGS OE Maribor
pa je pojasnil, da je bil predlog o
prenehanju uvrøœanja v kategori-

je pripravljen glede na staliøœa in
pripombe LD.

Strinjali so se s spremembami
razvrstitve LD v lovskogojitve-
nih bazenih (LGB) in potrdili na-
œrtovano zdruæitev LGB Dravsko
polje in LGB Slovenska Bistrica
v nov skupni LGB. Razpravljali
so tudi o nekaterih odprtih vpra-
øanjih, povezanih s podeljeva-
njem koncesij za loviøœa in o
nejasnostih zaradi meja med lo-
viøœi. Predstavnik LD Duplek
Franc Deœman je opozoril, da 
se omenjena LD ne strinja, da bi
z loviøœem Vurberk øe naprej
upravljala Lovska zveza Maribor
in da se bodo na tako odloœitev
pritoæili. Predstavnik LD Kun-
gota Igor Arzenøek pa je menil,
da bi moral biti odstrel fazanov v
njihovem loviøœu veœji. Njegove
pripombe so upoøtevali in se do-
govorili, da bo letoønji odstrel
fazanov v LD Kungota veœji za 5
fazanov, in to na raœun ustrezne-
ga zmanjøanja odstrela v GL
Vurberk.

Marjan Toø

Œistilna akcija 
LD Borovnica

31. marca 2007 so lovci LD
Borovnica organizirali

œistilno akcijo na obmoœju njiho-
vega loviøœa, kjer so se med le-
tom kopiœili odpadki. Pobrali so
dve veliki traktorski prikolici
najrazliœnejøega materiala: veœ
avtomobilskih økoljk, plastenk,
akumulatorje in gradbeni mate-
rial, ki so ga odpeljali na dogo-
vorjeno mesto. Akcija je poteka-
la v okviru øirøe œistilne akcije
Ljubljansko barje 2007, v kateri
so sodelovale obœine Borovnica,
Vrhnika, Log - Dragomer, Bre-
zovica, Ljubljana - Viœ, Ljublja-
na - Trnovo, Ljubljana - Rudnik,
Ig in Økofljica. Samo v borov-
niøki obœini so druøtva in posa-
mezniki pobrali 140 vreœ smeti,
kar je znaøalo okoli 8 ton. Ob
tem se lahko globoko zamislimo,
da kljub vsakoletnim œistilnim
akcijam øe vedno nastajajo nova
œrna odlagaliøœa (najveœja, z ne-
varnimi odpadki, so ob barjan-
skih poteh, v neposredni bliæini
odlagaliøœa Barje – op. ur.), kar
pa je za sodobno druæbo nespre-
jemljivo, saj naj bi bil organizi-
ran odvoz smeti. Potrebno bo
boljøe ekoloøko ozaveøœanje mla-
dih in strogo sankcioniranje kr-
øiteljev zakonodaje, da se bo na
tem podroœju pokazala svetlejøa
stran in da bi tako tudi ostalo.

Katarina Koøir
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Razstava 
LUO Primorske

20. aprila 2007 je bilo vod-
stvu OZUL Primorske,

ki øteje 31 LD, in ZGS - OE Se-
æana zaupana letoønja pregledna
razstava najmoœnejøih rogovij
jelenov in srnjakov, uplenjenih
leta 2006 v Istrskemu bazenu oz.
LZ Koper, ter zobovja dve- in
veœletnih divjih praøiœev. Raz-
stavo smo pripravili v prostorih
Kulturnega doma v Dekanih. 

Mnoæici zbranim lovcem in
obœanom so z ubranim petjem
zapeli in zatrobili LPZ Dekani
in Pomurski rogisti iz LD Kri-
æevci.

V pozdravnem nagovoru je
predsednik IO OZUL Marino
Kontelj poudaril, da LD gospo-
darijo na temelju sprejetih letnih
naœrtov, odstrel pa poteka po raz-
delilniku, ki ga pripravi OZUL,
loœeno za vse tri primorske ba-
zene (brkinski z 11 LD, kraøki z
12 in istrski z 8 LD). Rezultati
gospodarjenja so dobri, ker teme-
ljijo na strokovnosti in se ures-
niœujejo tudi v praksi. Ob koncu
je povedal, da upa, da bo ob
ogledu razstave vsak lovec spo-
znal poslanstvo lovstva in njegov
pozitiven prispevek k varstvu
narave, œeprav je le-ta povezana
s puøko. 

Andrej Sila, vodja Odseka za
gozdne æivali in lovstvo pri ZGS
- OE Seæana, pa je poudaril in
opisal stanje ter ukrepe v popula-
cijah divjadi v Primorskem LUO
ter pohvalil dobro sodelovanje
med lovci in ZGS. Ob tej priloæ-
nosti, 10-letnici naœrtnega uprav-
ljanja na tem obmoœju (v obliki
opravljanja lovskoupravljalskih
naœrtov Primorskega LUO, prej
Obalno-Kraøkega LGO), je sta-
nje jelenjadi ocenil kot izredno
dobro in usklajeno z danostmi
okolja (øtevilœnost je sicer øe
vedno v trendu rahlega veœanja).
»Naravne razmere v okolju (mile
zime, zaraøœanje travnikov, ust-
varjanje veœjih gozdnih komplek-
sov …) in ukrepi v populaciji
jelenjadi, v pomenu kontrolne
metode ter povzemanja ‘notranj-
ske øole’ gojitve jelenjadi (ali na
kratko A-, B-kategorizacija æiva-
li), dajejo nadpovpreœne kako-
vostne rezultate. V loviøœih ima-
mo trofejno zelo moœne stare
jelene, katerih del v zadnjih letih
tudi uspeøno koristimo pri trofej-
nem odstrelu. Rezultati so bili
lepo vidni na letoønji razstavi, ko
so bila od 43 trofejnih jelenjih
rogovij kar øtiri ocenjena z veœ
kot 200 toœkami, najmoœnejøi, za
zlato medaljo, pa z 212,38 toœke.

S ponosom lahko pokaæemo tudi
sestavo odvzema (odstrela in iz-
gub) z 21 % deleæem trofejnih
jelenov, 18,4 % deleæem koøut in
kar 60,7 % deleæem mladih æi-
vali 0+ in 1+,« je øe poudaril.

Podobne rezultate izkazujeta
tudi srnjad in divji praøiœ, le da je
pri njiju øtevilœnost stabilna,
morda je pri divjem praøiœu trend
celo nekoliko v zmanjøevanju.

Sila je svojo oceno sklenil, da
tako stanje ostaja obveznost za
takøno ravnanje tudi v prihodnje
ter da je potrebno øe bolj poglob-
ljeno strokovno delo, da ne bi
nastali konflikti pri sodelovanju
z vsemi uporabniki prostora in
da bi bili ukrepi v dobro divjadi.

Kot gostitelj je navzoœe po-
zdravil stareøina LD Dekani
Zvezdan Primoæiœ.

Slavnosti ob odprtju so se
udeleæili tudi vodja ZGS - OE
Seæana Milan Race, s postojn-
ske enote ZGS Marko Berce in
Anton Marinœiœ, vodja Oddelka
za upravljanje z gozdnimi æival-
mi in lovstvo pri ZGS Marko
Jonozoviœ in predsednik Viso-
kokraøkega LUO Vojko Øem-

rov. Kot gost iz Hrvaøke se je
udeleæil eden od œlanov IO
Istrske lovske zveze.

Za razliko od prejønjih let je
bil cilj letoønje razstave, ki je
nastala na pobudo LZ Koper, da
bi ob 100-letnici Slovenskega
lovstva øirøi javnosti predstavili
tudi avtohtono divjad, ptice in
gozdne æivali, ki so jih naøli in
uplenili pod kraøkim robom. 

Razstavljeni primerki so zbu-
jali veliko pozornost obœanov,
mladine in tudi lovcev, saj so se
sooœili z zelo redkimi primerki
divjadi in æivali, kot so medved,
gams, øakal, rakun, ribji orel,
mala in velika uharica, pegasta in
lesna sova in drugo. Razstavljeni
primeri so bili nameøœeni v po-
dobno urejene diorame, kakrøen
je njihov habitat.

Razstavo smo obogatili z lov-
skimi priznanji, starimi zgodo-
vinskimi dokumenti in zapisi, sta-
rimi øtevilkami Lovca, knjigami
Zlatorogove knjiænice, zbirko
knjig Strokovne knjiænice LZS
in drugim.

Strokovni del razstave (pre-
gled trofej) je pripravil in vodil

œlan ocenjevalne komisije Pri-
morskega LUO in gospodar LD
Dekani Miran Kocjanœiœ. Drugi
del razstave s prikazom redkih
divjih æivali ter dejavnostjo lov-
ske kulture pa je pripravil in
vodil œlan UO Primorskega LUO
in stareøina LD Riæana Fabio
Steffe. 

Razstava je bila odprta 4 dni in
je bila zadovoljivo obiskana.

Fabio Steffe, 
podpredsednik LZ Koper

V skupnost 
usmerjeno 
policijsko delo

Naslov prispevka je videti
zelo uœen in takønega veli-

kokrat zasledimo v sredstvih jav-
nega obveøœanja, ko posluøamo
tiskovne predstavnike policij-
skih uprav ali predstavnike za
odnose z javnostjo z dræavnega
nivoja policije. V domaœem, œi-
stem æargonu to pomeni »sode-
lovanje z obœani«. Vœasih smo
poznali »rajonskega policista ozi-
roma miliœnika«, zdaj to vlogo
opravlja vodja policijskega oko-
liøa s poudarkom na preventivi
ali v uœenih kraticah kar VPO.
Kaj je boljøe ali kaj je slabøe,
prepustimo strokovnjakom in ra-
ziskovalcem, ki se ukvarjajo z
raziskavami o stopnji zadovolj-
stva obœanov z delom policije.
Namen mojega œlanka je povsem
drugaœen: æelim predstaviti so-
delovanje naøe LD z naøim
VPO-jem oziroma s Policijsko
postajo na obmoœju Ormoæa (beri
Policijska postaja Ormoæ). 

Precejøen del naøega loviøœa
meji z Republiko Hrvaøko, ki je
zdaj juæna meja EU. Temu ust-
rezno potekajo tudi postopki va-
rovanja zelene meje, kar oprav-
ljajo policisti. Œez dan in ponoœi
je v naøem loviøœu mogoœe nale-
teti na lovca, policista, sprehajal-
ca, ubeænika, domaœina, tujca, ki
komaj iøœe pot na glavno cesto iz
prijateljeve »pivnice«, in tudi
kakøno divjad. Kaj pomeni æiv-
ljenje in delo s souporabniki pro-
stora, pa je nam lovcem in vsem
drugim zelo dobro znano. 

Spomnim se nekega jutra, ko
sem se peø vraœal iz loviøœa proti
tastovemu vikendu. Bilo je neko-
liko megleno, sonce je vzhajalo,
sliøati je bilo petje ptic, tu in tam
pasji lajeæ. Kog z okolico se je
poœasi prebujal. Bil sem nekoli-
ko zaspan, saj sem ponoœi med
œakanjem na prehodnega divjega
praøiœa obœasno tudi zadremal.
Stopal sem po travniku v smeri
Franœekove hiøe, ki je po mojem
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Kakovost jelenjadi v Primorskem LUO je na zavidljivem nivoju, kar
se je lepo odrazilo na razstavljenih rogovjih jelenov, uplenjenih v
minulem letu.

LZ Koper je aprila pripravila pregledno lovsko razstavo v prostorih
Kulturnega doma v Dekanih.
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prepriœanju øe kar »drnjohal« v
nedeljsko jutro. Pa sem se uøtel.
Na hitro so se odprla vrata stano-
vanjske hiøe in na pragu sem
zagledal skuøtranega Franœeka,
ki jo je mahnil proti meni. Opazil
sem tudi, da paniœno iøœe besede.
Sprva sem razmiøljal, da se mu je
kaj zgodilo, da je kaj narobe v
hlevu ali pri domaœih. Niti od-
zdravil mi ni, kar ustrelil je: »Œuj,
neøœe hodijo po vaøih preæah!«
»Majo œudne uniforme in œrne
øtrikane kape.« Povedal je, da je
enega videl na preæi æe prejønji
veœer, pa ni vedel, koga naj vpra-
øa ali œe naj komu sploh to pove.
Kar nekaj œasa je trajalo, da sem
mu dopovedal, da je videl polici-
sta v delovni uniformi in da je bil
pokrit s œrno kapo preprosto zato,
da ga ne zebe in da je opravljal
kontrolo zelene meje. Policisti
namreœ v skladu z dogovorom z
vodstvom LD Kog pri svojem
delu uporabljajo tudi naøe lovske
preæe za opazovalnice in da je to
del naøega sodelovanja. Franœek

ske postaje Ormoæ. Dogovorjena
ura – ob devetih pri stareøini na
Vitanu – se je kar pomaknila
proti deseti. Fantje so priøli øe
kar pod vtisom odprtja nove po-
staje in vsega tistega, kar so do-
æiveli ponoœi. 

skupno fotografiranje, sledil je
odhod do brunarice pri lovskem
ribniku, kjer smo se pogostili z
bograœem in peœenimi »perotka-
mi«. Policisti so se oblekli in po
zahvali odøli novim dogodivøœi-
nam naproti. 

Za zahvalo in sodelovanje pri
izdelavi preæe smo jim lovci pri-
pravili skupinsko fotografijo s
posvetilom, ki zagotovo æe visi
na œastnem mestu med drugimi
priznanji na novoodprti policij-
ski postaji. Mi pa kot doslej:
pripravljamo naœrte za nove ak-
cije in skupne stvaritve. Na kar-
to naøega loviøœa sem vnesel
novo preæo pod imenom »poli-
cijska preæa«. Prepriœan sem, da
nam bo dolgo sluæila v skupno
korist. 

Mag. Sreœko Krope

LD Ømarna gora 
in LD Medvode 
sta se izobraæevali

Vodstvo LD Ømarna gora je
v œasu lovopusta organizira-

la izobraæevalno predavanje o
boleznih divjadi za svoje œlane
pa tudi za œlane sosednje lovske

se je pomiril, stopil sem v hiøo in
skupaj z njegovo boljøo polovico
popil jutranjo kavico. Verjeli ali
ne, øe vedno nisem izgubil tiste-
ga vonja jutranje kave …

Naø »rajonski«, Kristijan Dog-
øa, pogosto obiøœe naøe krajane
in tudi naøega stareøino Iveka, da
kakøno reœejo. Beseda je dala
besedo in padla je ideja o skupni
postavitvi prosto stojeœe preæe v
naøem loviøœu. Naj povem, da
smo imeli s policisti in drugimi
pred tem skupaj v naøem loviøœu
æe veœ delovnih akcij, tudi tak-
øno, ki smo jo imenovali œiøœenje
okolja. Izbrani datum za skupno
akcijo ni bil najprimernejøi. Bilo
je 21. aprila in natanko en dan po
slovesnem odprtju nove Policij-

Po poznem jutranjem klepetu,
ob ustreznih posvetnih dobrotah,
smo se odpravili v Ciganijo, kjer
je bil doloœen kraj za postavlja-
nje preæe. Øestim policistom, z
VPO-jem, Kristjanom na œelu, se
je pridruæil øe pomoœnik koman-
dirja Vorøiœ in ‘pljunili’ smo v
roke. Stareøina Ivek je bil glavni
pri naœrtih in merah, drugi pa
smo kopali, zabijali, ravnali in se
potili. Ves naø trud in garanje bi
bilo zaman, œe ne bi bilo naøega
gospodarja »Faturja«, kot je nje-
govo partizansko ime, ki je vse
pripravil æe en teden pred akcijo.
V domaœi priroœni delavnici je
izdelal vse zelo natanœno, do
metra. 

Ob enih je bil zakljuœek in
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K fotografiji bi lahko pripisali razliœne komentarje, na primer: »Pri-
di takoj dol!«

Ostanki starega sistema: eden dela, drugi gledajo …

Fo
to

: S
. F

. K
ro

pe

Fo
to

: S
. F

. K
ro

pe

Veterinarski inøpektor mag. Øtefan Vesel se je prijazno odzval proø-
nji LD Medvode z izobraæevalnim predavanjem.

Lovci LD Medvode in Ømarna gora pozorno in z zanimanjem poslu-
øajo predavanje o boleznih divjadi.
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druæine LD Medvode. Preda-
vanje je bilo v lovskem domu LD
Medvode, udeleæilo pa se ga je
pribliæno 40 lovcev. Vodil ga je
mag. Øtefan Vesel, dr. vet. med.,
ki opravlja sluæbo veterinarskega
inøpektorja, hkrati pa je tudi lo-
vec. Glede vrste æivali, ki prevla-
dujejo v loviøœih obeh druæin,
nam je predstavil najpomemb-
nejøe in hkrati za œloveka najbolj
nevarne bolezni, kot so steklina,
fascioloza (metljavost pri pre-
ævekovalcih), ehinokokoza (me-
hurjavost), askaridoza (glista-
vost pri divjemu praøiœu) … Iz-
postavil je tudi problematiko œlo-
veku nenevarnih bolezni, kot sta
nosna in koæna zoljavost ter kla-
siœna praøiœja kuga. Predvsem
slednja postaja vedno bolj pro-
blematiœna, saj je zato, ker œlo-
veka ne ogroæa, po jasno dolo-
œenih predpisih ne zatiramo do-
volj, zato se vse bolj øiri. 

Predavatelj nam je na razum-
ljiv in preprost naœin predstavil
in pojasnil vidna kliniœna zna-
menja, ki kaæejo na obolelost
divjadi za posamezne bolezni ter
znaœilne naœine prenaøanja, raz-
voja in prepreœevanja bolezni. S
tem je æelel lovce øe posebej
opozoriti na potrebno previdnost
pri ravnanju z divjadjo.

Lovci smo prepriœani, da je
bilo predavanje uspeøno, saj smo
izvedeli veliko koristnih infor-
macij. Priporoœamo, da ga orga-
nizirajo tudi vodstva drugih LD.
Le tako bomo v prihodnje øe laæ-
je odkrili morebitna bolezenska
znamenja pri divjadi.

Gaøper Friøek

Peta generacija 
mladih koroøkih 
lovcev
Skupaj na Maøun koroøki in
øtajerski lovski pripravniki

Kljub trenutnemu (ne)naklo-
njenemu javnemu mnenju

za lov, vedno zahtevnejøim prak-
tiœnim in teoretiœnim lovskim
izpitom, obvezujoœim lovskim
kodeksom in mnogim nalogam v
lovskih druæinah se skoraj ne
zmanjøuje zanimanje za œlanstvo
v LZ Slovenije. To dokazujejo
vsakoletne nove generacije mla-
dih lovskih pripravnikov. Zago-
tovo se lahko s øtevilœnejøim
œlanstvom pohvalimo tudi na
Koroøkem. V Koroøki lovski
zvezi (KLZ) je prejønji mesec
uspeøno opravila lovski izpit æe
5. generacija mladih koroøkih
lovskih pripravnikov.

Zaradi pozno doreœenih odpr-
tih vpraøanj, kako v letu 2007
sploh organizirati teoretiœni del
izobraæevanja, so nekatere ob-
moœne lovske zveze pozneje za-
œele z izobraæevanjem. Vendar je
tudi letos Komisija za izobra-
æevanje, kulturo in odlikovanja
(IKO) pri KLZ, ki jo vodi Duøan
Kudrnovsky, øe kar zgodaj or-
ganizirala teœaj. Odkar ima KLZ
nove prostore v Mislinjski doli-
ni, v Pameœah, lovsko izobraæe-
vanje poteka tam.

Neutrudni vodja teœaja, upo-
kojeni uœitelj Rihard Kozjak,
œlan LD Doliœ, je povedal, da je
letoønji teœaj obiskovalo 36 lov-
skih pripravnikov, medtem ko so
prejønje generacije øtele okrog
25 teœajnikov. »Letoønja genera-
cija je bila øe kar uspeøna, saj so
teœajniki dokaj redno obiskova-
li teœaje. Prisotnost je bila kar 
94,9 %. Tudi povpreœna ocena
3,8 je, œeprav so nekateri pri-
pravniki morali k popravnemu
izpitu, pohvale vredna. Je pa le-
toønja generacija mladih sloven-
skih lovcev prva, ki je dobila
dræavni lovski izpit. Na Koroø-
kem je tudi prva, v kateri ni bilo
nobene lovke. Nekoliko manj
pohvale si teœajniki, predvsem
pa njihovi mentorji zasluæijo za-
radi æal øe vedno ne dovolj dob-
ro izpolnjenih dnevnikov. Da je
temu tako, niso toliko krivi lov-
ski pripravniki, ampak predvsem
njihovi mentorji. Da bodo na-
slednje leto dnevniki napisani
tako, kot morajo biti, bomo lov-
ske mentorje øe dodatno izobra-
æevali,« je poudaril Kozjak.

Preden se je letoønja generaci-
ja udeleæila slavnostne podelitve
lovskih spriœeval, ki je bila maja
v Gostiøœu Kovaœ v Podgorju, so
se lovski pripravniki, njihovi
mentorji in predstavniki KLZ:
Duøan Leskovec, predsednik,
Rihard Kozjak, vodja teœaja,
Franc Praznik, strokovni tajnik,
in Franc Rotar, œlan IKO, ter
lovski inøpektor za Koroøko Dra-
go Kriæan udeleæili strokovne
ekskurzije. Medtem ko so si vsa
prejønja leta mladi koroøki lovci
poleg Slovenskega lovskega mu-
zeja v Bistri pri Vrhniki ogledali
tudi gradova Sneænik in Maøun,
jih je letos pot vodila samo do
sneæniøkega gradu in nato na Ma-
øun, kar je bilo za en dan dovolj. 

Prviœ letos so se strokovne
ekskurzije skupaj udeleæili ko-
roøki in øtajerski lovski priprav-
niki iz ZLD Ptuj - Ormoæ. Med-
tem ko so koroøke lovce vodili
kar trije odgovorni, Leskovec,
Praznik in Kozjak, je lovske pri-
pravnike s ptujsko-ormoøkega

obmoœja vodil Mirko Orban,
strokovni tajnik ZLD Ptuj -
Ormoæ. Æe prvo snidenje na po-
stajaliøœu Lukovica je nakazova-
lo, da je pred vsemi udeleæenci
pouœne poti lep, nepozaben in
naporen lovski dan. In res je bilo
tako! Notranjska s svojo Loøko
dolino, ki je brez dvoma dobro
znana po gradu Sneænik, po bo-
gati lovski tradiciji in gostoljub-
nih lovcih, bo slehernemu mla-
demu lovcu pa tudi drugim osta-
la v lepem spominu, zlati pa uœna
ura pod mogoœnimi kroønjami
veœstoletnih lip, hrastov in gab-
rov. Te so øe posebno obœu-
dovali lovci, ki so jim gozdne
drevesne vrste bolj znane. Franc
Koøœak, ki æe osmo leto vodi
ZLD Notranjske - Cerknica, je
slovenskim lovcem dobro znan
tudi kot dolgoletni dopisnik
Lovca iz Notranjske. Tudi letos
je, tako kot vsa prejønja leta, s
svojim bogatim lovskim in zgo-
dovinskim znanjem izredno nav-
duøil slehernega udeleæenca lov-

ske ekskurzije. Øe posebno je
bilo zanimivo, ko je govoril o
letu 1870, œasu, ko so tod naselili
prve gamse, ki so izhajali s po-
boœij Pece. Tako dandanes not-
ranjska loviøœa bogatijo tudi gam-
si, potomci pred veœ kot sto leti
preseljenih koroøkih gamsov. Æal
je grad Sneænik zaradi obnavlja-
nja æe nekaj œasa zaprt, zato si
mladi lovci niso mogli ogledati
notranjosti edinstvenega lovske-
ga dvorca Schönburgov in lov-
ske zbirke, ki je le streljal od mo-
goœne skulpture boginje lova
Diane. 

K dodatnemu lovskemu izo-
braæevanju mladih lovcev je svo-
je dodal tudi dolgoletni vodnik v
Polharskem muzeju Joæe Øraj.
Ko je govoril o naselitvi jelenja-
di na Notranjskem, o lovu na
polhe, zlasti pa o medvedu, ni
mogel mimo zadnjih dogodkov
na raœun medvedov. Ko je tako
æivo pripovedoval o øtevilœnosti
medvedov na Notranjskem in o
njihovem odstrelu, je med dru-
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V senci veœstoletnih gabrov in hrastov je po obilni malici potekala
tudi zelena lovska uœna ura. Koroøkim in øtajerskim lovcem je spre-
govoril spoøtovani lovski pedagog Franc Koøœak, predsednik ZLD
Notranjske - Cerknica.

Ker si udeleæenci lovske strokovne ekskurzije niso mogli ogledati
notranjosti gradu Sneænik, so se za spomin fotografirali ob njem. Na
lovski fotografiji – po gasilskem vzorcu – je najveœ koroøkih lovcev
(levo). Med njimi je tudi 57-letni Mirko Koœnik, najstarejøi letoønji
pripravnik iz LD Doliœ. Øtajerski lovci so v manjøini (desno).



gim dejal, da je medved »doma-
œa« æival in da zato œloveku ni
nevaren. Na naøe vpraøanje, za-
kaj medveda øteje za »domaœo«
æival, je dejal, da zanj paœ je
»domaœ«, saj œloveku dejansko
le ni tako nevaren, kot ga æelijo
prikazati nekateri nepoznavalci.
Pri tem je mislil na novinarje.
Zelo œustveno je opisal odstrel
medveda, ki se je potikal v okoli-
ci sneæniøkega gradu, in so ga po
njegovem mnenju odstrelili po
nepotrebnem. Na Notranjsko,
zlasti na grad Sneænik in Pristavo
– naselje nekdanjih podloænikov
in njihovih potomcev, ki so slu-
æili graøœaku Schönburgu – veæe
tudi Stanka Grla, œlana LD Jam-
nica - Prevalje. V hiøi, v kateri je
zdaj Polharski muzej, se je leta
1928 namreœ rodil njegov oœe
Stanko, saj je njegov stari oœe
delal za takratnega grofa.

Pravzaprav je bil letoønji lov-
ski potep po Notranjski deæeli
dokaj »bahav«. Tudi tokrat, kot
vsa prejønja leta, so se mladi ko-
roøki lovci za svoj izlet oblekli
sveœano. Da ne bi trpeli lakote,
jim je Branko Knap, gospodar
LD Podgorje, za na pot spekel
kar dva praøiœka. Le pijaœe iz av-
tobusa je prehitro zmanjkalo. Or-
ganizatorji potepanja niso priœa-
kovali, da bo eden sodobnejøih,
kar 14 metrov dolg in øestosni
Plamenov turistiœni avtobusov
predolg za ozko in precej viju-
gasto cesto, ki vodi do gradu
Sneænik in nato øe za gozdno na
1.025 m visoki Maøun. Le izku-
øenemu øoferju Marjanu, ki ga
mnogi kliœejo tudi Pilot, velja
zahvala, da so lovci najprej sploh
priøli do gradu Sneænik in nato
tudi na Maøun. Tam jih je v idi-
liœni gozdni hiøi, v kateri je novo
informacijsko-izobraæevalno sre-
diøœe pod Sneænikom, pozdravil
Anton Marinœiœ, direktor LPN
Jelen - Sneænik, ki je v sklopu
Zavoda za gozdove Slovenije.
Marinœiœ, cenjen delavec v lovst-
vu in velik poznavalec lova na-
sploh, zlasti øe medveda, je v be-
sedi in sliki nazorno predstavil
naœin odlova in spremljanja æiv-
ljenja medvedov v Sloveniji. 

Franc Rotar

Tradicija in 
druæabnost

Øentviøki lovci so tudi 27. 
aprila letos pripravili tradicio-

nalno praznovanje dneva upora
proti okupatorju. Œastno salvo v
spomin na padle in umrle lovce
ter prebivalce Toøkega Œela so to

pot izjemoma izstrelili æe en te-
den pred tem. Loviøœe LD Toøko
Œelo se namreœ skoraj prekriva z
veœjim delom medvojne Dolo-
mitske republike. V 2. svetovni
vojni so si to obmoœje razdelili
italijanski in nemøki okupatorji
in oboji na obeh straneh uprizar-
jali strahovlado nad prebivalci.

Lovski druæini Medvode in Toø-
ko Œelo sta ob nekdanji okupa-
torski meji v spomin na tiste do-
godke odkrili spominsko ploøœo. 

Osrednje dogajanje na sam
dan praznovanja je poudarilo tudi
streljanje: meddruæinsko lovsko-
strelsko tekmovanje na glinaste
golobe in MK tarœo srnjak, ki se
ga je udeleæilo veœ kot 70 strel-
cev in 11 ekip. Zmagala je ekipa
LD Ig, drugi so bili strelci s
Toøkega Œela, tretje mesto je pri-
padlo Medvodœanom.

Rezultati:
Kombinacija: 
1. T. Konœan, LD Ig, 180 t., 
2. P. Flis, LD Trebnje, 179 t.,
3. L. Pavloviœ, LD Ig, 175 t.

Golobi: 
1. P. Flis, LD Trebnje, 20 t.,
2. S. Piøek, LD Trebnje, 19 t.,
3. T. Konœan, LD Ig, 19 t.

Srnjak: 
1. J. Pavli, LD Tomiøelj, 86 t.,
2. L. Pavloviœ, LD Ig, 85 t.,
3. L. Koroøec, LD Medvode, 85 t.

Ekipno: 
1. LD Ig, 519 t.,
2. LD Toøko Œelo I, 490 t.,
3. LD Medvode I, 461 t.

Veterani: 
1. F. Barbiœ, LD Medvode, 159 t.,
2. T. Markiœ, LD Udenborøt, 143 t.,
3. R. Knific, LD Medvode, 143 t.

Tekmovanje, ki ga je vodil
strelski referent Igor Tomaæiœ,
sodil pa Stane Tomaæiœ, je pote-
kalo tekoœe, disciplinirano in
varno. Pri organizaciji tekme in
prireditve so poærtvovalno sode-
lovali skoraj vsi œlani LD. Nato
se je nadaljevalo razvedrilno
streljanje na gnjat in klobase, ki
je potekalo v sproøœenem in dru-
æabnem vzduøju. K vedremu po-
œutju je prispevalo: øtevilœna ude-
leæba lovskih prijateljev, bogata
kulinariœna ponudba in prijetno
sonœno pomladno vreme.

Lado Pohar

Strelci LGB Lenart v
gosteh v LD Velka

V Slovenskih goricah ima
lovsko strelstvo dolgoletno

tradicijo. V 70-ih in 80-ih letih
prejønjega stoletja so lovske dru-
æine marljivo gradile streliøœa za
streljanje na glinaste golobe ob
lovskih domovih. Tedaj je bilo
strelstvo »moderen in ugleden«
øport, zanimiv tudi za mnoge
nelovce. Zdaj je nekoliko dru-
gaœe: zanimanje za strelstvo se
zmanjøuje, mnoge lovske dru-
æine so morale zaradi øiritve sta-
novanjskih naselij svoja streliøœa
preseliti (denimo LD Benedikt)
ali celo opustiti (LD Lenart in
nazadnje LD Voliœina) zaradi te-
æav s œezmernim hrupom, ki kar
naenkrat moti nekaj »novih pre-
bivalcev« okolice streliøœa v Vo-
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Na letoønjem lovskem strelskem tekmovanju na Toøkem Œelu se je
pomerilo veœ kot 70 strelcev.

Na Toøkem Œelu organizatorji vedno pripravijo najboljøi lovski golaæ.
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Zmagovalna ekipa LD Voliœina: Stanko Greifoner, Igor Vogrin,
Joæe Ornik, Dejan Zelenik, Franci Ornik
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liœini. Kljub temu lovci, zdruæeni
v LGB Lenart, nadaljujemo z or-
ganizacijo vsakoletnih tekmo-
vanj v lovskem strelstvu. Le-
toønje je organizirala LD Sv. Ju-
rij pod vodstvom stareøine Ivana
Øpindlerja in prizadevnega taj-
nika Franca Krivca. Prizoriøœe
je bilo streliøœe pri lovskem domu
sosednje in nadvse gostoljubne
LD Velka, ki streliøœe brez teæav
s pridom uporablja tudi za orga-
nizacijo veœjih strelskih tekmo-
vanj.

Lovska kombinacija v strelja-
nju na tarœe srnjaka, lisice in div-
jega praøiœa v razliœnih poloæajih
ter streljanje na glinaste golobe
je postregla z zanimivim razple-
tom in rezultati. Kljub temu na
vrhu ni bilo velikih preseneœenj.
Favoriti so ohranili mirne æivce
in ostro oko, sodniøki zbor pod
vodstvom sodniøke strelske le-
gende Karla Purgaja pa je po-
skrbel, da je tekmovanje poteka-
lo po pravilih in da so zasluæeno
slavili najboljøi. Øe pomembnej-
øe kot rezultati je bilo druæenje
lovcev, mladih in veteranov, in
sicer ob pogostitvi po tekmova-
nju, ob razglasitvi rezultatov ter
podelitvi pokalov najboljøim
ekipam in posameznikom.

Rezultati – lovska kombinacija:
Ekipno:
1. LD Voliœina 674,4 toœke
2. LD Dobrava 627,3 toœke
3. LD Benedikt 557,1 toœke
4. LD Sv. Ana 508,1 toœke
5. LD Lenart 483,4 toœke
6. LD Sv. Jurij 473,8 toœke

Posamezniki:
1. Vlado Øteinfelser (LD Dobra-

va) 201,2 toœke
2. Franci Ornik (LD Voliœina)

194,9 toœke
3. Marjan Perko (LD Benedikt)

194,5 toœke

6. Dominik Slekovec (LD Dob-
rava) 163,9 toœke

Franci Ornik

Usposabljanje 
lovcev za pravilno
uporabo motorne 
æage

Sredi maja se je vodstvo LD
Jezersko odloœilo, da bo pri-

pravilo t. i. uradno in predpisano
usposabljanje svojih œlanov, ki v
loviøœu opravljajo tudi dela z
motorno æago.

Teœaj usposabljanja je pripra-
vila srednja øola za gozdarstvo iz
Postojne v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove Slovenije. Vseh
trinajst œlanov LD Jezersko je
zadovoljivo opravilo preizkus
znanja.

60 let LD Martin
Krpan - Bloke

Pred 60 leti, leta 1946, takoj po
koncu 2. svetovne vojne, je

Okrajni narodni odbor sklical
notranjske lovce in jih seznanil 
z novim Zaœasnim zakonom o
lovu. Na osnovi tega se je v gostil-
ni Pri Lavriœu zbralo 14 Bloœa-
nov in ustanovilo Lovsko dru-
æino Nova vas - Bloke. Verjetni
udeleæenci tega sestanka so bili
Karel Mazij, Joæe in Matija
Semiœ, Milan in Æan Klanœar,
najbræ tudi Joæe in Franc Ma-
rolt, Franc Krajc, Franc Mo-
dic, Anton Pavœiœ in Zgonc z
Radleka. Æal ustanovnih œlanov
ni veœ med nami, vestnega in
marljivega lovca pa œaka precej
arhivskega gradiva, ki ga bo v
spomin zanamcem treba øe ure-
diti in prouœiti.

4. Joæe Ornik (LD Voliœina)
185,5 toœke

5. Milan Bauman (LD Sv. Jurij)
168,2 toœke

Na sploøno ugotavljamo, da je
v zdajønjem œasu vedno bolj po-
trebna usposobljenost za vsako
podroœje dela in opravil, pa tudi
zavarovanje pred nezgodami ter
odgovornost pri delu. Pri lovu je
tudi vse bolj na mestu vpraøanje
o ustreznem zavarovanju œlanov
in lovskih gostov. Izjave o t. i.
delih in izvajanju lovskih aktiv-
nosti ter obveznosti na lastno
odgovornost je vse bolj na trhlih
tleh. Ko se zaœno pravde, se ved-
no izkaæejo praznine in pomanjk-
ljivosti. Zato prihaja vse bolj do
izraza potreba po ustreznem za-
varovanju œlanov lovskih druæin
v primeru nesreœ, reøevanja in
zdravljenja, pa tudi odgovorno-
sti. Œe bi vsi lovci hkrati uredili
œlansko zavarovanje, bi zane-
sljivo iztræili nekajkrat boljøe in
manjøe premije plaœila zavarova-
nja, kakor da vsaka LD zase skle-
pa tovrstna zavarovanja. 

France Ekar

Kljub nekaterim manjkajoœim
podatkom ima LD marsikaj po-
kazati. Loviøœe se razprostira v
celoti na obmoœju Obœine Bloke,
v druæini pa je 45 lovcev, v veliki
veœini z bloøke planote. Karel
Mazij in Joæe Semiœ sta æe leta
1948 na mednarodni razstavi
lovskih psov v Ljubljani prejela
najviøji priznanji. Tradicijo dob-
rih vodnikov goniœev nadaljuje
œetrtina prizadevnih lovcev kino-
logov. V 60-ih letih so postavili
veœ kot 50 veœjih in manjøih lov-
skih objektov. Øe posebno po-
nosni so na lovsko koœo brunari-
co na Bloøœku in lovski dom v
Novi vasi, ki je priljubljeno sha-
jaliøœe lovcev in obœanov Blok.
Lovci svojo vlogo vidijo kot se-
stavni del æivljenja, sobivanja
ljudi in divjadi, tudi medveda.
Njihov moto je nadaljevati delo
prejønjih generacij za prihodnje
rodove. V velikem øtevilu so so-
delovali v osamosvojitveni voj-
ni, prav tako pa niso dræali kri-
æem rok pri prizadevanjih za sa-
mostojno obœino. Na leto opravi-
jo veœ kot 1000 ur prostovoljne-
ga dela, sodelujejo v œistilnih
akcijah, z osnovnoøolci se v na-
ravi pogovarjajo o naravi, vodijo
strelski kroæek, prirejali so raz-
stave v okviru kmeœkega praz-
nika, sodelovali so na bloøkih te-
kih …, skratka, na Blokah ne
mine prireditev brez sodelovanja
lovcev. Le redkokje je mogoœe
najti takøno povezavo med lovci
in prebivalci krajev kot na Bloøki
planoti. Zato je bilo praznovanje
obletnice praznik vseh Bloœa-
nov, lovski rog in lovska pesem
pa sta zadonela na øtefanovo.

Telovadnica Osnovne øole To-
neta Øraja - Aljoøe je bila skoraj
premajhna za vse lovce in sprem-
ljevalke domaœe lovske druæine,
predstavnike povabljenih sosed-
njih druæin in pobratene LD
Øentrupert, predstavnike doma-
œih druøtev, obœine, Obmoœne
lovske zveze in Lovske zveze
Slovenije. 

Slavljenci so prireditev zaœeli
in jo podarili domaœinom. V go-
ste so ob domaœem Lovskem
pevskem zboru Martin Krpan
povabili litijske rogiste, pevce
MPZ Kulturnega druøtva Bloke
in osnovnoøolce. V lepi lovski,
zimsko okraøeni telovadnici so
obiskovalci na posebnem platnu
spremljali podrobnosti doseda-
nje zgodovine, slavnostni govor-
nik, stareøina Franc Hiti, pa je
prisotne nagovoril v pogovoru z
voditeljem. Poudaril je skrb za
divjad, ki jo æelimo ohraniti tudi
zanamcem, in dobro sodelovanje
med lovci in prebivalci Blok. V
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Najboljøi posamezniki LGB Lenart za leto 2007: Marjan Perko (LD
Benedikt), Vlado Øteinfelser (LD Dobrava), Franci Ornik (LD Vo-
liœina)

Œeprav so œlani LD Jezersko æe delali z motorno æago, so opravili øe
dodatno strokovno usposabljanje za varno uporabo z njo. Takøna
praktiœna izobraæevanja gotovo prispevajo, da bi bilo manj nesreœ
pri delovnih akcijah v loviøœih.
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imenu LD je najzasluænejøim
predal posebna priznanja, ki jih
je za to priloænost izdelal aka-
demski slikar Boæidar Strman -
Miøo. Prejel ga je najboljøi so-
sed, podjetje Novolit, kjer lov-
cem vedno prisluhnejo in jim
priskoœijo na pomoœ. Za dolgo-
letno, veœ kot 30-letno sodelova-
nje so priznanje prejeli predstav-
niki pobratene LD Øentrupert,

lovec Drago Mazij, ki je najza-
sluænejøi, da bloøki lovci prepe-
vajo æe tretje leto. V svojem ime-
nu in imenu OØ Toneta Øraja -
Aljoøe iz Nove vasi ga je prejela
ravnateljica Milena Miøiœ. Øola
æe dolga leta izjemno uspeøno
sodeluje z lovci na œistilnih akci-
jah, pri razstavah na lovsko te-
matiko in v strelskem kroæku, ki
ga vodijo lovci. Na zadnjem na-
ravoslovnem dnevu so øolarji
skupaj z lovci v sliki in besedi
strnili svoje vtise. Nastala je zgi-
banka, ki so jo obiskovalci preje-
li ob vstopu v dvorano, øolsko
avlo pa krasi tudi zanimiva raz-
stava likovnih del. V zahvalo so
lovci osnovnoøolski knjiænici po-
darili zbirko knjig Zlatorogove
knjiænice. Posebno zahvalo in
simboliœen øopek roæ pa so lovci
namenili Mariji Lipovec, ki je
pred leti dala pobudo za sodelo-
vanje lovcev z OØ. Øolarji so z
glasbenimi toœkami sodelovali
tudi v kulturnem programu, øe
posebno pa so navduøili z rap iz-
vedbo pesmi Œrni kos in skeœem
na lovsko tematiko.

Na prireditvi sta spregovorila
tudi predsednik ZLD Notranjske
- Cerknica Franc Koøœak in
predsednik LZS Bogdan Mah-
ne, ki je Marjanu Cimpriœu,
Janezu Milavcu, Bojanu Mo-
harju, Francu Zakrajøku - Go-
œevu in Francu Primoæiœu ml.
izroœil znak LZS za lovske zaslu-
ge, red III. stopnje pa so prejeli

nastopov so lani prviœ sodelovali
tudi na vseslovenskem sreœanju
lovskih pevskih zborov in skupin
rogistov v Metliki. Znaœilnost
domaœega zbora je, da v veœino-
ma prepevajo pesmi domaœih av-
torjev, najveœkrat z lovsko tema-
tiko. Tokrat so med øestimi pre-
mierno zapeli tudi dve povsem
novi lovski pesmi pevovodje
Janeza Kranjca.

Leto, v katerem je LD slavila
60-letnico, so lovci obeleæili
skromno, a delovno. Med dru-
gim so si nadeli ime po mito-
loøkem junaku Martinu Krpanu.
Ob spremembi imena in ob viso-
kem jubileju so razvili tudi nov
prapor, saj je bil stari (iz leta
1977) tudi brez znaka Lovske
zveze Slovenije. Praporøœaku ga
je predal æupan Joæe Doles, Ob-
œina Bloke pa je LD letos name-
nila tudi obœinsko priznanje.

Konec so s kratkim progra-
mom popestrili pevci MPZ KD
Bloke, ki so na koncu skupaj z
lovci pevci zapeli kanoniœen Po-
ziv na lov, rogovi litijskih rogi-
stov pa so simboliœno oznanili
konec lova. Prireditev, ki je bila
med øtevilnimi letoønjimi lovski-
mi obletnicami prisrœna, sveæa in
drugaœna, sta simpatiœno vodila
domaœina Milanka Slavec in
Miha Miøiœ.

Uradni konec slovesnosti se je
nadaljeval v neuradnem delu, ko
so lovci in gostje izmenjali
øtevilna mnenja, pevci pa so sku-

Branka Palœiœ, Tomaæ Kogej,
Franc Zakrajøek - Petrin, Joæe
Ænidarøiœ in Franc Primoæiœ st.

V kulturnem delu prireditve je
imel pomembno vlogo domaœi
LPZ Martin Krpan. Peti so zaœeli
komaj pred dvema letoma, iz
okteta so prerasli v zbor. Tako
kot LD so si nadeli ime domaœi-
na, zgodovinskega junaka Mar-
tina Krpana. Poleg øtevilnih

paj z gosti, tudi æupanom in æup-
nikom, zapeli øe vrsto lepih na-
rodnih pesmi ter dokazali, da sta
pesem in dobra volja doma tudi
na Blokah. 

Marjan Fortin

60 let LD Veliki 
Kamen 

Lovska druæina Veliki Ka-
men je 1. maja 2006 prazno-

vala 60. rojstni dan. Zaradi spleta
okoliøœin smo praznovali øele
21. novembra 2006 pred lepo
urejenim lovskim domom na
Kozji gori. Kot se za naøe kraje
spodobi, je prireditev zaœel mlad
harmonikar iz OØ Koprivnica,
slavnostni govornik pa je bil sta-
reøina Mirko Kunøek. Na krat-
ko je predstavil delovanje LD v
minulem obdobju in razkril ime-
na ustanovnih œlanov. Takratni
ustanovni œlani LD Veliki Ka-
men so bili: Alojz Ajdonik,
Ivan Boæiœnik, Anton Boæiœ-
nik, Franc Boæiœnik, Franc
Braœun, Joæe Drenovec, Mar-
tin Gmajner, Anton Gorjup,
Avgust Kink, Martin Mirt,
Joæe Moøkon, Joæe Pirø, Joæe
Pribovøek, Maks Resnik in
Joæe Sotoøek.

Prvi œlani so bili veœinoma
kmetje ali rudarji, povezani z
naravo, zato jim ni bilo teæko
orati ledine v lovstvu, pa tudi
skrbeti za naravo ter æivelj v njej.
Leta 1969 je bila kupljena par-
cela z zasajenim vinogradom in
manjøo zidanico. Nad njo je bila
brunarica z dvema prostoroma,
ki sta dolgo sluæila za posvete,
seje in razne vesele dogodke.
Leta 1989 smo na podarjeni par-
celi Klauæarjevih na Kozji gori
zgradili streliøœe za streljanje na
glinaste golobe. Ker je bilo to
mesto nekako v srediøœu loviøœa

ter dostopnejøe, smo se leta 1991
odloœili na Kozji gori zgraditi øe
lovski dom. Gradnja je trajala pet
let. Vsi œlani smo v œasu gradnje
æiveli in dihali za dan, ko bo dom
konœan. Slovesno smo ga odprli
na dan praznovanja 50-letnice
obstoja LD, leta 1996. LD so
poleg prvega stareøine Martina
Gmajnerja vodili øe Ivan Bo-
æiœnik, Franc Boæiœnik, Ferdi-
nand Bavec, Ivo Boæiœnik, Ivan
Ulœnik, Peter Poæun in zdaj
Mirko Kunøek. Pri predstavlja-
nju minulih zmag in veœjih do-
godkov ne smemo pozabiti na
tajnika Joæeta Moøkona, ki je
æal æe pokojni, bil pa je soustano-
vitelj druæine in potem kar 50 let

tudi tajnik LD, kar je velika red-
kost v slovenskem lovstvu.

V imenu ZLD Posavja je spre-
govoril Vinko Volœanjk in naj-
zasluænejøim œlanom za dolgo-
letno in uspeøno delo v lovski
organizaciji razdelil visoka lov-
ska odlikovanja. Red za lovske
zasluge III. stopnje sta prejela
Franci Drenovec in Peter Po-
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Lovci LD Nova vas - Bloke so se ob 60-letnici preimenovali v LD
Martin Krpan - Bloke in ob tej priloænosti razvili nov lovski prapor.
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Stareøina LD Veliki Kamen,
Mirko Kunøek, je v svojem go-
voru predstavil zgodovinske mej-
nike LD.

Œlani LD Veliki Kamen ob 60-letnem jubileju
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æun, znak za lovske zasluge pa
so dobili: Silvo Braœun, Alojz
Drenovec, Martin Resnik, Mir-
ko Kostevc, Mirko Kunøek in
Igor Poljøak. Proslave so se
udeleæili predstavniki vseh so-
sednjih LD, ki so ob tej priloæ-
nosti pripravili spominska darila,
pa tudi vseh drugih okoliøkih
delujoœih druøtev, s katerimi so-
delujemo. Spregovoril je tudi æu-
pan Franci Bogoviœ in nam za-
æelel øe naprej uspeøno delo ter
prijetno druæenje.

V okviru kulturnega programa
so nastopili mladi harmonikarji
z OØ Koprivnica, dva uœenca
sta zaigrala prikupen skeœ z lov-
sko tematiko; mentorici in øoli
iskrena hvala. Ne nazadnje bi se
radi na tem mestu zahvalili tudi
pevkam skupine Zefir, ki so nam
popestrile proslavo, zapele pa so

velikim uspehom poœnemo tudi
dandanes. Œlani LD Kapele, œe-
prav ena najmanjøih po velikosti
loviøœa ter majhna po øtevilu
œlanov (31), se lahko pohvalimo,
da s pravilnim gospodarjenjem
dosegamo lepe rezultate pri gos-
podarjenju z divjadjo. V naøem
loviøœu je poglavitna divjad sr-
njad, fazan in raca mlakarica. 

Loviøœe LD Kapele je na ju-
govzhodu Slovenije, v Obœini
Breæice. Ob reki Sotli mejimo na
LD Dubravica (R Hrvaøka), na-
dalje mejimo na LD Dobova, LD
Breæice, LD Globoko in LD
Bizeljsko. Z vsemi omenjenimi
druæinami imamo zelo dobre od-
nose. Naøe loviøœe je niæinsko:
polja, travniki in gozdovi. Po-
memben del loviøœa sta niæinski
moœvirnat predel Jovsi in gozd
Dobrava. Obe obmoœji imata  sta-

V œasu delovanja naøe LD so
œlani z lastnim delom zgradili tri
lovske koœe in lovski dom v ob-
jektu, ki ga delimo z Gasilskim
druøtvom. Na opravljeno delo
smo lahko ponosni. Poleg tega
smo vzdræevali tudi vse druge
lovske naprave, ki zagotavljajo
varen in uœinkovit lov, ter se
udeleæevali vseh œistilnih akcij v
naøem loviøœu.

Slovesnost ob jubileju je zaœel
predsednik Janko Ferjan, ki je
v uvodu pozdravil vse navzoœe

zavraœamo, ker se zavedamo, kaj
taka sprememba pomeni za div-
jad. Zelo pouœne primere najde-
mo nedaleœ v sosednjih deæelah.
Predsednik je prisotnim zagoto-
vil, da bo LD Jelovica - Ribno
svojo pozitivno vlogo v zaupa-
nem ji loviøœu odigrala tudi v pri-
hodnje.

Program proslave so popestrili
bohinjski rogisti ter mlada fol-
klorna skupina iz Ribnega s pes-
mijo in plesom. Svojstven peœat
slavnosti pa so s svojo prisotnost-

tudi pozneje med prijetnim dru-
æenjem, ki je trajalo pozno v noœ. 

Prav lepa hvala vsem, ki ste s
svojim obiskom in kulturnim
prispevkom obogatili naøo oblet-
nico, praznik Lovske druæine
Veliki Kamen.

Franci Drenovec

60 let LD Kapele 

Lovci LD Kapele smo 17. ju-
nija lani praznovali 60 let

delovanja. Leta 1945 so se kra-
jani Kapelske vasi oz. Kapel
vrnili iz izgnanstva, zato so se
ljubitelji narave in lova leta 1946
odloœili ustanoviti svojo lovsko
druæino. Zdaj na æalost med
nami ni veœ nobenega ustanov-
nega œlana LD. Narava je bila
takrat skopa z divjadjo, kot do-
kazujejo zapiski iz tistih œasov.
Odstrel je bil zanemarljiv oziro-
ma ga v zaœetnih letih sploh ni
bilo. Œlane - lovce je druæil pred-
vsem prijazen odnos do narave
in divjadi. Naøi predniki so z div-
jadjo skrbno gospodarili, kar z

tus zavarovanega obmoœja, sta
naravni spomenik R Slovenije. 

Lovci LD Kapele se sreœuje-
mo pri naøi lovski koœi, na katero
smo øe posebno ponosni, œeprav
je to skromna stara obnovljena
lesena hiøa iz brun, ki so bile v
preteklosti znaœilne za naøe ob-
moœje in nas bo v prihodnje spo-
minjala, kje in kako so bivali
naøi predniki. Aktivno sode-
lujemo s Krajevno skupnostjo
Kapele in z drugimi druøtvi ter
vsemi krajani. Zelo ponosni
smo, da smo uspeli krajane in
druge prepriœati, naj se prepreœi
gradnja regijskega odlagaliøœa za
smeti v gozdu Dobrava, kar bi za
naø kraj pomenilo veliko ekolo-
øko katastrofo. Ob tej priloænosti
se zahvaljujemo vsem gostom, ki
so s svojo prisotnostjo poœastili
naø praznik, øe posebno pra-
porøœakom ZLD Posavje - Kr-
øko, praporøœakom in gostom iz
sosednje Hrvaøke, Lovskemu
pevskemu zboru Globoko, lov-
skim rogistom iz Dobove in
predstavnikom OØ Kapele. 

N. N.

60 let LD 
Jelovica - Ribno

Œlani zdajønje LD Jelovica -
Ribno smo praznovali 60-

letnico ustanovitve 16. septem-
bra 2006. Obenem smo proslavi-
li tudi 30-letnico pobratenja z
LD Kriæevci.

Naøa LD izvira iz dveh LD, in
sicer LD Ribno s prvim stareøino
Antonom Deæmanom in gospo-
darjem Francem Torkarjem.
Takoj za njo je bila ustanovljena
LD Lancovo s stareøino Gab-
rijelom Pesjakom in gospodar-
jem Janezom Øtiherlom. Od
vseh ustanovnih œlanov je med
nami øe tedanji stareøina LD
Lancovo Gabrijel Pesjak.

Zaœetek delovanja LD Jelovi-
ca - Ribno je bil zelo teæak, saj je
bila druæina brez vsakrøne mate-
rialne osnove. Tedanji œlani so z
voljo in ljubeznijo do naravnega
okolja in divjadi prebrodili te-
æave, saj jih je spodbujalo realno
dejstvo, da ima pravico do lova
tudi preprost œlovek.

Z veœanjem øtevilœnosti œlan-
stva in veœanjem materialne os-
nove so se izboljøale tudi razme-
re v naravnem okolju. Øtevilœ-
nost divjadi se je poveœala, v
populacijah sta se uravnali nor-
malna starostna in spolna struk-
tura. 

œlane, vdove pokojnih œlanov
LD, predstavnike sosednjih LD,
agrarnih skupnosti z naøega ob-
moœja in delegacijo pobratene
LD Kriæevci. V svojem govoru
je na kratko orisal preteklost
naøe LD in se zahvalil vsem se-
danjim in pokojnim œlanom za
vloæeno delo ter prizadevanje.
Poudaril je, da se vedno bolj
krepi zavest, da lov ni le strelja-
nje, paœ pa skrb za okolje in
æivljenje v njem. Le tako ravna-
nje zagotavlja lovœev notranji
mir in je hkrati tudi pogoj za
ustrezno mesto lovu in lovcem v
zahtevnem druæbenem okolju.
Za sodelovanje se je zahvalil
vsem, s katerimi si delimo pro-
stor, v katerem je najlepøi sestav-
ni del divjad. Lovci menimo, da
je dobro sodelovanje vseh upo-
rabnikov v prostoru edina prava
pot, ki hkrati zagotavlja ohranja-
nje prepotrebnega naravnega rav-
novesja. Mnenja o tem so sicer
razliœna, vendar vsako drugaœno
ravnanje pomeni le øe dodatne
grobe posege v naøe okolje in
»æaganje veje, na kateri sedimo«.
Vse naøe ravnanje je uokvirjeno
z veljavnim lovskim zakonom in
skupaj z njim si moramo priza-
devati, da bodo v njem poprav-
ljene vse prej oœitane slabosti.
Kakrøne koli odmike v smeri pri-
vatizacije loviøœ in lovstva lovci

392 Lovec, LXL. letnik, øt. 7–8/2007

LOVSKA ORGANIZACIJA

Lovci LD Kapele, ki so junija lani praznovali 60-letnico svojega
delovanja.

Œlani LD Jelovica - Ribno so øestdesetletnico praznovali septembra
lani.



jo dali prapori sosednjih lovskih
druæin!

Proslavo smo sklenili s prijet-
nim druæenjem ob dobri kapljici
in jedeh, ki so jih pripravili neka-
teri naøi œlani tudi s pomoœjo
svojih druæic, in se zadovoljni
razøli øele pozno ponoœi!

Peter Zorec

60 let LD Dobrœa

16. septembra 2006 je LD
Dobrœa v Kulturnem

domu v Podbrezjah v œast 60-let-
nega delovanja pripravila slav-
nostno akademijo, s katero se je
sklenil niz lovsko-kulturnih pri-
reditev, namenjenih praznovanju
tega lovskega jubileja. Æe nekaj
dni prej je bila postavljena izred-
no zanimiva razstava lovskih
trofej s predstavitvijo zgodovine
lovstva, lovske kulture, æivalstva
in rastlinstva v naøem loviøœu in
lovske fotografije. Dan po slav-
nostni akademiji je bila v sliko-
viti gotski cerkvi na Tabru maøa
v œast sv. Hubertu, zavetniku lov-
cev.

Za slavnostno akademijo je
bilo res veliko zanimanje, saj se
jo je poleg lovcev in svojcev ter
predstavnikov sosednjih LD
udeleæilo tudi veœ predstavnikov
lokalnih skupnosti, posestnikov,
predsednik ZLD Gorenjske Joæe
Sever in æupana Obœine Træiœ
Pavel Rupar in Obœine Naklo
Ivan Øtular. Slavnostni program,
ki je obsegal trinajst toœk, so
dopolnjevali Bohinjski rogisti z
ubranimi lovskimi melodijami.
Program je na svojstven in zani-
miv naœin povezoval mladi Da-
vid Ahaœiœ ter s svojim tempera-
mentnim pristopom dajal prire-
ditvi øe prav poseben œar.

Vse zbrane je pozdravil in
nagovoril stareøina LD Robert
Markiœ in vsem izrekel dobro-
doølico. Nato je sledil njegov go-
vor, v katerem je kritiœno izpo-
stavil vlogo lovstva v teh, za lov-
ske vrednote nenaklonjenih œa-
sih. Jasno je zaœrtal misel, da
moramo biti prav lovci tisti, ki
nam v nobenem primeru ne sme
biti vseeno, kaj se dogaja v oko-
lju, kako se ohranja naravno
ravnovesje in kdo bo za to nosil
odgovornost. Poudaril je, da je
naøe temeljno poslanstvo, da se
borimo za ohranitev in varstvo
slovenskega naravnega okolja in
divjadi v njem ter za lovsko iz-
roœilo. To misel je zakljuœil s
citatom dr. I. Lovrenœiœa: »Goz-
dovi ginevajo, izginjajo moœvir-
ja, polja se spreminjajo v zelnike
in vrtove, divjad izgublja svoja

skrivaliøœa in gine – izumira. Edi-
no lovec je ta, ki prosti naravi øe
daje spoøtovanje. In dolænost
pravega lovca je, da poezija te
proste narave ne izumre!«

Stareøina je kritiœno in zaskrb-
ljeno je ugotovil, da politiœne in
druæbene razmere lovstvu niso
naklonjene, da lovci dræavi ni-
smo veœ strokovni partner in da
nas izenaœuje z druøtvi, kjer se
øahira, balina in igra tenis! Iz-
postavil je dejstvo in nujnost, da
se lovci zavedamo, da se mora
tudi lovstvo reorganizirati sklad-
no s spremembami v druæbi,
vendar pa moramo skupno do-
seœi, da bodo spremembe vodile
na bolje, da bodo pomenile raz-
voj in napredek, ne pa nazado-
vanje in vrnitev lovstva v ne-
kakøen srednji vek. Apeliral je na
vse lovce, ki so kot krajani kakor
koli udeleæeni v naravovarstve-
nih razpravah, povezanih s cen-
tralnim zbiraliøœem odpadkov za
Gorenjsko, da v njih zmaga glas
ekoloøke ozaveøœenosti in da
upoøtevajo dolgoroœne posledice
takønih dejanj.

Markiœ se je spomnil tudi treh
velikih imen, œlanov LD Dobrœa,
ki so æal æe pokojni: nadvse spo-
øtovanega lovskega tovariøa Fran-
ceta Cvenkla, ki je bil na za-
œetku svoje sluæbene poti pri-
ljubljen in spoøtovan uœitelj v
Podbrezjah, nato pa dolgoletni
odgovorni urednik revije Lovec,
beletristik, strokovnjak za slo-
vensko lovsko izrazoslovje ter za
lovske øege in obiœaje. Bil nam
je svetel vzgled praviœnega lovca
in zaøœitnika narave. Poklonil se
je tudi spominu na Toneta Pre-
storja, zavzetega veterinarskega
strokovnjaka, ki je izgubil æiv-
ljenje, ko je zdravil garje pri ko-
zorogih v Podljubelju. Tretji, Ja-
nez Markelj, pa je bil pionir lov-
skega strelstva na Gorenjskem in
v naøi druæini.

LD Dobrœa je bila ustanovlje-
na 2. februarja 1946. Deset lov-
skih zanesenjakov in œastilcev
naravnih lepot je kljub preæive-
lim grozotam vojne pri oblasteh
uredilo, da so jim v upravljanje
zaupali 2.000 ha veliko loviøœe v
KLO Kovor, Leøe, Palovœe in
Bistrica pri Træiœu. Zaradi minu-
le vojne je bilo loviøœe prazno,
zato so se v prvih letih odpove-
dali odstrelu parkljaste divjadi.
Rezultati gojitve so rodili sadove
in staleæ srnjadi in gamsov se je
bistveno poveœal. Imeli pa so
veliko teæav z divjimi lovci, ki so
zaradi sploønega pomanjkanja in
veliko vojaøkega oroæja ogroæali
zadane gojitvene cilje.

V prvih letih je bila druæina
deleæna reæimskih reorganizacij.
Leta 1950 je druæina øtela 12 œla-
nov. Leta 1951 se je zdruæila z
LD Træiœ, pridobili pa so tudi
800 ha lovnih povrøin v KLO
Podbrezje. S træiøkimi lovci so se
razøli leta 1952. Po reorganizaci-
ji lovskih meja in bonitiranju lo-
viøœ leta 1954 jim je bilo dode-
ljenih øe 500 ha povrøin v k. o.
Ljubno.

Loviøœe je dobivalo lovske ob-
jekte: preæe, krmiøœa, steze, sol-
nice, uvedli so lovskoœuvajsko
sluæbo, razcvetela se je lovska
kinologija, nastale so jesenske
brakade, ko je prek gozdov od-
mevalo zvonenje goniœev. Teda-
nji lovi so bili nepozabni. Leta
1966 so na Breøki planini odprli
lovsko koœo. Leta 1972 so v
poboœje Dobrœe spustili kolonijo
muflonov z Brionov. Leta 1974
je LD slavnostno razvila svoj
prapor, naslednje leto pa zgradila
streliøœe za streljanje na glinaste
golobe in za streljanje z MK
puøko pri Beleju v Podbrezjah.

Ker je bila økoda zaradi divjih
praøiœev vedno veœja, smo med
prvimi v Sloveniji zaœeli varova-
ti poljøœine z elektriœnimi pastirji
in uvedli obdelavo prepreœeval-
nih lovskih krmnih njiv in kr-
miøœ. Lovci smo bili glavni ak-
terji pri zatiranju hudih bolezni,
gamsje garjavosti, gozdne stek-
line in garjavosti lisic, ter izvajal-
ci prvih peroralnih cepljenj lisic
proti steklini. Sodelujemo pri ak-
cijah œiøœenja okolja in koønji
sena, prepreœujemo œezmerno za-
raøœanje. Tako skrbimo za enega
najbolj slikovitih predelov lovi-
øœa – Seœe na Dobrœi. Obdelu-
jemo tudi 7 krmnih njiv.

V minulih 60 letih je bilo v
naøih vrstah kar nekaj lovcev,
lovskih strokovnjakov in zane-
senjakov, ki so s svojim aktiv-
nim delom zaznamovali dogaja-
nje in utrip LD Dobrœa. Ker so,
æal, veœinoma æe pokojni, je
prav, da obudimo spomin nanje.
Blaæa Øter, Pavel Cvenkel, Ci-
ril Markelj in Franc Zupan -
Kunøtov so bili tisti, ki so s
svojo avtoriteto in odloœnostjo
vodili druæino v nemirnih povoj-
nih letih. Najdlje je opravljal
funkcije Vide Drobniœ, saj je
opravljal najodgovornejøe funk-
cije (bil je stareøina, gospodar)
dobrih 20 let. Ima najveœ zaslug
za dograditev lovske koœe, bil pa
je tudi najzasluænejøi za naseli-
tev muflonov in za razvitje lov-
skega prapora. Kar 15 let je tudi
œlan UO LZ Gorenjske. V tande-
mu z njim je Milan Zupan st.
neutrudno opravljal funkcije taj-
nika in stareøine. Hanzi Kralj je
bil eden prvih vodnikov krvo-
sledcev, dolgoletni œuvaj in us-
peøen vodnik lovskih gostov.

Ko se ozremo nazaj, ugotovi-
mo, da so naøi dedje in oœetje
dobro gospodarili in nam pustili
dobro dediøœino. Zaveza za se-
danje generacije je, da ohranimo
naravo in divjad po njihovem
zgledu in jo zapustimo svojim
sinovom kot bogato doto.

Tomaæ Pirih
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Œlani LD Dobrœa na slavnostni akademiji ob 60-letnici v Kulturnem
domu v Podbrezjah

Robert Markiœ, stareøina LD
Dobrœa, je v svojem nagovoru
odloœno izpostavil øirøi pomen
lovstva in njegove trajnostne
rabe pri reøevanju vse veœjih
okoljskih teæav.



Mirko Vrtaœnik,
soustanovitelj LD
Dole pri Litiji in
ZLD Zasavje, je
svoj visoki æiv-
ljenjski jubilej,
90-letnico, praz-
noval 3. marca
letos.

Lovstvo mu
kljub spoøtljivim letom ne pomeni le
zabave, paœ pa æe naœin æivljenja.
Veœ kot sedemdeset let mu je bil iz
srca predan, øe vedno pa z veseljem
odide na lov ali organizira kakøno
dejavnost v loviøœu.

Tako je v LD Dole pri Litiji in pri
Zvezi lovskih druæin Zasavje oprav-
ljal pomembne funkcije. Za svojo za-
gnanost in prispevek k razvoju lov-
stva mu je LZS podelila vsa mogoœa
priznanja in odlikovanja, tudi najviø-
je, Zlatorogovo plaketo, ki jo je dobil
leta 1997.

Naj samo spomnimo, da je Mirko
v LD Dole med drugim opravljal
funkcijo stareøine od leta 1963 do leta
1992, nato pa je bil øe do leta 2001
œlan UO LD. V ZLD Zasavje je bil
od leta 1967 do 1985 œlan Izvrøilnega
odbora kjer je s svojo avtoriteto in
dobrim poznavanjem strokovnih ter
politiœnih razmer veliko pripomogel
k razvoju in ugledu lovstva v Zasav-
ju. Posebno starejøi lovci s tega ob-
moœja, ki so poznali njegovo vlogo
in delo, ga øe vedno povpraøajo za
nasvet in mu z veseljem seæejo v roko
ali vsaj povpraøajo po njem.

Mirko je bil tudi uspeøen kinolog;
posebno pri srcu so mu bili istrski
goniœi. V œasih, ko je bilo v Zasavju
øe dovolj zajcev in so bili zajœji lovi
zelo priljubljeni, so prav njegovi psi
lovcem na stojiøœih poskrbeli za ne-
pozabne lovske uæitke.

Spomin se mu pogostokrat vrne
nazaj, v leta po koncu vojne, ko so
lovci sedanjih treh LD, Dole, Dobo-
vec in Podkum, delovali øe v skupni
lovski druæini. Lovili so od jutra do
veœera in ni jim bilo teæko zaradi
tedanjih slabih prometnih povezav in
pomanjkanja prometnih sredstev pre-
peøaœiti velikih razdalj.

V krajevni skupnosti Dole pri Li-
tiji ni bilo delovne akcije, ki se je
Mirko ne bi udeleæil ali je vodil. Nje-
gova sposobnost spodbujanja in ko-
municiranja s tovariøi je bila nepo-
greøljiva.

Mirku je narava naklonjena, saj
mu kljub visoki starosti zdravje øe
dobro sluæi in veseli bomo, œe ga
bomo øe naprej sreœevali na lovih.
Æelimo mu, da bi øe dolgo ohranil
vitalnost in zdravje, da bi tako kot
doslej uspeøno reøeval tegobe, ki jih
prinesejo leta, da bi øe naprej uæival v
naravi in ostal vzor lovca in lovskega
tovariøtva.

LD Dole pri Litiji – T. S.

Leta 2006 je praz-
noval svojo 80-
letnico æivljenja
Øtefan Lanjøœek
iz Rogaøovcev.
Rodil se je 14. 12.
1926 v Dolencih
v Prekmurju. Iz-
haja iz kmeœke
druæine in je bil

vse od otroøtva povezan z naravo in
æivljenjem v njej. Æe zgodaj je v
njem vzklila æelja, da bi postal lovec.
Na lovske pogone z lovci takrat otro-
kom ni bilo dovoljeno, kot gonjaœi so
bili lahko le priletni vaøœani.

Z zaœetkom 2. svetovne vojne, leta
1941, je naøe ozemlje zasedla okupa-

torjeva vojska. Delovanje lovcev,
œlanov Prekmurskega lovskega druøt-
va, je bilo prekinjeno tudi v njegovi
vasi. Pobrali so jim lovsko oroæje,
prenehala se je skrb za divjad in oko-
lje, obœasno so lovili le uradniki in
oficirji okupatorskih oblasti. Øtefan
je prekinil øolanje, preæivljal mla-
dostna leta okupacije, pozneje ga je
aretiralo madæarsko vojno poveljst-
vo, nakar se mu je posreœil pobeg.
Pridruæil se je skupinam RA in NOB
in postal pripadnik Prekmurske bri-
gade, katere del je sodeloval tudi pri
zakljuœnih operacijah na Poljani.

Po prihodu iz JNA, leta 1948, je
nadaljeval øolanje v Rogaøki Slatini
in Murski Soboti, kjer se je zaposlil
na OLO M. Sobota. Delo mu je vzelo
preveœ œasa, da bi uresniœil svojo
æeljo iz otroøtva – postati lovec in go-
jitelj divjadi.

Leta 1952 je bil sluæbeno pre-
meøœen na novoustanovljeno Obœino
Rogaøovci, kjer je delovala LD Ro-
gaøovci. Spoprijateljil se je s œlani
LD, ki so ga leta 1958 zaradi zanima-
nja za lovstvo sprejeli v svoje vrste.

Po sprejemu se je aktivno vkljuœil
v delo na podroœju lovstva in si priza-
deval nadomestiti zamujeno, pred-
vsem na podroœju gojitve divjadi,
gradnje lovskih objektov, krmiøœ …

Œlani LD so cenili njegovo priza-
devanje in ga leta 1965 izvolili za taj-
nika LD. To funkcijo je opravljal do
leta 1978, nato pa smo ga izvolili za
stareøino. Predsedoval je do aprila
2006, nato pa smo ga izvolili za pred-
sednika NO. To funkcijo opravlja od
leta 2006 naprej.

Ves svoj prosti œas namenja lovst-
vu in lovski organizaciji ter se trudi
za njen vsestranski razvoj. Kot funk-
cionar v LD si je prizadeval za dosled-
no spoøtovanje lovske zakonodaje,
bil je kritiœen do nepravilnosti in kr-
øiteljev, skrbel za strokovnost, pred-
vsem novosprejetih œlanov. Posebno
skrb je namenjal gojitvenemu pod-
roœju, varstvu divjadi in okolja, skrbi
za lovske objekte, krmiøœa, krmne
njive, remize, za vsakdanje medse-
bojne odnose v lovski organizaciji in
dosledno spoøtovanje lovskega ko-
deksa. Bil je tudi vodnik lovskih
psov in se je udeleæeval mednarod-
nih preizkuøenj v Ljubljani in dva-
krat v Grazu v Avstriji, za kar je pre-
jel priznanja. Bil je mentor 12-im pri-
pravnikom in jih uspeøno usmeril v
lovske aktivnosti. Leta 1970 je bil
pobudnik in organizator gradnje lov-
skega doma, ki smo ga leta 1971 iz-
roœili svojemu namenu, leta 1972 pa
smo razvili tudi svoj lovski prapor.

Od leta 1965 je aktivno deloval 
v organih ZLD Pomurja kot œlan
Upravnega odbora. Po en mandat je
bil blagajnik zveze in tajnik skup-
øœine ZLD, predsednik in œlan komi-
sije za odlikovanja pa je bil skupno
øtiri mandate, bil je veœkratni delegat
ZLDP na skupøœini LZS kot pred-
stavnik ZLD v delegaciji mednarod-
nega sreœanja obmejnih lovskih or-
ganizacij Slovenije, Avstrije in Mad-
æarske.

Øtefan je skrbel za osebno izobra-
æevanje na podroœju lovstva in opra-
vil izpit za lovskega œuvaja, teœaj za
ocenjevanje lovskih trofej, opravil
teœaj za mentorja pripravnikom ter
teœaj z izpitom za preglednika uple-
njene divjadi.

Za svoje nesebiœno delo v lovski
organizaciji je dobil veliko priznanj
in odlikovanj: priznanje LD Roga-
øovci za vloæeno prostovoljno delo
pri gradnji lovskega doma, priznanje
sekcije lovskih œuvajev in tehnikov

za dolgoletno delo v sekciji ob 20.
obletnici njenega delovanja, spomin-
sko diplomo I. Prekmurskega lov-
skega tabora Prekmurskega lovskega
druøtva, priznanje ZLD Prekmurja za
veœ kot 35-letno aktivno œlanstvo in
delo v lovski organizaciji, znak LZS
za lovske zasluge, red II. in I. stopnje
LZS. Na podroœju øportnega strel-
stva je prejel pokal LD Rogaøovci za
I. mesto in III. mesto na Orseg cup, 
I. mesto Öriszentpeter Madæarska.
Mnogo je øe njegovih doseækov in
priznanj, za katera mu lahko œesti-
tamo.

Ob Øtefanovi 80-letnici mu œlani
naøe LD in lovski prijatelji iskreno
œestitamo in kliœemo: »Øe na mnoga
leta!« 

LD Rogaøovci – Ø. N. 

Dolgoletni zapri-
seæenec boginji
Diani, Joæe Vr-
binc, œlan LD Ig,
je med lovskimi
tovariøi 27. 1.
2007 praznoval
visok æivljenjski
jubilej, 70-letni-
co. Rodil se je v

Grosupljem kot œetrti otrok oœetu
Francu in materi Mariji; rodil se je
kot najmlajøi, a vendar edini sin. Æe
ob rojstvu mu je bilo zapisano: lovec
boø! Joæetov ded je æivel v Bizoviku,
kjer je bil lovec in lovski œuvaj. Pri
hiøi se je po domaœe reklo Pri Jagru.
Enaka usoda je kazala pot oœetu
Francu, ki je bil ustanovni œlan LD
Grosuplje. Oœe je bil sicer dræavni
uradnik in je kot nadzornik proge
stanoval v Grosupljem. Kmalu po
ustanovitvi LD Grosuplje je bil oœe
premeøœem na novo sluæbeno mesto,
na æelezniøko postajo Rakovnik –
juæni kolodvor. Mama Marija je doma
øivala (bila je øivilja), oœe pa je male-
ga Joæeta jemal s seboj na lov v
Grosuplje. Tam je veliko poganjal
(brakiral), za spremstvo mu je bil
oœetov lovski pes. Za spremljavo na
lovih je poskrbel sam – trobil je na
trobento, ki jo je kot vzoren pionir
dobil za nagrado. 

Osnovno øolo je konœal na Prulah.
Po niæji gimnaziji se je izuœil za
orodjarja, ob delu pa je konœal øe
øolo za mojstra orodjarja (visoka
kvalifikacija). V Øvici je doøtudiral I.
stopnjo na Fakulteti za organizacijo.
V Øvici si je nato sluæil kruh od leta
1967 do 1981. Ves œas je ostal œlan
LD Ig, plaœeval œlanarino in si hladil
domotoæje in æeljo po naravi, lovu in
domovini, kadar je paœ priøel na do-
pust. Leta 1963 se je poroœil in z æeno
sta vzgojila dve lepi hœeri. Ko jima je
bilo dovolj tujine, sta se vrnila v Gro-
suplje, kjer sta si uredila topel dom v
lastni druæinski hiøi, kjer sreœno æivi-
ta øe dandanes.

Joæetova velika strast je æe od
nekdaj lovsko strelstvo. Blizu juæne-
ga kolodvora Rakovnika je bilo nam-
reœ streliøœe Rakovnik in prav tja je
najveœkrat vleklo Joæeta. Izkazal se
je kot odliœen strelec in kmalu je
»padel v oœi« Joæetu Klanjøku - Vas-
ji, ki je bil takrat predsednik Strelske
zveze Slovenije in obenem stareøina
LD Ig. Zato je bil takoj pravi za lovca
na Igu, kjer so ga leta 1960 tudi spre-
jeli za œlana (leta 1961 je opravil lov-
ski izpit). Vasja je bil pobudnik in
zaœetnik olimpijske discipline v stre-
ljanju na umetne (glinaste) golobe.
LD Ig je æe leta 1956 na Rakovniku
pripravila tekmo v tej disciplini. Tam
je Joæe spoznal legende slovenskega
strelstva na glinaste golobe: Planin-

ca, Økrabo, Cibra, Maœka, Zadnikar-
ja in druge; poveœini œlane LD Ig.
Skupaj so pisali zgodovino te lovske
øportne discipline. Kar premalo je
znanega o tem, posebno hitro pa je
tonilo v pozabo po prerani Vasjevi
smrti. Joæe se je tudi v Øvici izkazal v
razliœnih strelskih disciplinah, saj je
bil ves œas aktiven øportnik.

Po vrnitvi iz Øvice smo Joæeta v
LD Ig vkljuœili v razliœne funkcije.
Od leta 1985 do 1989 je bil gospodar,
stareøina je bil od leta 1990do 1992,
nato od 1992 do 1994 œlan UO LD,
od 1998 do 2000 je bil strelski refe-
rent, nato œlan DR od 2002 do 2006,
po letu 2006 pa je bil predsednik di-
sciplinskega razsodiøœa. S svojo vse-
stransko razgledanostjo, izobrazbo in
izkuønjami je bil in nam je øe vedno v
veliko pomoœ pri vodenju LD Ig.

Vrbinc je za svoje zavzeto in nese-
biœno delo dobil tudi lovska odliko-
vanja in priznanja: znak za lovske
zasluge in red III. stopnje. Kot dolgo-
letni lastnik in vodnik lovskih psov s
ponosom nosi tudi srebrni in zlati
znak za kinoloøke zasluge KZS.

Dragi Joæe, ostani øe naprej tak,
kakrøen si! Ob tvojem æivljenjskem
jubileju ti vsi lovci iz LD Ig in drugi
æelimo øe veliko zdravja in obilo lov-
skih uæitkov med nami. 

LD Ig – A. P. 

Pred œastitljivimi
90. leti, 4. 11.
1916, se je rodil
naø dragi lovski
prijatelj in zdaj
œastni œlan LD
Vinica – Vilko
Øtampahar.

Rodil se je
oœetu Petru in

materi Ani na skrajnem jugu naøe
dræave v vasi Vukovci v Beli krajini.
Mladost je preæivljal v veliki druæini
skupaj s øe øtirimi brati in tremi sest-
rami. Po konœanem osnovnem øola-
nju se je pri oœetu, ki je bil zidar, pri-
uœil zidarstva. V letih 1937 in 1938 je
v Bohinjski Beli na Gorenjskem od-
sluæil 18-meseœni vojaøki rok v stari
jugoslovanski vojski, in sicer v rodu
planinske peøadije. Po odsluæenju je
doma opravljal svoj poklic, dokler se
ni 20. februarja 1943 vkljuœil v NOB,
in sicer v Œrnomaljsko terensko œeto.
Ker se je pokazal kot zanesljiv in
sposoben borec, so ga veœkrat pre-
razporedili v razliœne odrede, kjer je
opravljal odgovorne funkcije. Med
drugim je bil tudi komandant Za-
øœitnega bataljona 18. divizije. Ob
napadu na Æuæemberk je bil ranjen.
V œasu NOB je deloval predvsem na
Belokranjskem, Koœevskem in Not-
ranjskem obmoœju. Svobodo je do-
œakal leta 1945 na Pijavi Gorici, od
koder so ga napotili v Trst, svojo
vojaøko pot pa je zakljuœil leta 1946
v Beogradu.

Po vrnitvi v Slovenijo je nekaj
œasa æivel v Podborøtu, leta 1949 se
je z druæino preselil v Medvode, od
tam pa leta 1959 v Ljubljano, kjer
æivi øe dandanes. Vsa leta je sluæbo-
val pri GP Gradis, pri katerem je
doœakal tudi upokojitev.

Zaradi navezanosti na domaœe pri-
jatelje lovce, belokranjske steljnike
in gozdove nad Kolpo je leta 1966
postal lovec v domaœi LD Vinica. 

Takoj se je aktivno vkljuœil v delo
LD, kjer je opravljal mnoge odgo-
vorne funkcije. Bil je œlan NO UO
(od 1970 do 1978), predsednik DK
LD (1978 do 1986), zaradi svojih
izkuøenj v gradbeniøtvu pa je bil vse-
skozi œlan gradbenega odbora (1976
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do 1982) in aktivno sodeloval pri
gradnji naøega lovskega doma nad
Vinico. Vilko se je vsakega dela lotil
z vso vnemo, pri œemer je s pridom
uporabljal svoje praktiœno in teore-
tiœno znanje ter izkuønje, ki si jih je
nabiral vrsto let. Leta 1975 si je v
rojstnem kraju sezidal liœno hiøico,
kjer je in øe vedno preæivlja proste
dneve v druæbi prijateljev lovcev in
domaœinov.

Kot zglednemu in izkuøenemu
lovcu smo vedno radi prisluhnili in
upoøtevali njegove nasvete s kateri-
mi je prispeval k uspeøni izvedbi in
uspehu pri lovu. Visoka in œastitljiva
starost ga zdaj ovira pri aktivnem
udejstvovanju na lovu in v loviøœu.
Kljub temu ga to ne moti, da se, ko le
utegne, oglasi v lovskem domu in
pokramlja s prijatelji. Pri obujanju in
pripovedovanju nepozabnih lovskih
doæivetij se Vilko najveœkrat z na-
smehom spomni svojih æe pokojnih
nepogreøljivih lovskih prijateljev.

Vilko je svoj jubilej praznoval v
druæbi svoje druæine, oæjega in øirøe-
ga sorodstva, prijateljev in tudi v
druæbi œlanov svoje lovske druæine.
Ob plesu in druæenju nas je vse znova
preseneœal in navduøeval s svojo iz-
redno vitalnostjo in neutrudnostjo,
œeprav je bil vseskozi v srediøœu do-
gajanja in si zato med vso sloves-
nostjo ni mogel privoøœiti niti malo
poœitka.

Dragi lovski prijatelj, vsi œlani LD
Vinica ti ob tvojem visokem æivljenj-
skem jubileju iskreno œestitamo. Æe-
limo Ti øe mnogo zdravih let, øe veli-
ko prijetnih sprehodov po domaœem
loviøœu ter da bi se øe dolgo sreœevali
ob druæenjih zelene bratovøœine.

LD Vinica – M. M.

Joæe Zupanœiœ,
dolgoletni œlan
LD Podboœje, je
letos praznoval
svoj 80-letni ju-
bilej. Rodil se je
15. 2. 1927 v va-
sici Anovec pri
Zdolah v obœini
Krøko. Øtiri raz-

rede osnovne øole je konœal na Zdo-
lah, meøœansko øolo pa v Krøkem.
Nadaljnje øolanje je prekinila 2. sve-
tovna vojna. Kot veœina zavednih
Slovencev je tudi on odøel v partiza-
ne, in sicer leta 1944, œeprav je bil
star komaj 17 let. Bil je v Kozjan-
skem odredu, ki ga je med drugim
napotil na øolanje v podoficirsko øolo
pri øtabu 4. operativne cone. Spri-
œevalo o uspeøno opravljenem øola-
nju øe vedno skrbno hrani.

Po konœani vojni je bil nekaj œasa
pisar v øtabu mariborskega VO, ko
pa je decembra 1945 izøel Odlok o
demobilizaciji dijakov in øtudentov,
je øolanje nadaljeval na uœiteljiøœu v
Celju. Joæetovo prvo sluæbeno mesto
je bilo na Osnovni øoli Raka, leta
1954 pa je priøel z druæino v Pod-
boœje za ravnatelja osnovne øole. To
delo je opravljal do upokojitve leta
1988. 

Vsa leta je izredno aktivno delal 
v KS Podboœje. Bil je predsednik
Skupøœine KS, predsednik Sveta KS
in veœ kot 30 let je aktivno sodeloval
pri razvoju kraja in celotne KS: od
elektrifikacije gorjanskih vasi, nape-
ljave vodovoda, asfaltiranja cest, na-
peljave telefona itn. Delaven je øe
vedno, predvsem v ZZB, saj je bil
vrsto let predsednik Obmoœnega od-
bora ZZB Krøko, zdaj pa je øe vedno
œlan tega odbora.

V zeleno bratovøœino je bil sprejet

leta 1956. Øe isto leto je postal tajnik
LD in je to funkcijo neprekinjeno
opravljal do leta 1973. V letih 1960
in 1964 je bil tudi œlan OLZ Krøko.
Veœ let je bil predsednik NO LD
Podboœje, œlan tega odbora pa je øe
vedno. Joæe je zelo preprost œlovek,
vedno pripravljen svetovati in poma-
gati soœloveku. Takøen je bil tudi kot
ravnatelj v øoli, kot predsednik v KS
in takøen je øe vedno kot lovec.

Je ljubitelj narave in divjadi, ki jo
je veliko raje gojil, kot lovil. Te last-
nosti je uspeøno prenaøal na nas,
mlajøe lovce, veœinoma svoje nekda-
nje uœence. Zelo rad je na Boœju, od
koder je zelo lep razgled na velik del
naøega loviøœa, kjer ima tudi lepo
urejen vinograd. Vrata njegove zida-
nice vedno prijazno vabijo. Tod se
predvsem œlani UO velikokrat sreœu-
jemo, saj je njegov sin Andrej æe dru-
go desetletje stareøina naøe LD in
tako se lovska tradicija pri Zupanœi-
œevih nadaljuje.

Naøa LD je v minulih letih zgradi-
la lovski dom, razvila lovski prapor
in Joæe nam je pri teh, pa tudi pri
vseh drugih akcijah zelo veliko po-
magal s svojimi organizacijskimi
sposobnostmi in s svojimi poznan-
stvi. Zelo rad se udeleæuje skupnih
lovov na malo divjad in ob zak-
ljuœkih lovov pove marsikatero zani-
mivo øalo.

Za svoje, veœ kot 50-letno zelo
aktivno udejstvovanje v lovskih vr-
stah je prejel znak LZS za zasluge ter
reda III. in II. stopnje.

Ob njegovi 80-letnici smo mu œla-
ni na skupøœini podelili naziv œastne-
ga œlana LD Podboœje. 

Dragi Joæe, ob tvojem visokem
jubileju ti lovci LD Podboœje æelimo
øe veliko zdravih, sreœnih in zado-
voljnih let v krogu tvoje druæine, pa
tudi med lovskimi prijatelji.

LD Podboœje – J. C.

Fridolin Breg,
œlan LD Bukovje
- Otiøki Vrh, je
februarja prazno-
val svoj 80. rojst-
ni dan. Rodil se
je 22. 2. 1927 na
Sv. Danijelu. Ot-
roøka leta in mla-
dost je preæivel v

domaœem kraju, osnovno øolo je obi-
skoval v Dravogradu. Po konœani
osnovni øoli se je øel uœit za klju-
œavniœarja. Vso uœno dobo je presta-
jal po raznih krajih Avstrije in Nem-
œije pri firmi Siemens, kjer se je tudi
izuœil za kljuœavniœarja. Po konœani
uœni dobi je bil mobiliziran v nemøko
vojsko. Leta 1944 je dezertiral iz ome-
njene vojske in se vrnil v domovino v
Dravograd. Po konœani vojni se je
zaposlil na HE Dravograd. Leta 1948
je moral øe na odsluæenje vojaøkega
roka v JLA. Po odsluæenju se je po-
novno zaposlil na HE Dravograd,
kjer se je leta 1987 tudi upokojil. 

Ljubezen do narave in divjadi ga
je leta 1957 privedla v lovske vrste.
Mineva æe 50 let, odkar aktivno dela
v LD Bukovje. Lovski izpit je opra-
vil leta 1959. Leta 1975 je opravil
lovskoœuvajski izpit in izpit za pre-
glednika divjadi, leta 2003 pa izpit za
mentorja. V letih 1958 do 1960 je
opravljal delo blagajnika, od l. 1960
do 1964 je bil gospodar LD. Od leta
1964 do 1980 in od l. 1999 do 2001
je bil stareøina druæine. Od leta 1981
do 1985 in od leta 1989 do 1993 je
opravljal dela gospodarja druæine.
Od leta 1964 pa vse do leta 2006 je
bil revirni vodja. Ves œas svojega de-

lovanja v LD je tudi vzgajal in uspo-
sabljal pripravnike za bodoœe lovce.
Bil je mentor mnogim. V letih 1961
do 1962 je LD Bukovje zaœela gradi-
ti lovsko koœo na Golarjevem Vrhu,
kjer je veliko prispeval s svojim de-
lom. Po pribliæno 30 letih smo se
zopet odloœili, da zgradimo nov lov-
ski dom. Tudi pri tej akciji se je iz-

kazal. Za svoje delo v LD je  prejel
znak LZS za lovske zasluge in red
III. stopnje. Leta 2006 ga je Obœni
zbor LD Bukovje soglasno imenoval
za œastnega œlana.

Dragi Fridolin, lovci ti æelimo øe
mnogo zdravih let in veliko snidenj v
naøem prelepem loviøœu.

LD Bukovje – A. M.
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JULIJA IN AVGUSTA 
PRAZNUJEJO* SVOJ 

ÆIVLJENJSKI JUBILEJ

90-letnico
Karel Kozar, 
LD Gornja Radgona
Lovrenc Ogris, LD Polzela

85-letnico
Joæef Banfi, LD Peœarovci
Karel Bunderla, LD Grad, Kuzma
Boris Hamerla, LD Sorøko polje
Avgust Ornik, 
LD Pobreæje, Miklavæ
Stanko Roæman, 
LD Dobrava v Slovenskih goricah
Bojan Skerbinjek, LD Kungota
Anica Udoviœ, LD Rakek
Joæef Virtiœ, LD Jamnica

80-letnico
Ciril Bavœar, LD Œaven
Miroslav Bernhard, 
LD Joæe Lacko, Ptuj
Vinko Œeœeliœ, LD Orehovica
Janez Œop, LD Sorøko polje
Vinko Forøœek, LD Tomiøelj
Stane Gorøiœ, LD Ribnica
Ludvik Grunt, LD Gozdnik, Griæe
Stane Hafner, LD Javornik
Hijerdonim Kavœiœ, LD Æiri
Mirko Krhen, LD Bizeljsko
Avgust Lovraœ, LD Œemøenik
Vladimir Perkiœ, 
LD Videm ob Øœavnici
Ludvik Plut, LD Gaberk, Divaœa
Jakob Pretnar, LD Bled
Ivan Puœnik, LD Œreønjevec
Ciril Regali, LD Mala gora
Slavko Øutar, LD Økocjan
Marjan Trebeænik, LD Dobrova

75-letnico
Peter Bastarda, LD Horjul
Marijan Borøtnar, LD Træiøœe
Øtefan Celec, LD Murska Sobota
Ludvik Dornik, 
LD Slovenske Konjice
Milan Drnovøek, LD Zagorje
Martin Duøak, LD Gabrovka
Martin Gabriœ, LD Senovo
Roman Garb, LD Kapla
Franc Globoœnik, 
LD Log, Øentvid
Ladislav Gole, LD Gorjanci
Alojz Gregoriœ, LD Lijak
Jakob Hartman, LD Kapla
Vlado Jevøenak, LD Oplotnica
Milovan Kante, LD Grosuplje
Viktor Kozel, LD Ptuj
Franœiøek Krajnc, LD Radeœe
Viktor Kraøevec, LD Loæ, Stari trg
Joæef Kuhelj, LD Veliki Gaber
Ludvik Kuplen, LD Dolina
Joæef Liliœ, LD Metlika
Lovro Logar, LD Turjak
Matevæ Luznar, LD Gorenja vas
Ljubo Marko, LD Ruøe
Milan Nared, LD Æilce
Boæidar Nestoroviœ, LD Petiøovci
Joæef Ocepek, LD Øentlambert
Jakob Odar, LD Stara Fuæina
Mirko Pantar, LD Koœevje
Franc Pavliœ, LD Videm ob Savi

Karol Peœnik, LD Udenborøt
Konrad Pintariœ, LD Ivanjkovci
Janez Plestenjak, 
LD Polhov Gradec
Stjepan Radikoviœ, LD Libeliœe
Oto Rak, LD Braslovœe
Vilibald Reisman, LD Makole
Ciril Robert, LD Motnik, Øpitaliœ
Joæe Sabo, LD Jurkloøter
Vlado Sajovic, 
LD Bojansko, Øtore
Friderik Senjor, LD Polskava
Bogomir Skrt, 
LD Bohinjska Bistrica
Ognjeslav Ignacij Skumavec, 
LD Jesenice
Viktor Smogavec, LD Hoœe
Bernard Tonejc, LD Jelovica
Stanislav Velikonja, LD Senoæeœe
Rugero Vinazza, LD Anhovo
Ivan Zupan, LD Stol, Æirovnica

70-letnico
Miroslav Benedik, LD Selca
Danilo Bordon, LD Marezige
Joæe Cvetkoviœ, LD Dobova
Janez Œernaœ, LD Predgrad
Rado Œerneliœ, LD Videm ob Savi
Branimir Dekleva, LD Pivka
Stanislav Deæelak, LD Dobovec
Vendelin Ficko, LD Radenci
Ciril Flajs, LD Træiøœe
Ivan Frank, LD Tabor, Zagorje
Ivanka Jelenc-Suønik, 
LD Ømarna gora
Albert Kandus, LD Œaven
Martin Kmetiœ, LD Radeœe
Joæef Kogelnik, LD Libeliœe
Joæef Kovøca, LD Javornik
Boris Krasovski, LD Moravœe
Albin Krpan, LD Lijak
Franc Kunej, LD Podsreda
Roman Leøek, 
LD Dol pri Hrastniku
Peter Letonja, 
LD Joæe Lacko, Ptuj
Alojz Mihaliœ, LD Brezovci
Leopold Movrin, LD Dragatuø
Bojan Joæe Naraloœnik, 
LD Ljubno
Ivan Nerat, LD Fram
Janko Oblak, LD Sovodenj
Vladimir Penko, 
LD Kras, Dutovlje
Janez Pintar, LD Vurmat
Vide Pljevaljœiœ, 
LD Log pod Mangartom
Marjan Polanœiœ, 
LD Øentilj v Slovenskih goricah
Ludvik Proøek, LD Laze
Marijan Salobir, LD Velenje
Adolf Stezinar, LD Œateæ ob Savi
Viktor Øajher, LD Moravci
Danijel Øef, LD Ormoæ
Rado Økerl, LD Brezovica
Bogdan Øpenko, LD Begunjøœica
Lino Tul, LD Izola
Vladimir Usenik, LD Krka
Branko Vasa, LD Polskava
Hinko Verk, LD Boœ
Alojz Zobec, LD Ribnica

Vsem jubilantom iskrene
œestitke!

* Po podatkih iz LISJAK-a.



Lovec na obisku

Prvoøolœke na OØ Maksima
Gasparija je 25. 4. 2007 obi-

skal lovec Sreœko Intihar, sta-
reøina LD Begunje. Povedal
nam je marsikaj zanimivega o
æivalih, njihovi prehrani, domo-
vanju, boleznih in ravnanju v
primeru sreœanja z njimi.

Otroci so bili zelo vedoæeljni
in so lovcu postavljali øtevilna
vpraøanja. Veseli smo bili obiska
in z otroki smo se o tem dogodku
øe veliko pogovarjali. Narisali so
gozdne æivali (risali so s tuøem
na mokro podlago). Ogledali smo
si fotografije æivali, ki nam jih je
prinesel lovec, jih prilepili na ve-
lik karton in si tako polepøali
uœilnico.

Najbolj mi je bila vøeœ lovska
obleka. Tako obleko je imel tudi
moj oœi, dokler se mu ni strgala.
(Gregi)

Vøeœ so mi bile slike o æivalih.
Zapomnil sem si, da se ne smemo
dotikati mladiœkov, kadar mami-
ce ni zraven. (David)

Vøeœ mi je bilo, ko je lovec pri-
povedoval o æivalih, øe posebno
o vidrah. (Lan)

Najbolj mi je bilo vøeœ, ko je
lovec pripovedoval o stopinjah
in sledovih razliœnih æivali in jih
tudi narisal. (Dejan)

Najbolj sem si zapomnil pri-
povedovanja o volku in lisici.
(David)

Kaj so o sreœanju povedali
otroci:

Najbolj vøeœ mi je bilo, ko je
lovec pripovedoval o divjem pra-
øiœu in zvedel sem o nevarnosti
praøiœje kuge. (Kristjan)

Vøeœ mi je bilo, ko je lovec po-
vedal, kaj vse jejo æivali. (Luka)

Zapomnil sem si, da medved je
tudi koruzo in lisica vœasih zajce.
Vøeœ mi je bila obleka od lovca.
(Tine)

Meni je bilo zanimivo, ko je
lovec pripovedoval o steklini in o
tem, œe vidiø mlado srnico, se je
ne smeø dotikati. Lovec nam je
povedal, da œe se sreœaø z med-
vedom, ne smeø beæati, ampak se
moraø poœasi korakoma umikati
nazaj. (Tinkara)

Meni je bilo vøeœ, ko je lovec
pokazal slike æivali in narisal nji-
hove stopinje. (Eva)

Lovec nam je povedal, da se
lahko nekatere kune tudi okuæijo
s steklino in da ima divji praøiœ
podobnega zajedavca kot med-
ved (zajedavska glistica – lasnica
ali trihinela - op. ur), ki je neva-
ren za œloveka, ki ga sprejme s
slabo peœenim mesom. Zapomnil
sem si, da se mlade srnice ne sme
dotikati, ker gre naø vonj nanjo
in potem jo mamica lahko zapu-
sti. (Anæe) 

Zapomnila sem si, da ima lisi-
ca tako bolezen (steklina), ki je
nevarna tudi ljudem in da ima
tudi srna lahko tako bolezen, zato
se je ne smemo dotikati. (Tanja)

Najbolj vøeœ mi je bilo, ko je
lovec pripovedoval o gozdnih
zajœkih. (Jan)

Zapomnila sem si, da imajo li-
sice steklino in kaj srnjaki in je-
leni jejo. (Urøa)

Lovec nam je povedal veliko

zanimivega o æivalih in boleznih.
(Ana)

Sliøala sem, da lahko dobimo
bolezen, œe le potipamo bolno æi-
val. Srnica lahko tudi umre.

(Katja)

Vøeœ so mi bile narisane stopi-
nje na tabli. (Daøa)

Najbolj mi je bilo zanimivo, ko
je lovec pripovedoval o medve-
du. (Don Matis)

Zapomnila sem si, kako se
umikamo medvedu in o bolezni
(povzroœa jo zajedavec v mesu
divjadi), ki se z æivali prenese na
œloveka; reœe se ji trihineloza.
(Karin)

Rada sem posluøala pripove-
dovanje lovca o medvedu.
(Anja)

Zahvaljujemo se lovcu Inti-
harju in LD Begunje.

Uœenci 1. r. OØ Notranjski
odred – Cerknica,

Podruæniœna OØ 
Maksim Gaspari, Begunje

Obiskali smo 
lovski dom 
LD Velka

Narava in æivljenje v naravi
privlaœi otroke, tudi najmlaj-

øe. Radi opazujejo ptice, ki pole-
tavajo in skakljajo po drevesih
igriøœa v naøem vrtcu. Pred ne-
davnim so si otroci pri opazova-
nju ptic zaæeleli, da bi obiskali
lovski dom in spoznali delo lov-
cev. Beseda je dala besedo in z
lovci smo se dogovorili za datum
obiska. Po pripovedovanju ma-
mic noœ pred odhodom otroci
niso zatisnili oœi, spali so bolj
malo, tolikøno je bilo njihovo
priœakovanje.

Zjutraj jih je pred vrtcem æe
œakal velik avtobus. Pravi. Zanj
je poskrbel Urøkin ati, ki je avto-
busni prevoznik. Po krajøi voænji
smo prispeli pred lovski dom
Lovske druæine Velka. Dom
kraljuje na obronku gozda, kjer
je œudovit razgled na okolico
Velke ali Marije Sneæne, kot kraj
imenujejo domaœini. Ob streli-
øœu, kjer lovci tekmujejo v stre-
ljanju na glinaste golobe, je velik
ribnik s sladkovodnimi ribami.
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Uœenci z lovcem LD Begunje, Sreœkom Intiharjem, ki jim je povedal
veliko zanimivega o divjih æivalih.

Po fotografijah smo poskusili æivali narisati tudi sami, z naøimi iz-
delki pa smo okrasili uœilnico.
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Otroci iz Oranæne igralnice, Enota vrtca OØ Lenart, z lovcem Fran-
cem Omanom iz LD Velka v njihovem lovskem domu
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Pred domom nas je sprejel pri-
jazen lovec v lovski obleki, sta-
reøina Franc Oman. Otroke je
najbolj pritegnil njegov klobuk,
za katerim je bil zataknjen velik
œop iz gamsovih dlak. Franc je
znal otroke tako pritegniti s svo-
jim pripovedovanjem, da so ga
posluøali z odprtimi usti. Pred-
stavil jim je naloge lovcev, pove-
dal veliko o æivalih, ki æive v na-
øih gozdovih. Pravo navduøenje
je bilo pri ogledu nagaœenih æi-
vali in trofej. Odliœno in nazorno
jim je odgovarjal na vpraøanja,
ki jih ni in ni zmanjkalo. Œas je
kar prehitro minil, kajti o vsaki
æivali je vedel veliko povedati.
Presenetil nas je tudi z darilom.
V dar smo dobili maskoto LD
Velka. To je veveriœka, ki bo
odslej krasila tudi naøo igralnico.

Tik pred odhodom so otroci
doæiveli øe eno preseneœenje. Za
malico je mama Vesna, ki dela v
piceriji, za vse prinesla slastne
pice.

Na poti domov je bil v avtobu-
su pravi æivæav. Skupna ugotovi-
tev je bila, da lovci ne streljajo
æivali za zabavo, ampak odstreli-
jo le tiste, nemoœne, ki v naravi
ne bi preæivele. In øe to: otroci so
sklenili, da bodo vsi lovci, seve-
da, ko bodo veliki, da bodo po
svojih moœeh lahko pomagali æi-
valim.

V imenu otrok iz Oranæne
igralnice, Enota vrtca Osnovne
øole Lenart, se zahvaljujem lov-
cu Francu Omanu in vsem lov-
cem LD Velka za topel sprejem
in œudovito uœno uro. Dober po-
gled Vam æelimo!

Irena Rebernik, vzgojiteljica

Izlet na Madæarsko
z LD Joæe Lacko - 
Ptuj

V soboto, 3. 3. 2007, ob treh
zjutraj smo se skupaj z lovci

odpeljali z avtobusom na Mad-
æarsko; odøli smo namreœ na lov-
sko razstavo v Budimpeøto. Zra-
ven mene je sedel moj dedek,
tudi lovec, ki je za naju od doma
vzel pijaœo in hrano, da nisva
bila laœna in æejna. 

Budimpeøta je zelo lepo me-
sto. Ko smo prispeli tja, sem
ugotovil, kakøni so tam mostovi,
hiøe in ceste. Skoraj vse o Mad-
æarski nam je povedal lovec Joæe

Øtebih.
Ko smo prispeli v Budimpeø-

to, smo se najprej peljali skozi
mesto. Tam sem zagledal velik

parlament in takøne mostove, ki
jih v Sloveniji sploh ni. V prista-
niøœu na Donavi sem zagledal
tudi velike ladje. Po ogledu me-
sta smo se odpeljali na lovsko
razstavo, kjer sem obœudoval res
lepe puøke, ki jih imajo maloka-
teri lovci. Na razstavi so imeli
tudi piøtole, naboje, razstavljene
so bile razne lovske trofeje, noæi
in razliœen lovski material. Ko
smo se z avtobusom vraœali do-
mov, so pokazali, kako gradijo
avtoceste, skozi katere ima div-
jad prehod z ene na drugo stran.
Izlet mi je ostal v zelo lepem
spominu, øe posebno zaradi dru-
æabnosti lovcev iz LD Joæe Lac-
ko - Ptuj. Æelel bi øe veœ takønih
izletov!

Matic Repiœ, 4. a /9
Osnovna øola dr. Franja Ægeœa

Dornava

Aktivno preæivet 
dan z lovci 
LD Orehovica 
pri Øentjerneju

V torek, 24. 4.2007, smo se
uœenci 2. r. OØ Drska iz No-

vega mesta z avtobusom odpe-
ljali proti Øentjerneju. Najprej
smo se ustavili na Mokrem Polju
in si ogledali oboro za fazane.
Lovec Vili nam je pripovedoval
o reji fazanov v njihovem okolju.
Prijetno ga je bilo posluøati. Pot
nas je vodila v Orehovico k dru-
æini Pavliœ. Tam nas je œakalo
preseneœenje. Zagledali smo lov-
ce iz LD Orehovica, ki so z lov-
skimi puøkami in lovskimi psi
prihajali po stezi proti nam. Oble-
œeni so bili v pravo lovsko oble-
ko z lepimi zelenimi klobuki.
Vsi smo prisluhnili njihovemu

zanimivemu pripovedovanju o
divjadi in pestrem lovskem æiv-
ljenju. Ogledali smo si razstavo
lovskih trofej ter ustrojene koæu-
he medveda, divjega praøiœa in
jazbeca. Zanimiva je bila tudi
razstava revij Lovec in razliœnih
knjig o naravi in divjih æivalih.

Skupaj smo se odpravili do kr-
miøœa fazanov in jim natrosili
koruzo. Vrnili smo se do hiøe,
kjer nas je æe œakal lovec Joæe s
konjsko vprego. Odpeljal nas je
na kratek izlet v bliænjo okolico
Orehovice. Med tem œasom je
Maøin oœi æe osedlal kobilo in
prijetna jeæa se je zaœela. Dovolj
œasa smo imeli tudi za igro.

Bili smo veseli, razigrani in
polni zanimivih vtisov. Lovci so
se poœasi poslovili, mi pa smo se
posladkali s sveæe peœenimi pa-
laœinkami, ki so nam jih spekle
uœiteljice, Maøina mamica in ba-
bica.

Vsem skupaj smo se zahvalili
za prijetno preæivet dan in polni
lepih vtisov ter doæivetij vstopili
v avtobus, ki nas je æe œakal.
Med voænjo proti naøi øoli smo
urejali vtise o dopoldnevu in raz-
miøljali, kako bi se zahvalili dru-
æini Pavliœ in lovcem. Dogovo-
rili smo se, da jim bomo poslali
drobno slikanico z naøimi ilu-
stracijami. Vsem skupaj øe en-
krat lepa hvala.

Uœenci 2. r. OØ Drska 
in uœiteljici – O. J. in D. P.

»Ko bom velik, 
bom …«
Domiøljijska zgodba deveto-
øolca

Za menoj je naporno noœno
delo. Domov sem priøel ok-

rog treh, se oprhal in legel k po-

œitku. Preden so misli odplavale
v neznano, sem æe zaspal.

Zjutraj sem se vseeno zgodaj
zbudil. Zaœel sem premiøljevati.
Maj je …

Deæ je nehal rositi in zdaj bi
bil odliœen lov na srnjaka. Vstal
sem iz postelje, se oblekel in vzel
puøko.

Tedaj je iz sobe za menoj pri-
tekel sedemletni sin Simon.
Vpraøal me je, œe gre lahko z
menoj. Odgovoril se mu: »Si-
mon, prezgodaj je øe, pojdi raje
spat.« 

Ko sem priøel do avta, sem na
oknu dnevne sobe zagledal objo-
kanega sina.

Vrnil sem se v hiøo in mu re-
kel: »Obleci se, sine, hitro, svita
se æe.« 

Oblekel se je in odøla sva.
Priøla sva do travnika, na ka-

terem sem vedel za lepega srnja-
ka. Sedla sva na preæo in œakala,
œakala, œakala … nakar sem za
hip zaprl oœi in zaœel premiølje-
vati.

Natanko tako, natanko tak je
bil moj obraz, ko mi je oœe rekel:
»Dejan, danes ne moreø z me-
noj.« Natanko tak obraz, ves ob-
jokan sem bil … 

Nekaj œasa sem øe premiølje-
val, a me je kar naenkrat sin pri-
jel za roki: »Oœi, glej ga, je to
tisti srnjak?« 

Pogledal sem skozi dvogled in
spet sina in mu odvrnil: »Da, ta
je tisti, pravi je, sine.« 

V roke sem vzel puøko, po-
meril in sproæil. Pok je pretrgal
jutranjo tiøino. Sin mi je oœi-
tajoœe rekel: »Oœi, nisi ga za-
del …«

Øepnil sem mu: »Poœakaj tu-
kaj, grem sam pogledat na na-
strel.« 

Ko sem priøel do nastrela, res
ni bilo nikjer nobene kapljice
krvi. Vrnil sem se na preæo in
kmalu se je spet prikazal. »Po-
glej ga, poglej, kako je nabrit, ne
morem verjeti …« 

Øe enkrat sem nameril in spro-
æil. Padel je ves oæarjen v jutranji
zarji.

Øla sva do srnjaka, ga iztrebila
in odpeljala domov.

Za mano je bilo popolno jutro.
Pripeljala sva se domov. Mol-

œala sva. Le kaj si zdaj misli
tale moj Simon, je kljuvalo v
meni. 

Sin je dvignil pogled k meni in
spregovoril: »Oœka, ko bom
velik, bom tudi jaz lovec …« 

Dejan Kozole, 9. a
OØ XIV. divizije, Senovo

Mentorica: 
Boæa Ojsterøek, prof.
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Zanimiv muzej 
o srnjadi

V prostorih kraljevega gradu
v kraju Berchtesgaden, pri-

bliæno 20 km zahodno od Salz-
burga, vendar æe v Nemœiji, je,
lahko reœem, edinstven evropski
muzej o srnjadi. Osrednji del je
namenjen prikazu dvajsetletnih
raziskav o srnjadi v loviøœu
Weichselboden na avstrijskem
Øtajerskem, ki ga je imel vrsto let
v zakupu vojvoda Albreht Ba-
varski. Loviøœe je namenil pred-

vsem raziskavam o srnjadi in za-
to tam zaposlil razliœne ugledne
evropske raziskovalce ter znan-
stvenike.

V 70-tih letih so bila zlasti v
Nemœiji velika nasprotovanja
uvedeni prepovedi krmljenja sr-
njadi, kar je drugaœe misleœe tra-
dicionaliste spodbudilo k doka-
zovanju o potrebi in razlogih za
zimsko krmljenje srnjadi. V pod-
poro tega je bilo sklicano tudi
izjemno odmevno mednarodno

posvetovanje o gojitvi in krmlje-
nju srnjadi, ki je bilo leta 1979 v
St. Gallnu v Øvici. Na veœernem
sprejemu za manjøo skupino ude-
leæencev, ki je bil v planinski
koœi nad mestom, sem øele dojel
namen osebnega povabila. Go-
stitelj vojvoda Albreht Bavarski
mi je zaupal, da je bil v œasu
vzpona nacizma iz politiœnih raz-
logov kar nekaj let v Ljubljani. Z
neprikrito nostalgijo se je spomi-
njal zlasti jesenskih lovov na
kljunaœe ob Savi v druæbi takrat-
nih prijateljev.

Namen predstavljenih dolgo-
letnih raziskav na omenjenem
posvetovanju ni bil zgolj v doka-
zovanju morebitne povezanosti
krmljenja in moœi rogovja srnja-
kov v visokogorskih loviøœih,
paœ pa tudi potrditvi individual-
nih razlik v obrabljenosti zobov-
ja ter o razlogih za veœ 10-km

selitve srnjadi. Pri tem so bili
uporabljeni podatki o veœ kot
300 markiranih mladiœih srnjadi.
Rezultati raziskav so zbrani v
dveh obseænih knjigah. Prva, z
naslovom O srnjadi v gorskem
loviøœu na Øtajerskem, je izøla
leta 1976, druga, z naslovom
Weichselboden – slike in zakljuœek
prouœevanj srnjadi, pa leta 1991.

V omenjeni zbirki, ki je lahko
zanimiva tudi za nelovce, je po-
leg øtevilnih podatkov mogoœe
videti 1.290 srnjaœjih rogovij ter
590 lobanj in œeljusti srn in mla-
diœev ter veœ kot 3.000 odpadlih
rogov.

Muzej je bil odprt leta 2005 
ob 100-letnici zdaj æe pokojnega
Albrehta Bavarskega, ki je zad-
nja leta, po prezgodnji æenini
smrti, preostanek svojega æivlje-
nja preæivel predvsem na svojem
posestvu v Øpaniji.

Blaæ Kræe

14. vseslovenski 
lovski veleslalom
za pokal 
kristalnega gamsa

Ledine – Zg. Jezersko: 26. in
27. maja 2007 je bilo na

Skutinem ledeniku pod severni-
mi ostenji Grintavcev – Kranjske
in Koroøke Rinke, Skute, Øtruce,
Dolgega Hrbta in Konja – æe 14.
vseslovensko tekmovanje v vele-
slalomu. 

V zdajønjih podnebnih razme-
rah je postal ledenik pod Skuto
najveœji slovenski ledenik. Poleg
naøih raziskovalcev ledenikov
(glaciologov) se za raziskovanje
in prouœevanje ledenika øe po-
sebno zanimajo Avstrijci. Ob-
moœje ledenika je tudi nekdanje
strogo varovano mejno obmoœje,
ki je obenem deæelno seœiøœe
avstrijske Koroøke, Øtajerske in
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Spominska fotografija z obiska skupine slovenskih lovcev v muzeju
srnjadi v Berchtesgadnu na Bavarskem (Rehmuseum im Koenigl.
Schloss; www.haus-bayern.com)

Muzej je domiselno urejen v nekdanjih grajskih kaøœah.

Albreht Bavarski ob 90-letnici
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Letos konec maja na Skutinem ledeniku …



Kranjske. Zdaj cveti in æari v
polnem razcvetu neomejenega in
svobodnega gibanja gornikov.

Tekmovanje je potekalo v naj-
bolj znaœilnem visokogorskem
raju, v sonœno jasni nebesni mod-
rimi, ob œudovitih panoramskih
razgledih na Karavanke, koroøke
gore in Jezersko. 

Ledenik je bil øe vedno pokrit
z belo sneæno odejo in je ohlajal

Œlani (60–70 let) – modrost-
ni gamsi: 1. Joæe Meøko, LD
Jezersko; 2. Igor Kos, LD Øt. Ru-
pret; 3. Rado Koøir, LD Dovje

Œlani (50–60 let) – stari kozli:
1. Jaka Matijovic, LD Luœe
(tudi najhitrejøi œas 00.32.10); 2.
Franc Rabiœ, LD Dovje; 3. Mar-
jan Œufer LD Sorica

Œlani (40–50 let) – starejøi
gamsi: 1. Davo Karniœar, LD
Jezersko; 2. Mitja Rak, LD
Braslovœe; 3. Roman Zabre-
øœak, LD Kobarid

ozraœje ter omogoœal odliœno
poœutje tekmovalcev in gledal-
cev.

Startno mesto je bilo na n. v.
2000 m. Tekmovalna proga z
dvajsetimi vratci je bila dolga
pribliæno 1000 m. Progo je po-
stavil œlan LD Jezersko in sve-
tovno znani ekstremni alpinistiœ-
ni smuœar Davo Karniœar.

Tekmovalo je 87 tekmovalcev
iz 26 lovskih druæin LZS, od ka-
terih se jih je uvrstilo 77. 

Tekmovanje je organizirala
Lovska druæina Jezersko v sode-
lovanju z LZS in Obœino Jezer-
sko.

Letoønje tekmovanje in prire-
ditev sta bila pripravljena tudi v
poœastitev jubileja ob 100-letnici
organiziranega slovenskega lov-
stva. Vodja tekmovanja je bil
Jure Markiœ, merilci œasa pa so
bili iz ØD Jezersko. Za varnost je
skrbela GRS Jezersko. Prevoz
smuœarske opreme je zagotovilo
PD Kranj ob pomoœi œlanov LD
Jezersko. V kulturnem programu
so sodelovali rogisti iz Bohinja
in jezerski kvartet Jutro; bratje
Smrtniki, ki so tudi vsi œlani LD
Jezersko.

Rezultati:

Ekipno so dosegli: 1. mesto
LD Dovje - Mojstrana; 2. LD Je-
zersko; 3. LD Luœe; 4. LD Ko-
barid in 5. LD Bistra

Æenske (gamsovke): 1. mesto
Janja Lukanc, LD Bled; 2. Ni-
ves Marka, LD Soœa; 3. Petra
Karniœar, LD Jezersko

Veterani (veœ kot 70 let):
1. Brane Jakliœ, LD Joøt; 2.
Stane Logar, LD Rakovnik; 3.
Avguøtin Seøek, LD Ømarna
gora

Œlani (30–40 let) – srednje
stari gamsi: 1. Mirko Kramar,
LD Luœe; 2. Boøtjan Gorza, LD
Bistra; 3. Peter Boøkin, LD Je-
lenk

Œlani (do 30 let) – mladi
gamsi: 1. Jernej Legat, LD Dov-
je; 2. Boøtjan Pahovnik, LD
Luœe; 3. Peter Funtek, LD Luœe 

Udeleæence tekmovanja in go-
ste je pozdravil stareøina LD
Jezersko Franc Ekar, tudi po-
budnik æe tradicionalnega do-
godka, ki je øe posebej poudaril
namen tovrstne oblike lovske ak-
tivnosti pa tudi obujanje spomi-
na na nekdanje lovske legende in
olimpionike slovenskega alpske-
ga smuœanja: Janka Øtefeta, Ti-
neta Muleja, Janeza Polde itn.
»Alpsko smuœanje in lov sta bila
in sta øe v neposredni povezavi.
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Stareøina LD Jezersko France
Ekar, pobudnik tega tekmova-
nja, je nastopil æe 14-krat.
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Nauspeønejøe æenske tekmovalke - gamsovke in predsednik LZS

Gamsi - veterani (veœ kot 70 let) in Bogdan Mahne

Modrostni gamsi (60–70 let) in æupan Jezerskega Milan Kocjan

Stari gamsi (50–60 let) v druæbi æupana Obœine Jezersko



To je tudi test volje in lasten pre-
skus telesnih aktivnosti kot tudi
pot v polnost stikov z naravo.
Lovec mora biti ogledalo ozave-
øœenega in popolnega naravovar-
stvenika,« je øe poudaril Ekar.
Letos Ledine ali po domaœe Va-
dine praznujejo 30 let obratova-
nja Kranjske koœe na Ledinah.
To je tudi spomin na slavne slo-
venske alpske smuœarje, ko so si
prav na Ledinah »pritrenirali«
prve naslove svetovnih prvakov
in olimpijskih medalj v obdobjih
od 1977 do 1984. To so bili: B.
Kriæaj, J. Franko, Strel in Be-
nedik. 

Bogdan Mahne, predsednik
LZS, je orisal pomen in aktual-
nost te tradicionalne lovske pri-
reditve, ki druæi in povezuje
generacije vseh let in z vseh ob-
moœij Slovenije. V kratkih be-
sedah je opisal kakovostno, stro-
kovno in naravovarstveno narav-
nano pot slovenskega lovstva
skozi stoletje.

Milan Kocijan, æupan Jezer-
skega in stalni udeleæenec te pri-
reditve, nekajkrat tudi kot pred-
tekmovalec, je œestital tekmoval-
cem in œlanom domaœe LD Je-
zersko ter posebej poudaril, da so
takøne prireditve øe kako po-
membne tudi za kraj. Prireditev
ne odmeva samo v Sloveniji,
ampak tudi po øirni Evropi.

Predsednik LZS, æupan Jezer-
skega in stareøina LD Jezersko
so nato slavnostno podelili dra-
gocene kristalne vaze (pokale) z
ornamentom kristalnega gamsa.

Prireditev so sklenili z dogo-
vorom LZS, Obœino Jezersko in
LD Jezersko o takojøni pripravi
na jubilejno, 15. lovsko smuœar-
sko tekmovanje, ki bo leta 2008.
Enoglasno in z navduøenjem so
odloœitev sprejeli tudi vsi udele-
æenci tekmovanja.

France Ekar

iz arhivskih dokumentov

Okrajno lovsko 
druøtvo ali zadruga
za Tolminsko

Po II. svetovni vojni je bil na
ozemlju zdajønje Slovenije –

zaradi politiœnih razmer, ki so
takrat zavladale – udejanjen po-
seben status, ki so ga namenili
Slovenskemu Primorju, in sicer
od leta 1945 do 1947, ter nato øe
na obmoœju Koprskega do leta
1954 z ustanovitvijo Svobodne-
ga træaøkega ozemlja (STO). S
pogajanji v Beogradu (9. junija
1945) je namreœ nastal sporazum

o razdelitvi slovenskega Primor-
ja v cono A, ki je priøla pod upra-
vo zavezniøkih vojaøkih sil (Al-
lied Military Government Vene-
zia Giulia – AMG VG) oziroma
pod Zavezniøko vojaøko upravo
(ZVU), in cono B, ki je priøla
pod dominacijo jugoslovanske
vojaøke uprave (Vojna uprava
jugoslovanske armade – VUJA).
Coni je delila œrta, ki jo je zarisal
britanski general Morgan, pote-
kala1 pa je od Predila po Soœi
oziroma hribih nad njenim levim
bregom in naprej vzhodno od
Gorice, mimo Rihemberka (Bra-
nika), Øtanjela in Seæane ter se
zahodno od Kozine prikljuœila
na zdajønjo slovensko-italijan-
sko mejo. Po razdelitvi na coni A
in B je moral Pokrajinski narod-
noosvobodilni odbor za Sloven-
sko Primorje (PNOO) s sedeæem
v Trstu poiskati novo organiza-
cijsko reøitev, zato je 25. julija
1945 ustanovil2 Poverjeniøtvo
Pokrajinskega narodnoosvobo-
dilnega odbora (PPNOO) za tisti
del slovenskega Primorja, ki je
spadal pod Vojno upravo jugo-
slovanske armade (VUJA). Nanj
je prenesel vso oblast za tam-
kajønje obmoœje, in sicer za usta-
novljene okraje Tolmin, Idrija,
Cerkno, Grgar, Vipava, Postoj-
na, Ilirska Bistrica, Hrpelje - Ko-
zina in Koper (Dekani). Poverje-
niøtvo PNOO za Slovensko Pri-
morje je sprva imelo sedeæ v
Ajdovøœini, kjer je bil sedeæ vi-
pavskega okraja, ki pa so ga v za-
œetku leta 1946 preselili v Vipa-
vo. Za povojno lovstvo na Pri-
morskem je bila odloœilnega po-
mena lovska konferenca v Po-
stojni3, ki je bila 21. avgusta
1945. Tam je bilo med drugim
omenjeno, da bodo dajali lov v
zakup le na podlagi zadruæniøt-
va, ne pa posameznikom. Na
konferenci so sprejeli tudi nekaj
sklepov, ki so bili temelj za vse
okraje cone B in so bili uzako-
njeni v odloku4 o izvrøevanju
lova za lovno sezono 1945/46.
Po odobritvi vojne uprave JA za
Julijsko krajino, Istro, Reko in
Slovensko Primorje ter na teme-
lju pooblastila PNOO za sloven-
sko Primorje in Trst je Pover-
jeniøtvo PNOO za Slovensko Pri-
morje 28. avgusta 1946 objavilo5

Odlok o ureditvi lova na ozemlju
Poverjeniøtva PNOO za Sloven-
sko Primorje. Odlok je med dru-
gim poenotil nazive za temeljne
lovske organizacije tudi v Slo-
venskem Primorju, saj je v 2.
œlenu doloœil, da so osnovne lov-
ske organizacije lovske druæine,
njihovo dopustno øtevilo pa je za
vsak okraj doloœil okrajni NOO.

Med sprva devetimi, pozneje
samo osmimi6 okrajnimi lovski-
mi zadrugami in druøtvi je na
ozemlju poverjeniøtva za sloven-
sko Primorje med letoma 1945 in
1947 delovalo tudi Okrajno lov-
sko druøtvo ali zadruga za Tol-
minsko. 

Ustanovni obœni zbor okrajne-
ga lovskega druøtva ali zadruge
za Tolminsko je bil 9. septembra
1945 v gostilni Kranjc v Tolmi-
nu. Na zboru je bilo navzoœih
okrog 100 lovcev in lovskih so-
miøljenikov. Bovøko je zastopal
samo Anton Kravanja iz Œez-
soœe, na zboru pa sta bila tudi
predstavnik NZ (Narodne zaøœi-
te) in predsednik Okrajnega iz-
vrønega NOO (narodnoosvobo-
dilnega odbora) za Tolminsko
Andrej Kavœiœ. Obœni zbor je
vodil okrajni gozdar Viktor
Klanjøœek, ki je prebral poziv
gozdarskega odseka poverjeniøt-
va PNOO za slovensko Primorje
iz Ajdovøœine, ki je terjal ustano-
vitev okrajnega lovskega druøtva
ali zadruge za Tolminsko ter go-
voril tudi o nalogah, ki jih bodo
morali opraviti glede lova, lov-
nih dovolilnic in oroænih listin v
tolminskem okraju. Okraj so
sklenili zaœasno razdeliti v 7 ali 8
revirjev, in sicer na revirje Pod-
brdo, Grahovo, Ponikve, Sv. Lu-
cijo (Most na Soœi), Lom, Tol-
min ter na Kobariøkem na en
revir, na Bovøkem pa na enega
ali dva revirja. Dræavni gozd
Kneæa in dræavne gozdove na
Bovøkem so izloœili iz okrajnih
zakupnih loviøœ kot lovske rezer-
vate, kjer zaœasno ni bilo mogoœe
loviti. Ustanovili so le zaœasni
odbor okrajnega lovskega druøt-
va, ker so ugotovili, da pravza-
prav nihœe izmed prisotnih ni
imel lovske dovolilnice in zato-
rej »ni bil pravi lovec«. Predsed-
nik je postal Ivan Kavœiœ, gostil-
niœar v Tolminu, podpredsednik
Ivan Rutar, kmet iz Zadlaza,
tajnik dr. Anton Fatur, æivino-

zdravnik v Tolminu, blagajnik
pa Miha Leban, lovski œuvaj iz
Œadrga. Prvi zaœasni odborniki
so postali øe Alojz Koren, kmet
iz Dreænice, Joæef Trpin, kmet
iz Stræiøœa, Julij Fratnik, trgo-
vec iz Sv. Lucije, Joæef Pregelj,
kmet iz Tolminskega Loma,
Franc Bajt, kmet iz Ponikev, in
Franc Leban, kmet iz Ljubinja.
Na zboru so se dogovorili, da
bodo v razdeljena loviøœa razpo-
redili po nekaj lovcev, »lovci
onstran demarkacijske linije« (iz
cone A) pa v njihovih loviøœih ne
bodo smeli loviti. Tako razpore-
jeni lovci so lahko hodili na po-
vabilo kot gosti tudi v druga lo-
viøœa v okraju, œe so se s tem
strinjali vsi œlani skupine, ki so
lovili tam. Doloœili so dva lovna
dneva (najbræ na teden), pri en-
kratnih lovih pa naj bi posamez-
niki ne uplenili veœ kot enega do
dva poljska zajca. Ob tem naj bi
pazili eden na drugega, da bi lo-
vili dejansko pravilno, sicer pa
naj bi lovske skupine na lastne
stroøke nastavile lovske œuvaje.
Poljske jerebice, prepelice in fa-
zane so sklenili zavarovati, saj
so med okupacijo Italijani, ki so
znani ljubitelji perutnine, to per-
jad skoraj povsem zatrli.
Poverjeniøtvo PNOO za Sloven-
sko Primorje so sklenili zaprositi
tudi za odstrel nekaj glav srnjadi
in o tem zapisali, »da je sicer ni
ravno dosti, vendar pa je tudi
malo ni«. Zaœasnemu odboru so
naloæili, da se pri oblasteh poza-
nima o lovskih puøkah, ki so jih
med okupacijo ljudem zaplenili
Italijani, da bi jih lovci œim prej
dobili nazaj7. Naœelnik Odseka
za gozdarstvo Okraja Tolmin
Viktor Klanjøœek je proønjo za
dovolitev odstrela nekaj glav sr-
njadi, o katerem so razpravljali
na zboru, poverjeniøtvu PNOO v
Ajdovøœino napisal 7. decembra
1945. V proønji se je skliceval na
dopis poverjeniøtva PNOO, øt.
725/III, z dne 23. november 1945.
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Œlanska izkaznica in lovska karta (za leti 1946/47) Okrajne lovske
zadruge Tolmin na ime Joæef Zarli iz Tolmina
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Odsek za gozdarstvo je na dopis
obljubil, da bo pred koncem lov-
ne sezone dovolil en skupen lov
na enega srnjaka, œe bo do takrat
pri njih lov potekal po zahtevah
Odseka za gozdarstvo poverje-
niøtva PNOO iz Ajdovøœine. Ker
je bil po starih jugoslovanskih
zakonih lov na srnjaka dovoljen
le oktobra in novembra, je Klanj-
øœek zaprosil poverjeniøtvo, da
bi do 16. decembra vsaki zadru-
gi8 dovolil prirediti en skupen
lov nanj. V zapisu je poudaril, da
je srnjakov øe precej, da so bili
lovci disciplinirani, da pa za div-
ji lov ne morejo odgovarjati9.
Vendar iz vsega ni bilo niœ. Od-
sek za gozdarstvo iz Ajdovøœine
je z dopisom odgovoril, da nikjer
ne morejo dovoliti odstrela sr-
njakov zaradi zmanjøanega øte-
vilœnega stanja, predvsem pa za-
radi divjega lova po gozdovih.
Odsek je opozoril tudi na sklep
lovske konference v Postojni, ki
je odloœila, da se lov na jelenjad,
srnjad in gamsa za lovno sezono
1945/46 prepove, kako pa bo za
prihodnjo lovno sezono, bo do-
loœil prihodnji lovski zbor.

Okrajni lovski svet Tolmin je
bil ustanovljen leta 1946. Pred-
sednik je postal Ivan Kavœiœ, taj-
nik Jakob Geræelj, blagajnik pa
Franc Logar. V skladu s 3. œle-
nom odloka o ureditvi lova na
ozemlju poverjeniøtva PNOO za
Slovensko Primorje, z dne 28.
avgusta 1946, in po pridobitvi
mnenj krajevnih NOO ter naj-
verjetneje ob upoøtevanju mne-
nja Okrajnega lovskega sveta je
okrajni izvrøni NOO za tolmin-
sko poverjeniøtvu PNOO v Aj-
dovøœino 2. oktobra 1945 poslal
predlog zakupnih okrajnih loviøœ
v tolminskem okraju. Okraj naj
bi razdelili na 23 zakupnih okraj-
nih loviøœ in 21 lovskih druæin
(preglednica). Loviøœa so ime-
novali po vaseh in jih tudi oceni-
li. Za I. kategorijo loviøœa je bilo
treba plaœati 5000 lir, za II. 4000
lir, za III. kategorijo loviøœa pa
3000 lir zakupnine.

Okrajni izvrøni NOO Tolmin
je v predlogu10 z dne 2. oktobra
1946 navedel predvideno øtevilo

Kuk in Trtnik - Baœa - Petrovo
Brdo v eno lovsko druæino oziro-
ma loviøœe.

Œe natanœneje pogledamo pre-
glednico realizacije naœrta od-
strela dlakaste in pernate divjadi
v letu 1946, ugotovimo, da so
ustanovili øe eno loviøœe z lov-
sko druæino, in sicer Zadlaz -
Æabœe. Z loviøœema Podljubinj -
Prapetno in Ljubinj - Hum je
upravljala ena LD, prav tako je
ena LD upravljala z loviøœi Str-
æiøœe - Kal - Kuk, Trtnik - Baœa -
Petrovo Brdo in Podbrdo - Pore-
zen. Œeprav je bil v naœrtu za
odstrel tudi odstrel velikega pe-
telina in jazbeca, pri obeh vrstah
naœrt ni bil uresniœen. Zanimivo
je tudi, da so v preglednici pri
odstrelu prazna mesta za loviøœa
in lovske druæine Trenta, Tolmin
- Kanalski Lom, Slap - Roœe,
Podmelec - Klavæe in Grahovo -
Koritnica. Iz tega bi lahko skle-
pali, da naøtete LD v lovnem letu
1946 øe niso zaæivele, œeprav so
bila loviøœa zanje ustanovljena
oziroma predvidena. To se je
najverjetneje zgodilo zaradi pre-
malo œlanov, pa tudi zaradi »ne-
izdanih« oroænih listov, lovnih
dovolilnic ali pomanjkanja lov-
skih puøk. Tako je bilo v izkazu
naœrta odstrela za lovno leto 1946
res zabeleæeno, da »trentarski
lov« ni bil oddan. Prav tako ni
bilo oddano loviøœe Tolmin -
Kanalski Lom. V zapisniku seje
Okrajnega lovskega sveta, z da-
tumom 22. januarja 1947, pa je
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Zakupna okrajna loviøœa v tolminskem okraju

Zap. Naziv vasi - loviøœe Øt. Kategorija Lovske Gams Srnjak 

øt. lovcev loviøœa druæine

1 Trenta 7 I 1 7 3
2 Soœa 7 I 1 7 3
3 Dreænica - Krn 6 II 1 4 3
4 Tolmin - Zatolmin 4 II 1 4 3
5 Œadrg - Zadlaz 3 II 1 4 3
6 Poljubin - Prapetno 3 III 1 - 3
7 Ljubinj - Hum - III - 4 3
8 Sv. Lucija - Modrej 8 II 1 - 2
9 Tolmin - Kanalski Lom 6 II 1 - 3

10 Slap - Roœe 2 III 1 - 2
11 Dolenja Trebuøa 1 II 1 - 3
12 Ponikve - Peœine 4 III - - 2
13 Øentviøka gora 2–5 III - - 2
14 Logarøœe - Idrija Baœa 3 III 1 - 2
15 Podmelec - Klavæe 1 III - - 1
16 Sela - Kneøke Grape 3 II 1 4 3
17 Kneæa - Temljine 2 III 1 - 2
18 Grahovo - Koritnica - III - - 2
19 Rut - Grant 2 II - 4 2
20 Obloke - Hudajuæna 2 II - 2 2
21 Stræiøœe - Kal - Kuk - III - 2 2
22 Trtnik - Baœa - Petrovo Brdo 3 III 1 2 2
23 Podbrdo - Porezen 5 II 1 3 2

Preglednica realizacije naœrta odstrela dlakaste in pernate divjadi za leto 1946

Odstrel dlakaste divjadi Odstrel pernate divjadi

Zap. Lovska druæina Gams Srnjak Zajec Lisica Veverica Divja Kotorna Kljunaœ Orli Sove Øoje
øt. maœka

1 Trenta
2 Soœa 6
3 Dreænica - Krn 1 8 5
4 Tolmin - Zatolmin 1 20 3 2 2
5 Œadrg - Zadlaz 3 1 6 2 3 2 9 1
7 Zadlaz - Æabœe 2 14 1
6 Poljubin - Prapetno

2 41 1 4 2
8 Ljubinj - Hum
9 Sv. Lucija - Modrej 9 1

10 Tolmin - Tolminski Lom
11 Slap - Roœe
12 Dolenja Trebuøa 7
13 Ponikve - Peœine 28 1 40 9
14 Øentviøka gora 1 2 17 1
15 Logarøœe - Idrija pri Baœi 1 17 1
16 Podmelec - Klavæe
17 Sela - Kneøke Ravne 1 31
18 Kneæa - Temljine 1 4 1
19 Grahovo - Koritnica
20 Rut - Grant 1 6
21 Obloke - Hudajuæna 4 3
22 Stræiøœe - Kal - Kuk
23 Trtnik - Baœa - Petrovo Brdo 3 20 4 15 0 2 1 30
24 Podbrdo - Porezen

Skupaj 6 12 223 11 82 17 4 13 2 3 31

lovcev za posamezno loviøœe
(najverjetneje glede na izdane
oroæne liste), predvideno øtevilo

lovskih druæin glede na trenutno
stanje (15) in zaradi »obilice div-
jadi« øe predlog za odstrel mini-
malnega øtevila gamsov in srnja-
kov. Ker so bila nekatera loviøœa
brez lovcev, naj bi tri lovske
druæine sprejele po dva zakupa
oziroma po dve loviøœi. Zdruæili
naj bi loviøœi Poljubin - Prapetno
in Ljubinj - Hum v eno lovsko
druæino oziroma loviøœe, loviøœi
Kneæa - Temljine in Grahovo -
Koritnica v eno druæino oz. lo-
viøœe ter loviøœi Stræiøœe - Kal -

Blagajniøko poroœilo za leto 1945
Prejemki Izdatki Stanje Opomba

23.200 lir 20.000 lir 2.854 lir 20.000 lir posojeno Gozdarskemu odseku Tolmin
346 lir 364 lir za nakup blagajniøke knjige

Skupaj 23.200 lir 20.346 lir 2.854 lir

Blagajniøko poroœilo za leto 1946
Prejemki Izdatki Stanje Opomba

73.600 lir 33.500 lir 40.100 lir Na poverjeniøtvo PNOO poslano 33.500 lir
Skupaj 73.600 lir 33.500 lir 40.100 lir



bilo pod opombo k 3. toœki zabe-
leæeno tudi, da revir Slap ni bil
oddan zaradi »nezanimanja«.
Najverjetneje zato, ker ni bilo
lovcev ali pa le-ti øe niso dobili
oroænih listov.

V Tolminu je bila v gostilni
Pri Kavœiœu 19. januarja 1947
lovska seja11, katere se je ude-
leæilo 22 predstavnikov lovskih
druæin, vodil pa jo je predsednik
Okrajnega lovskega sveta Ivan
Kavœiœ. Seje so se udeleæili øe
tajnik Jakob Geræelj, blagajnik
Franc Logar in okrajni gozdar
Franc Leban. Najprej so prebrali
blagajniøki poroœili. 20.000 lir,
ki so jih »posodili« Gozdarske-
mu odseku v Tolminu, je bilo
porabljenih za plaœe lovskim in
gozdnim œuvajem v prvih mese-
cih leta 1946. V blagajni je iz let
1945 in 1946 ostalo namreœ 
42. 954 lir.

Leta 1946 je bilo v OLS
(Okrajnem lovskem svetu) Tol-
min 24 loviøœ. Loviøœi Trenta in
Tolminski Lom torej nista bili
oddani, ker tamkajønji lovci øe
niso dobili oroænih listov, prav
tako pa zaradi »nezanimanja« ni
bil oddan revir Slap (Roœe). Za-
radi øtevilnih lisic v omenjenem
revirju so na proønjo krajanov
sklenili postaviti enega lovskega
œuvaja, ki naj bi to sluæbo oprav-
ljal brezplaœno. Na predlog okraj-
nega gozdarja, da bi gozdni œu-
vaji hkrati opravljali tudi sluæbo
lovskih œuvajev, so sprejeli øe
sklep, naj bi tem ljudem plaœo za
en mesec v letu izplaœeval OLS
Tolmin. Takrat je bilo na Tol-
minskem devet lovskih œuvajev,
na Bovøkem pa samo dva. Na
seji so sklenili, da bo OLS za
lovske prekrøke kaznoval vsake-
ga œlana, ki ne bo upoøteval za-
konitih predpisov o lovu. Denar
naj bi uporabili v korist lovskih
druæin. Lovski œuvaji in lovci naj
bi za vsakega psa, ki bi ga zaloti-
li v loviøœu, najprej naøli gospo-
darja in ga opozorili, naj psa za-
pre. Œe bi istega psa øe drugiœ
zalotili v loviøœu, naj bi ga ustre-
lili, gospodarja pa prijavili, da bi
ga kaznovali. V loviøœih naj bi
postrelili tudi vse klateøke maœ-
ke. Nabavili naj bi veœ fazanov
in poljskih zajcev, ki bi jih pla-
œali iz blagajne OLS. Priskrbeli
naj bi tudi primerno koliœino raz-
liœnih strupov za pokonœevanje
lisic in jih razdelili med zastop-
nike lovskih druæin. Za lovske
œuvaje naj bi nabavili øe primer-
no koliœino nabojev.

Vojko Rutar

Opombe
1 Veselko Guøtin, Branko Morenœiœ.

Poøtna zgodovina in filatelija na Primor-

skem. Branko Morenœiœ. Poøte, poøtni
promet in znamke v slovenskem Primorju
od leta 1945 do 1954. (Knjiænica Annales
15). Koper 1997, str. 45 in 46.

2 Cvetko Vidmar. Goriøki zbornik
1948–1968. Od prvih zaœetkov ljudske
oblasti do danaønje komune. Izdala obœina
Nova Gorica 1968, str. 31. 

3 Poverjeniøtvo PNOO za Slovensko
Primorje. Odsek za gozdarstvo. Zapisnik o
lovski konferenci v Postojni, øt. 206/45/II
z dne 21. avgust 1945. Arhiv republike
Slovenije (v nadaljevanju ARS). Ministr-
stvo za kmetijstvo in gozdarstvo. AS
1118, t.e. 71.

4 Odlok o izvrøevanju lova za lovno
sezono 1945/46, øt. 548/45/II z dne 24.
avgust 1945. ARS. Ministrstvo za kmetij-
stvo in gozdarstvo. AS 1118, t.e. 71. Dr.
Janko Lavriœ. Zaœetki urejevanja lovstva
po ljudski oblasti. Pripravek za zgodovino
naøega lovstva. Lovec, december 1957,
str. 256.

5 Odlok o ureditvi lova na ozemlju
Poverjeniøtva PNOO za Slovensko Pri-
morje z dne 10. avgust 1946. Uradni list
Poverjeniøtva PNOO za Slovensko Pri-
morje, øt. 16-108/46 z dne 28. avgust
1946, str. 123.

6 Zaradi zdruæitve okrajev Idrija in
Cerkno v Okraj Idrija - Cerkno sta se lov-
ska zadruga Idrija in lovsko zdruæenje
Cerkno 7. marca 1946 zdruæili v Okrajno
lovsko zadrugo Idrija - Cerkno. Zapisnik
skupøœine Okrajne lovske zadruge Idrija -
Cerkno z dne 7. marec 1946. ARS. Mi-
nistrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. AS
1118, t.e. 71.

7 Zapisnik ustanovnega obœnega zbora
okrajnega lovskega druøtva za Tolminsko
z dne 18. september 1945. ARS. Ministr-
stvo za kmetijstvo in gozdarstvo. AS
1118, t.e. 71.

8 Tu je miøljeno øest lovskih okoliøev
oziroma revirjev v okrajni lovski zadrugi
ali druøtvu za Tolminsko, v sklopu katerih
naj bi delovale lovske skupine po obmoœ-
jih predvojnih katastrskih obœin.

9 Okrajni NOO Tolmin. Gozdarski od-
sek. Dopis Gozdarskemu odseku pri Po-
verjeniøtvu PNOO za Slovensko Primorje
z dne 7. december 1945. ARS. AS 1118,
t.e. 71. Takrat so se s krivolovom na Tol-
minskem v glavnem ukvarjali pripadniki
razliœnih vojaøkih enot, pa tudi domaœini.

10 Okrajni izvrøni NOO za Tolminsko.
Tajniøtvo. Zakupna loviøœa. Dopis taj-
niøtvu Poverjeniøtva PNOO za Slovensko
Primorje, øt. 447/46 z dne 2. oktober 1946.
ARS. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdar-
stvo. AS 1118, t.e. 71.

11 Lovska seja (seja okrajnega lovskega
sveta Tolmin). OLS Tolmin. Poroœilo o
zakljuœku lovske letne sezone. Dopis Re-
feratu za gozdarstvo pri Odseku za gospo-
darstvo okrajnega NOO Tolmin z dne 22.
januar 1947. ARS. Ministrstvo za kmetij-
stvo in gozdarstvo. AS 1118, t.e. 75.

Kako so na Krasu 
lovili nekoœ?

Letos slovenska lovska orga-
nizacija praznuje 100-letnico

delovanja, naøa Lovska druæina
Kras - Dutovlje pa 60-letnico
organiziranega lovstva na Pri-
morskem. Najveœkrat se spraøu-
jem, kdaj se je vse skupaj sploh
zaœelo in zaradi œesa. Morda
zaradi potrebe po preæivetju ali
pa zaradi obrambe pred napadal-
nimi zvermi, ki so œloveku streg-
le po æivljenju in je on v svoji

obrambi vrgel prvi kamen ali pa
zamahnil s kolom? Verjetno je
takrat spoznal, da je lahko tudi
lovec, kajti imel je razum in s tem
veliko prednost pred æivalmi. 

Da je laæje in uœinkoviteje
lovil, se je zdruæeval v skupine in
tako so pred mnogimi tisoœletji
nastale prve lovske skupine. Ven-
dar, kaj bi razpravljal o tem, ko
tako malo vemo o teh stvareh in
si vse skupaj lahko samo domiø-
ljamo. Rad bi vas seznanil z
zgodbo, ki mi jo je pripovedoval
moj »nono« Anton, ki bi letos, œe
bi øe æivel, imel æe 132 let. In
njemu v spomin namenjam ta
zapis, saj je verjetno prav on za-
sluæen, da sem tudi jaz postal lo-
vec in œlan naøe øtevilœne sloven-
ske zelene bratovøœine. 

Pisalo se je leto 1875, ko se je
v mali kraøki vasi Kreplje pri
Dutovljah, dve uri hoda od Trsta,
rodil moj nono Anton oœetu To-
netu in materi Rezi. Do svojega
15. leta je pasel krave in oœe-
tu pomagal obdelovati majhno
kraøko kmetijo na skopi zemlji,
ki so jo kot vsi Kraøevci iztrgali
kamenju. Tam so nastali travni-
ki, paøniki in skromne njive, ki
pa so ob pridnem in trdem delu
dajali komaj kaj za skromno pre-
æivetje. Takrat so bile v navadi
zelo øtevilœne druæine, kruha za
preæivetje pa je bilo bore malo.
Tisti œas je bila pridelava hrane
zelo ekoloøka, saj niso poznali
nobenih kemikalij, odvisni so bili
samo od narave, zato so bili veœ
laœni kot siti. V takih razmerah je
imela divjad zelo ugodne razme-
re za æivljenje. Po pripovedo-
vanju mojega nonota Antona je
kar mrgolelo zajcev, prepelic in
kotorn.

Velika øtevilœnost male divja-
di je privabljala visoko gospodo
iz Trsta, dræavne uradnike, lad-
jarje in trgovce, da so vzeli v za-
kup kraøka loviøœa in hodili ob
nedeljah na lov. Neizmerno so
uæivali na lovu ob tako øtevilœni
divjadi, ki pa je kmetom poleg
drugih nesreœ, kot so suøa, toœa
in podobno, povzroœala veliko
økodo na polju. Øe posebna ne-
vøeœnost so bili poljski zajci.
Zato so jih tudi domaœi kmetje
lovili in pokonœevali na vse na-
œine.

Jeseni 1890. leta, ko je bil moj
nono star 15 let, mu je njegov
oœe rekel: »Veø kaj, Tone, danes
je lepo vreme. Ravno prav piha,
bova øla na jago po kakønega
zajca«. Od nekje je moj pranono
prinesel staro francosko kreme-
njaœo, rog s smodnikom in drug
pribor, ki je bil potreben za lov.
Pokazal mu je, kako se ravna s

tako puøko in nalaga kroglo. V
cev sta vsula merico œrnega
smodnika, œep iz papirja ali ko-
noplje, merico øiber in spet œep.
Treba je bilo samo napeti peteli-
na, natresti øe nekaj smodnika v
væigalnik in puøka je bila nared
za strel. In tako sta odøla na lov s
skoraj sto let staro »napoleon-
ko«, ki je veœkrat tudi zatajila.
Zajce sta streljala z razdalje ne-
kaj korakov; æival je bilo treba
samo odkriti, kar pa ni bilo teæ-
ko, saj je bilo zajcev dovolj, le
dobro oko je bilo treba imeti. Ti-
stega jesenskega dne sta prinesla
domov tri lepe zajce. »Tile bodo
pa za prodajo,« je rekel moj pra-
nono.

Drugi dan sta naloæila slamo
za steljo na voz, vanjo skrila
zajce in z volovsko vprego odpe-
ljala slamo prodajat na seneni trg
v Trst. Ker je bilo tisti œas v Trstu
veliko konj, so slamo radi kupo-
vali koœijaæi in drugi konjarji.
Ko sta slamo (in zajce) prodala,
sta ugotovila, da sta za zajce
dobila dvakrat veœ kot za slamo. 

Kot veœina kraøkih fantov je
øel tudi moj nono v uk za kamno-
seka v vrhoveljski kamnolom.
Dela je bilo veliko, saj so tiste
œase v Trstu zelo veliko gradili in
je bilo po izdelkih iz kamna zelo
veliko povpraøevanje in naroœil.
To sem omenil samo zato, ker je
moj nono zaradi svojega uka na
lahek naœin pridobil smodnik in
svinec, ki so ga uporabljali pri
delu s kamnom. Tako je lahko
øel tudi veœkrat na lov na zajce,
saj je imel streliva vedno dovolj. 

Ko so træaøki gospodje lovci
ugotovili, da jim domaœi kmetje
delajo økodo in na vse naœine lo-
vijo zajce, so sklenili, da bodo
postavili lovskega œuvaja. Tako
je leta 1893 priøel prvi lovski œu-
vaj po imenu Blaæ Tolar, doma z
Gorenjske. Nastanil se je v naøi
vasi, v Krepljah, in to v gostilni
Pri Godinovih, kjer so se zbirali
tudi træaøki lovci. Od tam so
ponavadi zaœeli lov. Ko so imeli
lovskega œuvaja, je bilo vse dru-
gaœe. Ljudje so se ga zelo bali,
saj je bil za vaøœane tujec. Pobi-
ral je zanke in pridno sluæil gos-
podarjem. A strastni zajœarji se
ga niso preveœ bali, ker so zelo
dobro poznali svoj teren (pro-
stor). Toda zgodilo se je, da je
nekega dne zasaœil tudi mojega
nonota s puøko. Nono je sicer
zbeæal, toda Tolar si ga je dobro
zapomnil in je za njim priøel k
nam domov. Ker se je nono skril,
je œuvaj stopil do njegovega
oœeta. »Veø kaj, Tone«, je rekel,
»zasaœil sem tvojega fanta s pu-
øko, ko je ravbøical. Tokrat mi je
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sicer uøel, a drugiœ mi ne bo veœ,
ker bom nanj streljal. Tako povej
tvojemu sinu; ne bom odgovar-
jal, œe se mu kaj zgodi!« Ker moj
pranono ni podvomil v groænje
lovskega œuvaja, je sinu prepo-
vedal hoditi na lov, ker je to po-
stalo zelo nevarno. Pa tudi goden
je bil za cesarja (da gre v vojsko).
Leta 1895 je odøel k vojakom v
Pulj. Vojaøœina je trajala tri leta.
Med tem je mojemu nonotu umrl
oœe. Ko je odsluæil vojaøœino, je
moral kot najstarejøi sin poskr-
beti za mater in mlajøe brate in
sestre. Zaposlil se je pri gradnji
æeleznice na relaciji Jesenice–
Trst, ki je vodila skozi naøo vas.
Tam so zelo potrebovali ljudi s
takønimi poklici. Leta 1900 se je
oæenil in si ustvaril druæino.

Bili so teæki œasi za druæino,
teæko pa je bilo tudi 12-urno delo
na æeleznici. Ni bilo veœ œasa za
lov, pa tudi sluæba je bila dræav-
na, da si œlovek ni smel veœ pri-
voøœiti taknih »neumnosti«, kot
je krivolov. 

Priøla je prva svetovna vojna,
ki je stvari postavila na glavo.
Naøo Primorsko so okupirali Ita-
lijani. Za Slovence so priøli teæki
œasi. Toda vseeno sta dva naøa
vaøœana leta 1925 vzela v zakup
loviøœe na Vrheh in tam lovila
vse do druge svetovne vojne. To
sta bila gostilniœar Ivan Tavœar
in delovodja na Kraøkem vodo-
vodu Andrej Økrlj. 

Po 2. svetovni vojni, ko so
jeseni leta 1947 zavezniki zapu-
stili naøe kraje in smo priøli pod
Jugoslavijo, sta bila Økrlj in Tav-
œar prva pobudnika ter soustano-
vitelja Lovske druæine Kras -
Dutovlje. Andrej Økrlj je bil prvi
stareøina, Ivan Tavœar pa tajnik
na novo ustanovljene Lovske
druæine Kras. V naøi vasi se tra-
dicija lova nadaljuje, saj imamo
kar nekaj zelo mladih lovcev.

Vendar pa je dandanes lov vse
drugaœen, kot je bil v preteklosti.
Priøli so drugaœni œasi, ljudje
imamo veœ prostega œasa. Tudi
lov si lahko privoøœi vsak, ki ima
za to veselje in æilico. Dandanes
ima vsak slovenski lovec tudi ve-
liko odgovornost in skrb za nara-
vo ter ohranjanje in obstoj avtoh-
tone divjadi na Slovenskem. S
takim namenom je bilo tudi usta-
novljeno Slovensko lovsko druøt-
vo. Ob prijetnem druæenju na
skupnih lovih ter ob iskrenem
tovariøtvu med lovci æelim vsem
slovenskim lovcem ob tako viso-
kem jubileju slovenskega lovst-
va veliko uspeha in strpnosti pri
nadaljnjem delu.

Danilo Tavœar

Medved 
na Medvedjeku
Odkritje spominskega obeleæja

Stoletja nazaj so se medvedje
selili tudi prek Medvedjeka v

trebanjski obœini. Odkritje skulp-

ture, posveœene ohranitvi rjavega
medveda (Ursos arctos) in nje-
govega æivljenjskega prostora v
Sloveniji, je bila letos v prvem
junijskem dnevu na Medvedjeku
Pri Meæanovih. Umetnino iz li-
povega lesa je upodobil kipar
Stane Novak iz Trebnjega. Na
pobudo domaœina, lovca Erne-
sta Meæana, ki si skupaj s prija-
telji prizadeva ohraniti medveda
kot prepoznaven simbol Slove-
nije, je skupina ljubiteljev narave
na œelu s œlanom organizacijske-
ga odbora Stanetom Gabrije-
lom iz Trebnjega pripravila slo-
vesnost, na kateri je kot slavnost-
ni govornik spregovoril inæ. Blaæ
Kræe, ki je orisal pomen medve-
da za kulturno krajino in njegovo
ohranitev. »Medved je naøe na-
ravno bogastvo, bogastvo naøe
domovine, ki se je tudi v kultur-
nem in etnoloøkem pogledu zari-
sal v duøo slovenskega œloveka.
Medved ne ogroæa, je pa ogro-
æen, zato je zanj potrebno var-
stvo,« je med drugim poudaril
govornik. Odkritja Novakove
skulpture medveda se je udeleæi-
la vrsta lovcev in nelovcev, lju-
biteljev narave in znanih osebno-
sti. Med njimi so bili prof. dr.
Miha Adamiœ, vrhunski pozna-
valec in strokovnjak za medve-
da, Bogdan Mahne, predsednik
Lovske zveze Slovenije, dr.
Tomo Œas, inæ. Ciril Øtrum-
belj, direktor Policijske godbe
Janez Kukec, dirigent Franc
Gornik, Iztok Likar, Miloø
Medved, Joæe Buœar, stareøine
in lovci iz obmoœnih lovskih
druæin in øtevilni domaœini. Na
Medvedjeku je medved obœasen
gost, v svoji skulpturi pa bo nase
opozarjal kot simbol upornosti in
trdoæivosti, ki terja trajnostno in
razumno rabo. Po odkritju skulp-
ture sta sledila program za zaba-
vo in pokuøina cviœka ter lovskih
dobrot iz Meæanove kuhinje.

Matija Avbar

Nagovor Blaæa Kræeta ob od-
kritju skulpture medveda (1. 6.
2007) na Medvedjeku

Prebivalci severne poloble se z
medvedom seznanijo æe v ra-

nem otroøtvu. Pliøasti medvedki
so pravi stereotip najbolj priljub-
ljenih otroøkih igraœ. Medvedi v
æivalskih vrtovih in æal tudi v
øtevilnih cirkusih so osrednja
zanimivost. Figurice medvedov,
izrezljanih iz lesa, kamna ali ko-
sti, so bile v davnini poseben
amulet. Liki medvedov na nov-
cih in grbih so simbolno pona-
zarjali moœ plemen, viteøkih ali
plemiøkih druæin. Medvedov ko-
æuh je bil poœivaliøœe najveœjih
junakov. Medved se je ohranil
tudi v øtevilnih krajevnih imenih,
tudi tam, kjer je æe davno izginil.
Œe bi medvedu pripisali œlove-
øke lastnosti, bi dejali, da je dob-
roduøen in prijazen, skratka do-
briœina, za razliko od volka, za
katerega med ljudmi velja, da je
zloben, potuhnjen in øe kaj bi se
naølo, da zgodbe o Rdeœi Kapici
niti ne omenjam. To pripovedu-
jem zato, ker se œloveøki odnos
do razliœnih vrst sobitij, tudi div-
jadi, oblikuje po prvih izkuønjah
in sporoœilih v otroøtvu.

Zdaj æiveœi rjavi medved se je
kot vrsta v zmernem evrazijskem
podnebnem pasu pojavil pred
okrog 300.000 leti. Zaradi veli-
kosti in moœi je za takratne lovce
pomenil preveliko tveganje in ga
skoraj niso lovili, o œemer skle-
pamo, ker med øtevilnimi izko-
paninami na nahajaliøœih takrat-
nih Zemljanov skorajda ni najti
kosti rjavega medveda, paœ pa
predvsem æe davno iztrebljenih
mamutov, turov, divjih konj, or-
jaøkih jelenov, losov, pa tudi rast-
linojedih jamskih medvedov.

Z razvojem strelnega oroæja
pa so se razmere bistveno spre-
menile. Øtevilœnost rjavega med-
veda v Evropi in Sloveniji se je
hitro zmanjøevala in v zaœetku
20. stoletja je medved izginil iz
veœine srednjeevropskih dræav.
Veljal je za økodljivca, ki ga je
treba iztrebiti. Verjetno bi se po-
dobno zgodilo tudi v Sloveniji,
œe se nekaj najveœjih veleposest-
nikov na Koœevskem in Notranj-
skem pred veœ kot 100 leti ne bi
odloœilo za varovanje te mogoœ-
ne zveri. Tudi njim, takratnim
razumnikom, mora veljati naøa
globoka hvaleænost in prav je, da
se jih spomnimo ob danaønjem
dogodku.

V zaœetku 20. stoletja je, po
ohranjenih zapisih, v Sloveniji
æivelo vsega 30 do 40 medve-
dov. Podobno, vendar ne tako
ozko grlo, je bila tudi 2. svetovna
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Po uspeønem lovu na zajce na Krasu decembra 1976

Utrinek z odkritja spominskih skulptur medveda na Medvedjeku
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vojna. Po njej je bil medved, tudi
v povsem drugaœnih zakonskih
razmerah, strogo zavarovan vse
do 60-tih let, ko je poveœana
øtevilœnost ne le omogoœala, paœ
pa tudi terjala zmeren odstrel, ki
je v obdobju od leta 1969 do
1989 znaøal povpreœno 43 æivali
na leto. Omeniti je treba, da so se
razmere za medveda vidno iz-
boljøale tudi po prepovedi ciano-
vodika.

Zaradi omejenega œasa se bom
poslovil od zgodovine in posve-
til predvsem danaønjim, øe zlasti
pa prihodnjim razmeram.

Ne le na podroœju politiœnih
sprememb, tudi v naravi smo pri-
œa spreminjanju razmer, øe zlasti
zaradi vse intenzivnejøe in raz-
novrstne rabe prostora, kar po-
slediœno zajeda tudi v habitate
divjih æivali. Nekateri si paœ de-
mokracijo razlagajo tudi tako, da
je v naravi dovoljeno vse ali sko-
raj vse. Prag tolerantnosti odno-
sov med œloveøtvom in divjadjo
je marsikje prekoraœen. Kot po-
memben del naravovarstvenih
gibanj smo lovci upraviœeno za-
skrbljeni, po drugi strani pa oœit-
no øe preøibki, da bi øe uspeøneje
uresniœevali prostovoljno po-
slanstvo ne le naøega, paœ pa tudi
øirøega interesa za veœje spoøto-
vanje pravic divjadi do naravne-
ga okolja. Slednje je nedvomno
pogoj za njeno ohranitev sploh.

Ni sluœajno, da je ravno skrb
za medveda simbolen znak takih
prizadevanj. Æe leti 1992–93 smo
razglasili za leti medveda in ga
kasneje nadaljevali tudi z veœ
raziskovalnega dela in uspeønim
mednarodnim 6-letnim projek-
tom, ki je vsaj deloma odgovoril
na øtevilna do takrat neznana
vpraøanja o velikosti bivalnega
okoliøa, selitvenih poteh, pre-
hranskih in bivalnih potrebah. Ni
povsem novo spoznanje, da so v
Sloveniji æiveœi medvedi najza-
hodnejøi del populacije rjavega
medveda v øirøem dinarsko-bal-
kanskem loku. Zato nam ne
more in sme biti vseeno, kaj se
dogaja z medvedi v BiH in na
Hrvaøkem. V glavnem niœ dob-
rega.

Medveda smo spoznali kot pla-
ho in sobivanju s œlovekom pri-
lagojeno vrsto. Zdi se, da je med-
ved œloveku prijaznejøi kot œlo-
vek medvedu. Prepriœan sem, da
je v interesu veœine Slovencev,
da medveda ohranimo tudi vnu-
kom. In ne zgolj to. Ob predsta-
vitvi problematike ohranitve rja-
vega medveda v naøi dræavi, ki
sem jo pred nekaj leti predstavil
œastitljivemu avditoriju Evrop-
skega parlamenta v Strasbourgu,
sem se zavedel predvsem tega,

da je medved ena od najveœjih
dragocenosti evropske naravne
dediøœine, hkrati pa zaznal iz-
raæeno voljo, da je Evropa skrb
za njegovo ohranitev pripravlje-
na tudi materializirati. Vendar pa
pike na i, predvsem zaradi zna-
nih slovenskih znaœajskih lastno-
sti, øe nismo naredili. Najprej je
treba zadeve urediti predvsem v
domaœem »politiœnem habitatu«
z nedvoumno izraæeno opredelit-
vijo, kaj in kje v Sloveniji æelimo
ohranjati. Protislovnost ukrepov
kmetijskega in okoljskega resor-
ja so slaba popotnica za prihod-
nost te mogoœne prazveri. Øele
potem bo mogoœe zanesljiveje
urejati tudi razmere v naravi, kjer
smo bili lovci vedno, smo in
bomo delovni naravovarstveniki.
Æal se zdaj bolj kot z divjadjo
ukvarjamo s hipertrofiœno biro-
kracijo in nestimulativnim odla-
ganjem podelitve koncesij.

Spoøtovani! Ali je res mogoœe
naøi organizaciji odrekati nara-
vovarstveno usmeritev in skrb za
divjad? Ali danaønji dogodek ni
dovolj zgovoren dokaz, da nam
ni vseeno, ne za sedanjost in øe
manj za prihodnost divjadi? Æeli-
mo si tudi, da dræava v nas konœ-
no spozna prijaznega sogovor-
nika. Øe odloœneje uresniœujmo
geslo o globalnem razmiøljanju
in globalnem delovanju!

Za spremembo se bom øele ob
koncu zahvalil vsem, ki ste s
svojo prisotnostjo podprli pomen
tega enkratnega in simbolnega
dogodka, ki udejanja razmiølja-
nje in vizijo skupine skromnih
dolenjskih lovcev. Opravili so
dobro delo. Naø pogled pa se,
tako sem globoko prepriœan, uje-
ma s pogledom in skrbjo med-
vedje matere, ki tako kot vsaka
svojim mladiœem æeli, da bodo
poskrbeli za ohranitev vrste. Zgo-
dovinsko in moralno smo odgo-
vorni, da ji pri tem pomagamo.

Moji glinasti 
golobi …

»Moj dedek je bil lovec, oœe
tudi, torej bom tudi jaz

lovec.« Tako sem razmiøljal v
petdesetih letih prejønjega stole-
tja, ko sem øe obiskoval tehniœno
srednjo øolo in se je v meni veœa-
lo zanimanje za zeleno bra-
tovøœino. Œistil sem oœetovo lov-
sko oroæje in rad prisluhnil pripo-
vedim bradatih oœakov: Kartonœ-
nika, Peœnika in drugih. Tistega
leta sem postal lovski pripravnik
in se zaœel zanimati tudi za lov-
sko organizacijo. V Mariboru so

imeli takrat æe streliøœe na glina-
ste golobe. To bi bilo nekaj zame!

»Zadevo si moram ogledati,«
me je preøinilo. Izvedel sem tudi,
da bodo imeli v kratkem tekmo-
vanje. Pregovoril sem dva sta-
rejøa lovca iz naøe LD, Slugeja in
Kormona, da bi si vso zadevo
ogledali. Zakaj ne bi imeli tudi
mi takønega streliøœa? 

Mariborski lovci so bili do
nas, hribovcev, zelo prijazni.
»Kaj bi samo gledali,« so nas
povabili, »œe ste æe tukaj, lahko
kar sodelujete!« Debelo smo se
spogledali. Tovariøa sta imela si-
cer puøke s seboj, a ne pravega
streliva, jaz pa takrat øe sploh
nisem imel puøke. »Ni teæav!« so
nam pomagali prijazni lovci.
Meni se je kar zameglilo pred
oœmi. »Torej, lahko bom streljal
na glinaste golobe . . .«

Naenkrat sem imel v rokah
krasno puøko, bokarico, drugi lo-
vec mi je napolnil æepe z naboji,
pa »hajdi« na streliøœe, ki je bilo
takrat øe improvizirano. To je bil
kakønih dvajset metrov dolg in
dva metra visok nasip. Na enem
koncu je bil v zaklonu montiran
metalni stroj za golobe, na dru-
gem pa je stal strelec. Precej
vznemirjeni smo stali v vrsti,
nihœe od nas øe ni imel takøne
priloænosti. Potem smo priøli na
vrsto. Tovariøa sta bila pred
menoj; prvi Kormon: strel, seve-
da mimo, nato Sluga, strel, tudi
mimo. Nato pa jaz. Z odprto
puøko sem stopil na stojiøœe in
œakal na povelje. »Pripravlje-
no!« sem zasliøal od sodniøke
mize. Segel sem v æep po naboj
in ga vstavil v cev. Toda, kaj pa
je to? Naboj je padel skozi cev na
tla! Med lovci je nastal krohot.
Kmalu je bilo jasno, da sta puøka
in strelivo razliœnih kalibrov …
Potem sem le dobil »ta prave«
naboje. Napolnil sem puøko.
‘Puull!’ Golob je vzletel, jaz pa
sem pomeril in pritisnil. Moœan
pok in øe moœnejøi udarec v
ramo, da sem stopil kak korak
nazaj in – æe sem bil pod nasi-
pom . . .

Kako sem se takrat poœutil, ne
bom opisoval, vsekakor sta moja
tovariøa enega goloba le »ujela«
in tako reøila naøo œast.

No, naslednje leto smo æe ime-
li tudi pri nas na Gaju streliøœe za
glinaste golobe in jaz sem bil
mnogo let eden najboljøih strel-
cev v naøi LD. Predvsem pa me
je veselilo, da sem strelsko ve-
øœino uspeøno lahko uporabljal
pri lovu in nisem po nepotreb-
nem ranil in muœil divjadi. Na-
prava pa je koristila in øe koristi,
zdaj æe na drugi lokaciji, tudi
vsem sedanjim lovcem. 

Med naøimi lovci - strelci je
bil najuspeønejøi moj bratranec
Julko. Po nerodnosti je pri lovu
izgubil desno oko, a se je æe v
letu privadil streljanja na levo.
Seveda takrat øe nismo imeli
dobrega oroæja … Na glinaste
golobe smo paœ streljali z obi-
œajnimi lovskimi puøkami. Tudi
strelivo smo si veœinoma polnili
sami. 

Nepozabni so moji spomini na
strelsko tekmovanje daljnega
leta 1967 v Ptuju. Menda je bilo
okrajno prvenstvo, ki se ga je
udeleæil tudi naø Julko Verdo-
nik. Kot mimogrede je premagal
tedanjega okrajnega prvaka Raj-
ha, ki nas je po tekmi poiskal. 

»Kje je tisti Verdonik, ki me je
premagal?« je vpraøal.

Julko se mu je predstavil.
»Pokaæi mi puøko«, ga je za-

prosil. »S œim, zlomka, streljaø,
da si tako dober?«

Julko mu je pokazal oœetovo
‘dratarico’ (dratenko). To je bila
res stara, zarjavela dvocevka,
kal. 16, s cevmi, na poseben
naœin izdelanimi iz stolœene æice.
Puøka je bila povsem »nagrize-
na« od rje in na pogled res vse
drugo kakor lepa. 

Ko jo je Rajh videl, je od za-
œudenja kar zakriœal: »Kaj, s tem
‘klumpom’ si me premagal?« 

Lahko si predstavljate, kako
ponosni smo bili takrat na naøega
strelca.

V moji strelski karieri sem do-
segel najveœji uspeh na okrajnem
strelskem prvenstvu na Sladkem
Vrhu. Tam smo takrat zmagali
ekipno, jaz pa sem bil prvi med
posamezniki. Zadeva pa ni bila
povsem preprosta. Pri prvi seriji
streljanja na glinaste golobe sem
opazil, da so nekateri strelci do-
bivali golobe vedno v isto smer.
Metalcu golobov sem naroœil,
naj mete bolje razporeja v vse
smeri. To je posebno strelce iz
Selnice silno razjezilo in maøœe-
vanje je bilo sladko. Ko sem pri-
øel na vrsto, so leteli, za nekatere
najteæji, le skrajno levi in skrajno
desni golobi. Nihœe pa ni vedel,
da so bili takøni zame najlaæji –
in tako sem postal prvak! 

Za ekipo sem moral streljati øe
na tarœo srnjaka, kar pa je bilo
mnogo teæje. Od streljanja na
golobe sem bil øe ves razburjen
in tarœa srnjaka je grozno plesala
pred menoj. Zbral sem vse sile in
se zbral. Res je zadoøœalo, toda
po streljanju sem bil popolnoma
moker od potu. Po stari øtajerski
navadi smo uspeh proslavili z
dobrim vinom, ki ga tod okoli ne
manjka. 

Zbrano strelsko srenjo smo
presenetili: »Glej, te gorjance,
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prviœ pridejo na tekmo in kar
zmagajo,« so se pogovarjali. »Pa
poglej, sami ‘kriplji’ so, pa tako
streljajo.« Julko je bil brez oœesa
in Robiœev Maks brez dela roke … 

Na poti domov smo se ustavili
pod hribom v Bresternici v ta-
kratnem Motelu. Spominjam se,
da sem bil æe straøno utrujen in
sem æelel prespati kar tam na
klopi. Tovariøi, v narekovaju, pa
so me odnesli v fiœka in odpeljal
sem v hrib. Naslednje jutro pri
zajtrku mi je mama pripovedo-
vala, da je ponoœi sliøala avto,
potem pa je bilo vse tiho. Øla je
pogledat. Na dvoriøœu je stal
fiœko in vse je bilo tiho. Odprla je
vrata avta in iz njega se je zvalila
moja malenkost. »Z oœetom sva
te nato spravila v posteljo,« je
oœitajoœe rekla. Nekaj œasa sem
se jezil na takøne »tovariøe«, toda
velja: vsaka zmaga paœ nekaj
stane!

Aleksander Pajtler

Janez Planinøek – 
Eskimo Charlie, 
Veliki lovec ali 
Gospodar golega 
ozemlja

Zgodovina slovenskega naro-
da je bila burna. Z znanjem

in spretnostjo si je skozi stoletja s
svojo neupogljivo trdnostjo ust-
varil lastno dræavo, ki temelji na

demokratiœni podlagi in varova-
nju œlovekovih pravic. Zgodovi-
na slovenskega lovca pa je pre-
æeta z upornostjo in zgodovino
divjega lova, kar nazorno ilustri-
rajo pripovedke in ljudske pesmi
iz tistih œasov. Za slovenske lov-

ce je nastala prelomnica 16. ok-
tobra 1907, ko je bil ustanovljen
Slovenski lovski klub kot odgo-
vor na øirjenje nemøkega vpliva.
Slovenski lovski klub se je 23.
marca 1909 preimenoval v Slo-
vensko lovsko druøtvo (SLD), ki
je øe zdaj razpoznavni znak slo-
venskih lovcev. In v tisti œas sodi
zgodba o Janezu Planinøku,1 ki
se je rodil leta 1886 na Dolenjih
Kamencah pri Novem mestu. S
svojimi osemnajstimi leti se je
podal s trebuhom za kruhom v
daljno Ameriko, kamor je prispel
leta 1912. Sreœo je poskuøal s ko-
panjem zlata, kruta usoda pa ga
je po nekem usodnem dogodku
pognala v beg. S prijateljem sta
zbeæala na skrajni sever in doseg-
la øirjave sibirske divjine. V Si-
biriji sta odkrila veœje koliœine
zlata, ki pa sta jih izgubila zaradi
pohlepnosti carskega oblastnika.
Po pobegu iz ruskega ujetniøtva,
ki je bilo usodno za njegovega
prijatelja, se je Janez vrnil na se-
ver svoje nove domovine, kjer se
je udomil pri Eskimih. Privadil
se je na njihove navade in naœin
njihovega æivljenja. Postal je lo-
vec in spoøtovan œlan eskimske
skupnosti. Poimenovali so ga
Eskimo Charlie, ki pa je æal po-
stal eden izmed øtevilnih pozab-
ljenih kanadskih junakov. Poro-
œil se je z Indijanko, ki mu je
reøila æivljenje. Skupaj sta imela
pet otrok, zadnje dete pa je pri
porodu terjalo materino æivlje-
nje. Dva sinova sta umrla kot
otroka, hœerka in sin pa sta do-
œakala starost. Pisateljica Cvet-
ka Kocjanœiœ v svoji knjigi Gos-
podar golega ozemlja navaja, da
sta se po pustolovcu Janezu Pla-
ninøku alias Eskimo Charlieju
imenovali jezeri v severnem Sas-
katshewanu. Kljub vsej veliœini
pa njegovo ime ni omenjeno v
zgodovinskih knjigah. O njem je
v Nedeljskem dnevniku2 pred

leti pisal znani novinar Ladislav
Lesar, ki je v svojem œlanku pod
naslovom Eskimo Charlie odkri-
va svet opisal æivljenjsko pot sa-
motarskega Dolenjca, ki je æivel
ob severnem Ledenem morju,
kjer se je preæivljal z lovom.
Lesar je zapisal, da je Janez Pla-
ninøek, ki so ga Eskimi mogoœno
klicali Kablu-Nahta-Hak, Gos-
podar golega ozemlja, ko se je po
mnogih letih vrnil v civilizacijo,
doæivel veliœasten sprejem in po-
pularnost v Novem mestu in med
drugimi narodi. »Za nas, Sloven-
ce, bi bil æe zdaj popolnoma ne-
znan, œe se ne bi ohranila pisma,
ki jih je pisal svojim domaœim v
Kamence in jih je po nakljuœju
ohranil slikar Boæidar Jakac3,«
je zapisal Lesar v svojem œlanku.
Æilavi pustolovec Janez Planin-
øek pa ni bil samo velik lovec, bil
je vsestranski raziskovalec. Sku-
paj z irsko-kanadskim razisko-
valcem Frankom O’Gradyjem
in otrokoma Inezom in Tony-
jem se je v tridesetih letih prejø-
njega stoletja s kanujem odpravil
na 8.000 milj dolgo raziskovalno
potovanje s Severnega morja do
Karibskih otokov, kjer je za njim
in njegovo odpravo izginila vsa-
ka sled. Ali je izginil v valovih

Atlantskega oceana, so zgolj ugi-
banja. O upornem Janezu Planin-
øku – Eskimo Charliju, Gospo-
darju golega ozemlja, se je po za-
slugah Jakca, Lesarja, Kocijan-
œiœeve in drugih domoljubov oh-
ranilo toliko gradiva, da ne bo
nikoli odøel v pozabo. Za natanœ-
nejøe vedenje in spoznanja o ve-
liœini njegove osebnosti pa bodo
potrebna nova raziskovanja. Bi-
stveno je, da se je v naøem spo-
minu ohranil kot velik in ne-
uklonljiv lovec, ki je æivel v div-
jini tam daleœ na severu. Janez
oziroma Charlie Planinøek je bil
tudi predavatelj, ki je v œasu od
29. 3. 1929 do 25. 11. 1932 pre-
daval na øtevilnih øolah in razi-
skoval tudi æivljenje divjega pra-
øiœa.

Matija Avbar, 
1. k, Gimnazija Novo mesto

Viri:
1 Cvetka Kocjanœiœ, Gospodar golega

ozemlja, Dolenjska zaloæba, Novo mesto
1996;

2 Ladislav Lesar, Nedeljski dnevnik,
verjetno 1988 ali 1989;

3 Ladislav Lesar, Nedeljski dnevnik

Preskusili smo 
rdeœo piko 
serije Trophy

Optiœna namerilna naprava
tipa rdeœa pika ali bolj zna-

na pod imenom »red point« je
namenjena predvsem za strelja-
nje na hitro gibljive cilje na krat-
kih razdaljah. Napravica ima svoj
izvor v poklicni vojaøki uporabi
za zahtevne, hitre akcije v urba-
nem okolju. Zaradi prednosti, ki
jih nudi strelcu, je kmalu naøla
pot tudi v civilno uporabo, kjer
jo uporabljajo lovci in strelci v
nekaterih strelskih disciplinah s
piøtolo.

»Red point« oz. rdeœo piko si
lahko predstavljamo kot neke vr-
ste strelni daljnogled brez pove-
œave, kjer namerilni kriæ pred-
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Faksimile knjige Cvetke Koc-
janœiœ Gospodar golega ozemlja
(Janez, psa, v ozadju ljudje)

Veslanje po Misisipiju; spredaj Frank O’Grady, za njim Inez, Tony
in Charlie Planinøek.

Na fotografiji so od leve proti desni: Tony Planinøek, Charlie Pla-
ninøek, Frank O’Grady in Inez Planinøek (Inez in Tony sta hœi in
sin Charlieja Planinøka, po katerem se v Kanadi imenuje eno jezero
Planinsek, drugo pa Charlie).



stavlja rdeœa pika, ki jo elektron-
ski del naprave projicira v sredi-
no vidnega polja strelca. Ker na-
merilnik nima poveœave, omo-
goœa merjenje z obema oœesoma,
kar podvoji vidno polje strelca.
To je zelo pomembno pri strelja-
nju na gibljive cilje na kratkih
razdaljah. Lovci iz prakse vedo,
kako teæko je hitro pomeriti s
strelnim daljnogledom na divje
praøiœe, ki teœejo le nekaj metrov
od stojiøœa. Poveœava v strelnem
daljnogledu zoæi vidno polje
strelca; veœja kot je, bolj ga zoæi.
Reøitev za to je rdeœa pika, ki
ima zelo veliko vidno polje. Z
njo lahko pomerimo izredno hit-
ro. Puøko samo hitro prislonimo
k licu, zamiæati na eno oko sploh
ni treba, celo bolje je, da ne za-
miæimo, saj tako ohranimo øiro-
ko vidno polje. Tam, kjer vidimo
rdeœo piko, tja bo zadela krogla
iz naøe puøke pod pogojem, da
smo vse drugo naredili prav. Rde-
œo piko pristrelimo na povsem
enak naœin kot strelni daljnogled.
Pika pokrije veœjo povrøino cilja
kot namerilni kriæ v strelnem
daljnogledu, zato ni namenjena
za natanœne strele na veœjih raz-
daljah. Meja uporabnosti pov-
preœne rdeœe pike je pribliæno
100 m, najbolje pa se izkaæe na
krajøih razdaljah. Zaradi takih
lastnosti jo najveœ uporabljajo
lovci, ki lovijo divje praøiœe na
pogonih, pa tudi nekateri lovci
na pernato divjad, predvsem ti-
sti, ki malo slabøe vidijo.

Predstavljena rdeœa pika Bush-
nell Trophy 1 x 28 je v resnici

rdeœa ali zelena pika, saj strelec
lahko po æelji preklaplja med
rdeœo in zeleno barvo pike, na
voljo pa ima tudi øtiri oblike
pike. Majhna pika, velikosti 3
kotne minute, pokriva pribliæno
9 cm cilja na razdalji 100 m,
veœja, velikosti 10 kotnih minut,
pokriva slabih 30 cm cilja in je
primerna za res kratke razdalje,
øe bolj pa za puøke øibrenice za
strele na pernato divjad v letu.
Poleg obeh pik je na voljo tudi
rdeœ oz. zelen namerilni kriæec
za tiste, ki jim je kriæ ljubøi, in
kot œetrta moænost mala pika v
veœjem krogu. Slednja daje strel-
cu obœutek mirnejøega oroæja,
zato se laæje odloœi za strel. Pred-
vsem jo imajo radi nekateri strel-
ci s kratkocevnim oroæjem, t. j. s
piøtolami in revolverji. Katero
koli obliko pike bomo izbrali,
bodo zadetki vedno na istem me-
stu. Poleg tega ima predstavljena
rdeœa pika tudi moænost nastavit-
ve svetlobne moœi pike, tako da
jo lahko prilagodimo razliœnim
svetlobnim moænostim.

Prehod iz strelnega daljnogle-
da na rdeœo piko je zelo hiter in
preprost.

Z minimalno vajo se odvadi-
mo zamiæati na eno oko. Ko se
namerilnika enkrat navadimo, vi-
dimo samo cilj in rdeœo piko. 

Rdeœa pika Trophy ima os-
novno cev s premerom 30 mm. 

V standardni opremi so æe ob-
jemke za drsno montaæo, lahko
pa uporabimo montaæo, prire-
jeno naøi puøki. Dodan je tudi
ustrezen podaljøek oz. senœnik, s

katerim lahko podaljøamo osnov-
no cev naprave, da jo laæje mon-
tiramo na lovske karabinke.

V lovski praksi v slovenskih
loviøœih se je rdeœa pika Trophy
izkazala zelo dobro. Predvsem v
loviøœih z veliko øtevilœnostjo
divjih praøiœev je to odliœen op-
tiœni merek za lov na jesenskih
pogonih. Kdor je rdeœo piko en-
krat preizkusil na lovu, ne bo
nikoli veœ streljal na divjad samo
prek muøice in vizirja.

Reklamna predstavitev 
RODEO Team, d. o. o.

»Koœevski 
medvedi« æe 
drugiœ skuhali 
najboljøi lovski 
golaæ

V okviru 5. mednarodnega
sejma lovstva, ribiøtva, tu-

rizma in aktivnosti v naravi, ki je
bil od 20. do 22. aprila na Po-
murskem sejmu v Gornji Rad-
goni, je potekalo tudi 2. tekmo-
vanje v kuhanju lovskega golaæa,
ribje œorbe in letos prviœ tudi

gobove juhe. Tekmovanja se je
udeleæilo 24 ekip iz Slovenije,
Srbije in Madæarske. Tekmo-
vanje je potekalo ob zvokih har-
monik, lovskih rogov, domaœe in
lovske pesmi. Øtevilni obisko-
valci so brezplaœno lahko tudi
poskusili pripravljene enolonœ-
nice, saj so med drugim tudi gla-
sovali za najboljøi lovski golaæ,
ribjo œorbo in gobovo juho.

V pripravi in kuhanju lovske-
ga golaæa je letos tekmovalo kar
15 ekip, in sicer ekipa Forum
Lov, Loøki Potok; LD Loœe; LD
Zreœe; Tavæentroæa, Poljœane;
Koroøka lovska zveza; LD Æiri;
Gostilna Œrni ribiœ, Ormoæ;
Lovska zveza Prlekije, Sv. Jurij
ob Øœavnici; LD Radenci; Bam-
bi, Gornja Radgona; Restavra-
cija G. Tonœka, Maribor; Ra-
bor, Loka pri Zidanem Mostu;
Mala Breza, Loka pri Zidanem
Mostu; LD Piøece, Globoko in
Koœevski medvedi, Stara Cer-
kev.

Po oceni obiskovalcev in stro-
kovne komisije, ki so jo sestav-
ljali Zdenka Tompa, Branko
Æeleznik in Zdenka Boæiœnik,
je æe drugiœ zapored najveœ ku-
harskega znanja v kuhanju lov-
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Model 730135, poveœava 1 x 28, namerilni ris: elektronski - rdeœe/ ze-
leno, teæa 170 g; dolæina 14 cm (brez podaljøka), vidno polje 22,6 m.

Proizvode Bushnell lahko kupite v prodajalnah: Lovec – Nova Gorica,
Koper, Ljubljana, Kranj in Murska Sobota, Koptex – Maribor, Avantura –
Postojna, Bock – Kranj, Nold – Breæice in Celje, Ulov – Portotoæ, Mike –
Novo Mesto, Mixi foto video – Æiri in Ljubljana, Puøkarstvo Megliœ –
Domæale, Orbis –Velenje, Tajga – Celje, Agave – Ilirska Bistrica, Puøkar-
stvo Øteh – Kamnik pod Krimom, Puøkarstvo Skobir – Slovenj Gradec in
Maribor, Vreœek Agro – Kranj, E-batt – Ljubljana, Puøkarstvo Huber –
Maribor, RR Sport – Murska Sobota, Fauna – Bled, Trg. Diana – Radlje ob
Dravi, Agencija Metulj – Tolmin, Edvard Buœar – Gabrovka, Trg. Novak –
Domæale, Sportman – Øoøtanj, Trg. Hubert – Ajdovøœina.

Tudi letos so lovski golaæ kuhali lovci in nelovci, vsi zato, da bi pred-
stavili zelo priljubljeno jed med lovci in nelovci.

Koœevski medvedi – zmagovalna ekipa v kuhanju lovskega golaæa na
letoønjem sejmu Lov v Gornji Radgoni. Savo Mutiœ (drugi z leve),
vodja ekipe, je bil naø sogovornik.
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skega golaæa pokazala ekipa Ko-
œevski medvedi, ki jo je vodil
Savo Mutiœ, œlan LD Predgrad.
V njej sta bila øe Emil Cetinski,
œlan LD Koœevje, in Saøo Øeme,
velik ljubitelj zelene bratovøœi-
ne. Druga je bila ekipa Forum
Lov in tretja LD Loœe. »Koœev-
skim medvedom« veliko pomeni,
da smo æe drugiœ zapored skuha-
li res najbolj okusen lovski golaæ
na tekmovanju v Gornji Radgo-
ni, saj je letos tekmovalo kar
nekaj dobrih ekip. Letos smo po-
leg zmagovalnega lovskega go-
laæa skuhali tudi 25 litrov pa-
sulja in 12 litrov »partizanskega
golaæa«, meøanico pasulja in go-
laæa, ki je bil nekoliko bolj pe-
koœ,« je kmalu po razglasitvi re-
zultatov posebej za Lovca ves
navduøen povedal Savo Mutiœ.

Kakøen je vaø recept za res
pravi lovski golaæ?

»Bolj ali manj je znano, kaj
spada v lovski golaæ. Da je res
pravi, je zelo pomembno, kako
se kuha. Moja ekipa ga kuha z
veliko potrpeæljivosti in tudi z
veliko dobre volje. Ne zanemar-
ljivi sta tudi dolgoletna tradicija
in praksa v kuhanju lovskega
golaæa.«

Zdaj ko ste Koœevski medvedi
æe drugiœ uradni slovenski lov-
ski prvaki v kuhanju lovskega
golaæa, vas bodo verjetno øe bolj
vabili na razne prireditve in lov-
ska sreœanja?

»Æe doslej smo tu in tam na
lovskih sreœanjih skuhali dober
lovski golaæ. Da smo res dobri v
pripravi lovskega golaæa in tudi
drugih enolonœnic, znajo bolj ce-
niti nelovci, saj naøo ekipo pod-
pirajo samo nelovske organizaci-
je in drugi. Ne vem, kaj bi morali
øe pokazati in doseœi, da bi se na
tem podroœju kaj spremenilo!?
Ne glede na vsa nerazumevanja
nam volja do kuhanja ne pojenja.
Øe posebno ne zdaj, ko bomo
jeseni LZ Slovenije zastopali na
tradicionalnem mednarodnem
tekmovanju v kuhanju lovskega
golaæa in ribje œorbe v Vojvo-
dini,« je poudaril naø sogovor-
nik. 

Zapisati øe velja, da je naj-
okusnejøo ribjo œorbo skuhala
ekipa Mont – press, d. o. o., Ri-
bolovaœki magazin, Novi Sad,
Srbija, nato Druøtvo A. R. O.,
Trnje in G 20 – Team, Goriø-
nica. Zelo okusno (in za zdravje
neøkodljivo) gobovo juho je sku-
hala ekipa Gostinstvo Ovijaœ,
Ljubljana – Ømartno, sledili sta ji
ekipi LD Radenci in Koœevski
Turki, Stara Cerkev.

F. Rotar

Znan po odliœnem
bograœu

V Sloveniji skoraj ni regije in
pokrajine, ki ne bi bila pre-

poznavna po svojih edinstvenih
naravnih lepotah, narodni noøi,
govorici, pesmi in tudi po izvirni
domaœi hrani. Zlasti pa po do-
maœinih, ki æe stoletja dobro ime
in znaœilnosti svoje pokrajine ter
kraja ponosno predstavljajo doma
in v tujini. Med takønimi Slo-
venci je tudi nekaj slovenskih
lovcev, ki tako ali drugaœe, ne
zavedajoœ se, s svojimi »konjiœ-
ki« opravljajo pomembno ljud-
sko poslanstvo. Takøni so, deni-
mo, lovski pevci in rogisti, sli-
karji, rezbarji, fotografi, obliko-
valci lesa in kovin, uspeøni rejci
in vodniki lovskih psov ter mnogi
drugi. K njim brez zadrege lahko
øtejemo tudi vse tiste lovce, ki
znajo s kuhalnico v roki vedno
poskrbeti za dobro lovsko dru-
æabnost. Tak je tudi uspeøni po-
klicni »lovski« kuhar Matjaæ
Erzar - Matiœek z Gorenjske,
naø dolgoletni pisec receptov za
Kulinariœni kotiœek. Takøen lju-
biteljski kuhar, ambasador Prek-
murja, je cenjen in umirjen œlan
LD Dolina Bela Kardoø s svo-
jim prekmurskim bograœem.

Bela je œlan lovske organizaci-
je od leta 1974. Skoraj tri deset-
letja je æe vodja lovskega sektor-
ja in nekaj let referent za lovni
turizem. Lovec ni postal samo
zaradi lovskih uæitkov in pehanja
za moœnimi trofejami, ampak
predvsem zaradi pravega lovske-
ga tovariøtva in druæabnosti, kot
sam rad poudari. Ker je vsaka
druæabnost, kar zlasti velja za
lovsko, povezana tudi z dobro
hrano in pijaœo, je æe prva leta
svojega lovskega poslanstva
spoznal, da bo lahko, kot mesar
po poklicu, veliko prispeval k
lovski druæabnosti. »Medtem ko
sem v zaœetku, pa tudi leta po-
zneje za svoje lovske tovariøe
spekel dobro malico na æaru, je
bil med nami Prekmurci æe od
nekdaj najbolj priljubljen bog-
raœ. Zato ni bil sluœaj, da sem
bograœ tudi jaz priœel kuhati
pred veœ kot 30 leti,« je v pogo-
voru povedal upokojeni mesar.
»Æe od vsega zaœetka ta pravi
prekmurski bograœ kuham po veœ
kot 50 let starem receptu, ki mi
ga je zaupal æal æe pokojni Joæe
Vogrin, œlan LD Bogojina. Ne-
koœ bom ta recept, zdaj mojo ku-
linariœno skrivnost, zaupal tudi
drugim. Zdaj ga pozna le moj
prijatelj Sreœko Cifer, s katerim
sodelujeva æe veœ kot 25 let. Zelo
dober bograœ je moœ skuhati tudi

po receptu, ki smo ga æe pred leti
sestavili sodelavci nekdanje mes-
ne industrije Pomurka. Sicer pa
ni nobena skrivnost, kaj vse je
treba dati v kotel za dober bog-
raœ. Poleg veliko œebule, papri-
ke, paradiænika, krompirja, treh
vrst divjaœinskega mesa (jele-
njad, srnjad in divji praøiœ), tudi
svinjsko in goveje meso. Najbolj
pomembne pa so zaœimbe. Prav
v teh je tudi skrivnost okusnega
bograœa,« je razlagal naø sogo-
vornik.

Zato Bela sam najbolj ve, za-
kaj ga drugi lovci vedno tako
radi povabijo, da jim skuha bog-
raœ. »Povsem razumljivo je, da
sem najveœ bograœa skuhal v
Prekmurju. Tako na mnogih lov-
skih veselicah, obletnicah in
skupnih lovih. Na obœinskih in
krajevnih proslavah. Pa tudi ob
rojstnih dnevih sem ga kuhal.
Skuhal sem ga tudi ob 50-letnici
naøega rojaka Milana Kuœana.
Tudi pozneje, ko je predsednik
prihajal v Prekmurje s svojimi
gosti, sem vœasih skuhal bograœ.
Z njim sem postal znan tudi v
tujini. Kuhal sem ga v Nemœiji,
Avstriji in na Madæarskem. S svo-
jimi prijatelji smo najveœ bog-
raœa skuhali ob obletnici Prek-
murske lovske zveze, ko sem ga
pripravil kar 1200 litrov. Lepo je
bilo vœasih, ko so bili ljudje øe
zadovoljni s skromno malico,« se
rad spominja lepih œasov Kardoø.

Bela je bil zraven s svojo ku-
harsko opremo: 120-litrskim kot-
lom (bonœbo), leseno kuhalnico,

noæi, belo kuharsko kapo, pla-
øœem ali predpasnikom, na kate-
rem skoraj nikoli ni manjkal na-
pis sponzorja, tudi tedaj ne, ko so
v Prekmurju organizirali prvo
bograœijado. »Kar devet let sem
bil zraven na tekmovanju v kuha-
nju prekmurskega bograœa. Dva-
krat sem celo zmagal. Bil pa sem
tudi sodnik. V tej vlogi sem sode-
loval tudi na lanskem sejmu Lov
v Gornji Radgoni, ko so sloven-
ski lovci in drugi prviœ tekmovali
v kuhanju bograœa za priznanje
Pomurskega Sejma in LZ Slove-
nije. Z res dobrim bograœem me
je presenetila zmagovalna ekipa
Koœevski medvedi, kar je samo
dokaz, da bograœ radi kuhajo in
jedo tudi drugod po Sloveniji,«
je poudaril. 

Ob koncu res sproøœenega po-
govora, ki ga dopisniki na terenu
ne doæivimo pogosto, nam je
Bela øe zaupal, da zaradi bolezni
zadnje œase nekoliko manj potu-
je s svojo kuharsko opremo. »Ko
bodo zdravstvene teæave mimo, v
to sem trdno prepriœan, bom za-
gotovo vse nadoknadil. V veliko
veselje mi je, œe lahko z malim
osreœim svoje lovske in druge
prijatelje, ki jih ni malo. Najbolj
sreœen sem, ko prekmurske rav-
nice in hribœki oæivijo v lepih je-
senskih barvah, ko napoœi œas za
skupne love in ko pred lovi in po
njih oæivijo veœ kot stoletne lov-
ske øege in navade. Takrat je tudi
œas za kuhanje bograœa,« se je
zasmejal Bela Kardoø.

Franc Rotar
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LOVSKI OPRTNIK

Najbolj priznan in cenjen prekmurski kuhar bograœa Bela Kardoø
(desno) s svojim prijateljem Sreœkom Cifrom med kuhanjem priljub-
ljene jedi
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Na prvi dan le-
toønjega lovske-
ga leta smo se
ribniøki lovci po-
slovili od dol-
goletnega œlana
Franceta Zobca.
Rodil se je 17. 6.
1931 v prijazni
vasici Dane ob

vznoæju mogoœne Velike gore. Æe v
otroøtvu je spremljal oœeta in se se-
znanjal z æivljenjem in skrivnostmi
narave. Æelja postati lovec se mu je
uresniœila æe leta 1951, tako da je bil
œlan Lovske druæine Ribnica kar 56
let. Njegova prva ljubezen so bili
lovski psi, saj je bil ves œas uspeøen
vodnik jamarjev in velik oboæevalec
ptiœarjev. V obdobju od 1972 do
1984 je bil druæinski kinolog in œlan
upravnega odbora LD Ribnica.

France je bil skromen, delaven in
poøten œlan zelene bratovøœine. Za
svoje zasluge v lovstvu je prejel znak
LZS za lovske zasluge.

Vedeli smo za njegovo bolezen.
Njegovi obiski loviøœa in lovskega
doma so postajali vse redkejøi. Po-
greøali ga bomo predvsem zaradi
njegove skromnosti in dosledne pri-
padnosti gozdu in divjadi.

LD Ribnica – B. K.

Po hudi bolezni
je 6. 4. 2007 umrl
naø lovski tovariø
in œastni œlan LD
Grahovo Stane
Øega. Njegova
pot se je zaœela
14. 4. 1918. leta 
v idiliœni vasici
Grahovo ob Cerk-

niøkem jezeru; torej v osrœju notranj-
skih gozdov. Njegovo mladost je
pretrgala 2. svetovna vojna. Æe leta
1941 se je vkljuœil v OF, nato pa eno
leto pozneje odøel v partizane. Bo-
jeval se je v raznih partizanskih eno-
tah, bil pa tudi komandir Brkinske
œete, v kateri je bil ranjen. Zaradi ma-
terinega delovanja v OF je izgubil
tudi njo.

Po vojni je sluæboval v raznih kra-
jih Slovenije v sluæbi dræavne varno-
sti, vendar se je njegova pot konœala
v rodnem Grahovem. Bil je direktor
takratne Poslovne zadruæne zveze na
Rakeku ter vodja Gozdarskega obra-
ta v Cerknici.

Leta 1952 se je kot velik ljubitelj
gozdov, ki so mu dajali varnost med
vojno in nato kruh po vojni, vœlanil v
LD Grahovo, ki ji je ostal zvest do
zadnjega dne. Stane je bil dejaven v
organih LD pa tudi v Obmoœni lovski
zvezi. Stareøina LD Grahovo je bil
od leta 1962 do 1970, kinoloøki refe-
rent pa od leta 1972 do 1973. Poleg
funkcij v lovstvu je opravljal øe vrsto
drugih dolænosti. Dvajset let je bil
œlan, tri leta predsednik Obœinskega
odbora ZZB NOV Cerknica in œlan
Obœinskega komiteja ZKS, œlan Pred-
sedstva obœinske konference SZDL
itn.

Lovstvu je namenil veliko svojega
œasa. Njegova temeljna skrb je bila
ohranjanje narave in divjadi. Øe zdaj
v loviøœu o njegovem delu priœajo
krmiøœa, lizaki in preæe, ki jih v zad-
njih letih zaradi bolezni ni mogel veœ
obiskovati. Bil je tudi pobudnik grad-
nje lovske koœe na Slivnici.

Za zasluge v lovstvu je bil odliko-
van z znakom LZS za lovske zasluge,
redom II. stopnje in s priznanjem
Obmoœne lovske zveze Notranjske.

Stane, hvala ti za vse, kar si pri-

speval k razvoju LD Grahovo in
zelene bratovøœine nasploh. V naøih
srcih bo vedno ostal hvaleæen spo-
min nate. Øe poslednjiœ Ti kliœemo:
Lovski zdravo!

LD Grahovo – S. M.

Lovci LD Hubelj
- Ajdovøœina in
okoliøkih lovskih
druæin smo se na
ajdovskem poko-
paliøœu poslovili
od naøega dolgo-
letnega œlana, ve-
likega prijatelja
narave in divjadi

ter vzornega in delovnega œlana
Joæefa Blaøka, ki je umrl 1. 2. 2007.

V lovsko organizacijo se je vklju-
œil æe leta 1952, in sicer v LD Sabotin
- Kojsko. Leta 1954 je postal œlan LD
Œaven - Vrtovin, od leta 1960 do
1975 pa je bil tudi œlan LD Javornik -
Œrni Vrh. Od leta 1955 do svoje smr-
ti je bil œlan LD Hubelj - Ajdovøœina.

Zaradi svojega naprednega in to-
variøkega odnosa do lovskih tova-
riøev, lovstva nasploh in narave so
mu bile kmalu po vstopu v lovske
vrste zaupane pomembne naloge.
Kot predsednik disciplinske komisije
je deloval od leta 1956 do 1962, od
leta 1962 do 1972 je bil blagajnik,
nato pa od leta 1972 do 1978 stareøi-
na lovske druæine. Deloval je tudi v
razliœnih komisijah ter bil mentor
veœ mladim lovcem.

Za njegovo aktivno delo v lovstvu
je Joæef prejel znak LZS za lovske
zasluge, priznanje ZLD Gorica, pri-
znanje lovske druæine Hubelj - Aj-
dovøœina ter posebno priznanje ZLD
Gorica.

Njegov odhod je oznanil lovski
rog, oglasili so se poki lovskih puøk
in v zadnji pozdrav lovskemu prijate-
lju smo poloæili smrekove vejice. 

Dragi Joæef, hvala ti za tvoje delo
med nami; æelimo ti miren poœitek!

LD Hubelj - Ajdovøœina – S. V. 

Lovci iz Ivanov-
cev in sosednjih
LD smo se 25. 2.
2007 œastno po-
slovili od œlana
Emila Lipiœa
(umrl je 23. 2.
2007 v 83. letu
starosti) in ga po-
loæili v grob ob

njegovega oœeta in brata, ki sta tudi
bila lovca.

Emil se je rodil 15. 4. 1924 v Mo-
ravcih in je bil 48 let œlan LD. Po-
znali smo ga kot strogega in dru-
æabnega lovskega tovariøa, ki je bil
rad med lovskimi tovariøi. Emil je æe
od mladosti oboæeval naravo in æi-

valski svet, kar je podedoval po oœe-
tu lovcu, ustanovitelju LD Ivanovci.
Leta 1959 mu je umrl oœe in Emil se
je vkljuœil v LD, ki ji je ostal zvest do
smrti. Poleg kmetovanja je bila nje-
gova najveœja skrb gojitev divjadi.
Od leta 1968 do 1978 je bil gospodar
LD, pozneje œlan NO in DK, bil je
mentor lovskim pripravnikom. Orga-
niziral je postavitev odprte obore za
fazane v Krncih. Ko so se pojavile te-
æave z zdravjem, je v okviru moæno-
sti øe opravljal zadane naloge. 

Za uspeøno in zavzeto minulo delo
je Emil prejel znak LZS za lovske
zasluge in red III. stopnje, leta 1987,
ob 40-letnici LD, pa je prejel druæin-
sko priznanje. Leta 2004, ob viso-
kem jubileju, 80-letnici, mu je LD
podelila priznanje in zlato plaketo.
Emil je bil vedno v loviøœu, dokler
mu je zdravje dovoljevalo, zato se
radi spominjamo lovskih pohodov in
prijetnih druæenj z njim. Na pot v
veœna loviøœa so ga spremljali otoæni
zvoki lovskih rogov, prapori, streli iz
puøk in vejice, ki so pokrile æaro. 

Dragi Emil, za vse, kar si storil v
korist lovstva, se ti iskreno zahva-
ljujemo. Naj ti bo boginja Diana
naklonjena v veœnih loviøœih in naj ti
bo lahka domaœa zemlja. Mirno poœi-
vaj blizu doma ob oœetu in bratu. 

LD Ivanovci – F. F.

Najstarejøi œlan
LD Tomiøelj Ja-
nez Mojøkerc bi
prvega avgusta
letos dopolnil œa-
stitljivih 94 let.
Toda ko se je na-
rava prebudila iz
zimskega spanja
in zacvetela v

vsej svoji lepoti, ko je æe prenekatera
divja æival polegala svoje mladiœe,
nas je Janez 13. 4. 2007 za vedno
zapustil.

Janez se je rodil leta 1. 8. 1913 v
Bizoviku pri Ljubljani. Po teækem
otroøtvu se je zaposlil v gradbeniøt-
vu. Med 2. svetovno vojno so ga are-
tirali in odpeljali v Nemœijo. Po vojni
se je vrnil domov in sodeloval pri
obnovi domovine.

Leta 1952 je vstopil v LD Tomi-
øelj in jeseni istega leta opravil lovski
izpit. Kot vestnemu in poøtenemu
œlanu so mu bile zaupane mnoge od-
govorne funkcije. Æe takoj na zaœet-
ku je postal tajnik LD, od leta 1954
do 1960 je bil stareøina. V naøi druæi-
ni je zaœel uveljavljati skrb za divjad,
odlov in izpust poljskih jerebic, faza-
nov ter druge lovskogojitvene ukre-
pe. V tistih letih odnos do lova in div-
jadi ni bil tak, kot ga poznamo dan-
danes, zato je red, ki ga je odloœno
uveljavljal Janez, pripomogel, da se
je spremenil odnos do lova, pa tudi

zmanjøal krivolov, znal je organizi-
rati gradnjo v naøi LD. V obdobju, ko
je bil stareøina, je LD zgradila prvi
bivak oziroma lovsko koœo na Kri-
mu. Pri delu se je poznalo, da je bil
takrat Janez direktor Cestnega pod-
jetja Ljubljana. 

V letih 1966–1968 je bil predsed-
nik NO, zatem pa do leta 1971 pred-
sednik DR. Leta 1980 je bil imeno-
van za predsednik gradbenega odbo-
ra za gradnjo lovskega doma LD na
Planinci. Hitro je uredil potrebno do-
kumentacijo in dela so se lahko za-
œela. Takega gradbenega podviga do
danes øe nismo prekosili. Takrat so
lovci v rekordnem œasu naredili pre-
lep dom, ki ga bodo øe dolgo lahko
uporabljali zanamci. Tak doseæek je
bil mogoœ le v tistem œasu, ob kopici
prostovoljnega dela, izdatni pomoœi
krajanov in seveda s pomoœjo izku-
øenj ter odliœne organizacije naøega
Janeza. 

Za zasluge in delo v lovski organi-
zaciji je LZS Mojøkerca odlikovala z
znakom za lovske zasluge in redom
III. stopnje.

Janez je imel tudi lovske pse, tako
kot se spodobi za pravega lovca. Za
aktivno delo v lovski kinologiji ga je
KZS odlikovala s srebrnim in zlatim
znakom za kinoloøke zasluge.

Janeza se bomo spominjali kot ak-
tivnega lovca, vzornega tovariøa in
vestnega funkcionarja, ki je s svojim
delom in vzorom veliko storil za
naøo LD in lovstvo nasploh. Zato
smo ga solovci æe leta 1998 ime-
novali za œastnega œlana naøe LD.
Zaradi spominov mrtvi pravzaprav
niso mrtvi, dokler æivijo v naøih spo-
minih. Janezov nam ostaja za zgled,
kako je treba æiveti, ustvarjati in de-
lati. Hvala ti, Janez! 

LD Tomiøelj – L. B.
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V SPOMIN

Umrlim œasten spomin!

Alojz Repolusk, LD Ruøe, 
* 19. 11. 1931, † 31. 5. 2007.
Duøan Marc, LD Tabor, Erzelj, 
* 22. 1. 1925, † 23. 5. 2007.
Sreœko Boæiœ, 
LD Vojkovo, Podnanos, 
* 16. 11. 1948, † 31. 5. 2007.
Ilko Jenko, 
LD Dol pri Hrastniku, 
* 20. 12. 1947, † 1. 6. 2007.
Peter Krajnc, LD Cirkovce, 
* 16. 10. 1934, † 25. 4. 2007.

Marjan Felc, 
LD Dole nad Idrijo,
* 2. 7. 1922, † 3. 5. 2007.
Stanislav Øulgaj, LD Krekovøe, 
* 5. 10. 1922, † 4. 5. 2007.
Ivan Ømaigoc, LD Ruøe, 
* 30. 4. 1927, † 14. 5. 2007.
Franc Raztresen, 
LD Gorenja vas, 
* 30. 12. 1913, † 29. 4. 2007.
Joæe Krajnc, LD Radeœe, 
* 22. 2. 1940, † 24. 4. 2007.

Iz lovskih vrst so za vedno odøli tudi:

OBVESTILO
Vse dopisnike LD oziroma ZLD/
LZ obveøœamo, da nam morajo
vse zapise o umrlih (pa tudi o
jubilantih) obvezno poslati pra-
voœasno tudi v elektronski obliki
(disketa + zapis) ali posredovati
na naø e-naslov. Slike in uraden
dopis (z æigom in podpisom odg.
osebe LD) pa poøljite z navadno
poøto.

Zapisov, ki ne bodo priøla tudi v
elektronski obliki ne bomo obrav-
navali. 

Prav tako pazite, da ne boste pre-
koraœevali 5-meseœnega skraj-
nega roka za oddajo zapisa v
uredniøtvo. 

Natanœna navodila o objavljanju
tovrstnih zapisov so bila zadnjiœ
objavljena v Lovcu, 1/2005, str.
40, zato si jih preberite preden
odpoøljete zapise.

Uredniøtvo



Psi iz 
LD Borovnica 
so se uspeøno 
predstavili 

Na dræavno razstavo lovskih
psov CAC Gornja Radgona,

ki je potekala v okviru lovskega
sejma, smo lovci LD Borovnica
sklenili prijaviti nekaj psov, za
katere smo menili, da lahko po-
seæejo po nazivih. Zbrali smo
prijave in na razstavo prijavili
skupno øest psov in psic. Priøla je
sobota, ko smo se æe v zgodnjih
jutranjih urah pred naøim lov-
skim domom zbrali vodniki in øe
nekateri drugi œlani lovske dru-
æine ter se podali na pot. Po vmes-
nih postankih smo prispeli na
kraj dogajanja, si ogledali raz-
stavni prostor ter prijavili pse
vsak v svojem razstavnem pro-
storu. Nato se je zaœelo zares in
ob budnem spremljanju obœin-

stva in naøega kinologa so naøi
psi dosegli naslednje rezultate:
madæarska viæla Bijou z vodni-
co Katarino Koøir je prejela
CAC, BOB in 2. mesto v VII.
pasemski skupini, brak-jazbe-
œarka Frida z vodnikom Joæe-
tom Zakrajøkom je prejel PRM
in 3. mesto v razredu mladih, re-
sasta jazbeœarka Jola z vodnico
Barbaro Hrovatin CAC, slo-
vaøki kopov Roxi z Dejanom
Poljanøkom PRM, nemøka pre-
peliœarka Brina z Janezom Pet-
riœem in kratkodlaka nemøka
ptiœarka Frida z Leonom Meg-
liœem pa sta prejeli odliœno oceno.

Po razstavi smo se sprehodili
po sejmu, nato pa je sledilo øe
spominsko fotografiranje in vr-
nitev proti domu. Nekateri so bili
bolj zadovoljni z rezultati, drugi
manj, vsi skupaj pa veseli, da
nam je uspelo predstaviti naøe
pse.

Katarina Koøir
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LOVSKA KINOLOGIJA

Œlani LD Borovnica so na CAC Gornja Radgona uspeøno predstavi-
li svoje øtirinoæne spremljevalce.
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POPRAVKI TEL. ØTEVILK

Vodniki psov krvosledcev ki so lani iskali obstreljeno divjad, objavljeni v
seznamu, (Lovec 6/2007, str. 340) so nam sporoœili, da je komisija, ki je
pripravljala spisek za objavo vanj vnesla napaœno telefonsko øtevilko.
Prosijo za objavo popravka:

Popravite pod øt.:
85. Ciril Oiclj; GSM: 041/657-425 

105. Roman Ropret; GSM: 041/774-259
123. Jure Økulj; GSM: 040/886-452

Predvidena legla lovskih psov

Lovski terierji (SLRLt):
O: 5/I, m: 5/II, 29. 6., 
Marijan Gleøœ, 
Ømalœja vas 9, 8310 Øentjernej.
O: 4/I, m: 5/I, 29. 6., 
Zdenko Garmot, 
Sp. Kapla 35, 2362 Kapla.
O: 5/I, m: 5/I, 28. 6., 
Franc Oraæem, 
Gor. Lepovœe 37, 1310 Ribnica.
O: 4/I, m: 5/I, 19. 6., 
Ivo Vrhovnik, 
Otiøki Vrh 49, 
2373 Øentjanæ pri Dravogradu.
O: 5/I, m: 5/II, 25. 6., 
Peter Øoøteriœ, 
Veternik 24/ a, 3260 Kozje.

Resasti jazbeœarji (SLRJr):
O: 5/I-VUP, m: 5/I, 29. 4., 
Stanko Lihtenvalner, 
Ilova 15, 
2275 Miklavæ pri Ormoæu.

Bosanski barak (SLRGBb):
O: 5/I, m: 4/I, 5. 7., 
Joæe Ælogar, 
Buøinja vas 11, 8331 Suhor.

Brandel braki (SLRBrb):
O: 5/II, m: 5/I, 4. 7., 
Rajko Kovaœiœ, 
Notranjska cesta 10, 
1380 Cerknica.
O: 4/I, m: 5/I, 10. 7., 
Bojan Miklavec, 
Obrov 6, 6243 Obrov.
O: 5/II, m: 5/I, 1. 5., 
Mirko Strnad, 
Dobrljevo 29, 1413 Œemøenik.
O: 5/I, m: 5/I, 3. 6., 
Andrej Robar, 
Boøtanj 19, 8294 Boøtanj.

Beagli (SLRBig):
O: 5/I, m: 5/I, 29. 6., 
Druæina Omejec – psarna
Brakada, 
Selca 6, 4227 Selca.
O: 5/I, m: 5/I, 4. 4., 
Rok, Bojan Deberøek, 
Podgorska 83, 
2380 Slovenj Gradec.

Istr. kdl. goniœi (SLRGIk):
O: 5/I, m: 5/I, 12. 6., 
Anton Markiœ, 
Ølovrenc 9, 5212 Dobrovo.
O: 5/I, m: 5/I, 31. 5., 
Duøan Simœiœ, 
Hum 38, 5211 Kojsko.

Res. istr. goniœi (SLRGIr):
O: 5/I, m: 4/I, 8. 7., 
Franc Leønjak, 
Gotna vas 44, 
8000 Novo mesto.

Posavski goniœi (SLRGp):
O: 5/I, m: 5/I, 19. 6., 
Vinko Moœnik, 
Pot v Œelo 29, 5282 Cerkno.

Planinski goniœi (SLRGpl):
O: 5/I, m: 5/I, 5. 5., 
Darko Albreht, 
Sp. Reœica 172, 3270 Laøko.

Vestfalski brak-jazbeœarji
(SLRWBj):
O: 5/I, m: 5/I, 4.7., 
Martin Gobec, 
Sotelska 54, 3250 Rog. Slatina.

Basset houndi (SLRBH):
O: 5/II, m: 5/I, 1. 7., 
Matjaæ in Tjaøa Sever, 
Koprivnik 27, 1330 Koœevje.

Hanovrski barvarji (SLRHb):
O: 5/B, m: 5/B, 3. 7., 
Aleksander Antolin, 
Na Kamni 20, 9231 Beltinci.
O: 1/I B , m: I/II GP, 20. 6., 
Ivan Traven, 
Na Dole 4, 1217 Vodice.

Brak-jazbeœarji (SLRBj):
Rjavi:
O: 5/I, m: 5/I, 11. 7., 
Ivan Vivod, 
Mala Gora 2, 3206 Stranice.
O: 5/I, m: 5/I, 28. 6., 
Leon Øabec, 
Gradec 2/a, 6257 Pivka.
O: 5/I, m: 5/II, 24. 6., 
Slavko Knapiœ, 
Predoslje 135, 4000 Kranj.
O: 5/I, m: 5/I, 22. 6., 
Franc Klinar, 
Ter 71, 3333 Ljubno ob Savinji.
Œrni, z oæigi:
O: 5/II, m: 4/II, 9.6., 
Duøan Tamoviœ, 
Griœ 9, 8340 Œrnomelj.

Mali münsterlandci (SLRMm):
O: 5/PZP-52 + 22, JZP-180, 
m: 4/PZP 43, ØPP-196., 1. 6., 
Øtefan Hudobivnik, 
Krakovo 46, 4202 Naklo.
O: 4/JZP-143, 
m: 4/ØPP-194, 30. 5., 
Tonja Matija, 
Sv. Duh 214, 4220 Økofja Loka.

Labradorci (SLRLR):
O: I/TP-R, m: I/PNZ-R, 7. 6., 
Rudi Bauman, 
Sp. Dobrenje 36/b, 
2211 Pesnica.

Nemøki prepeliœarji (SLRPr):
Rjavci:
O: I. n.r., m: II. n.r., 15.6., 
Ivan Svetina, 
Lokev 63, 6219 Lokev.
Serci:
O: 5/I, m: 5/II, 2. 7., 
Gregor Zupanœiœ, 
Radna 16, 8294 Boøtanj.
O: 5/I, m: 5/I, 30. 6., 
Boæidar Horaœek, 
Koœe 75, 6258 Prestranek.
O: 5/I, m: 5/I, 7. 6., 
Matija Vintar, 
Gorjanska 8, 8311 Kostanjevica.
O: 5/I, m: 5/I, 22. 6., 
Bogomil Boøkin, 
Æigoni 41, 5292 Renœe.
O: 5/I, m: 5/I, 8. 4., 
Joæe Pogorevc, 
Æeljne 20, 1330 Koœevje.

Kinoloøka zveza Slovenije
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Mali oglasi
str. daljnogledom. Tel.: 041/665
-178.
Prodam karabinko CZ, kal. 
7 x 64 in revolver S&W, mod.
337, kal. .38 Special Airlite; obo-
je s strelivom; ter 30 letnikov
revije Lovec. Tel.: 041/479-
530.

Lovski psi

Prodam 3 mesece staro psi-
œko, pasme tribarvni nem-
øki goniœ, odliœnih starøev.
Tel.: 031/680-772.
Prodam mlade, resaste jaz-
beœarje, odliœnega porekla.
Tel.: 041/783-679.
Ugodno prodam brak-jazbe-
œarje (samiœke), stare 2 mese-
ca, odliœnih starøev, cepljene.
Tel.: 041/657-217.
Prodam mlade nemøke lov-
ske terierje, odliœnih starøev
(leglo 29. 4. 2007). Tel.: 051/
312-664.
Prodam leglo brak-jazbeœar-
jev, jelenje rjave barve (2. 5.
2007). Mati je odliœen goniœ div-
jih praøiœev. Tel.: 041/469-136
ali (07) 49-77-666.
Prodam dve psiœki, nemøki
prepeliœarki - rjavki, potomki
odliœnih starøev. Tel.: 041/494-
587.
Ugodno prodam brak-jazbe-
œarje (samiœke), stare 2 mese-
ca, odliœnih starøev. So cepljeni.
Tel.: 041/657-217.
Prodam nemøke prepeliœar-
je – serce; oœe:5/I, KS, CACIB,
CAC, BOB; mati: 5/I, KS, CAC-
SLO. Oba starøa sta odliœna za
lov na divje praøiœe. Tel.: 041/
416-461; (02) 887-33-57.
Prodam odliœno leglo nem-
økih ptiœarjev – æimavcev,
potomce vrhunskih starøev (leg-
lo 24. 4. 07). Tel.: 041/682-802.

Prodam 8 tednov staro brak-
jazbeœarko, jelenje rdeœe bar-
ve. Tel.: 041/386-882.

Prodam 3 mesece staro nem-
øko lovsko terierko, odliœnih
starøev. Tel.: 031/322-212.

Prodam nemøke ptiœarje –
æimavce, odliœno leglo (20. 5.
2007). Oba starøa sta odliœna za
delo v loviøœu. Tel.: 031/429-
019.

Prodam mlade nemøke go-
niœe, stare 2 meseca; o: 5/I, m:
5/I. Tel.: 041/404-677, Marko.

Prodam mlade nemøke pre-
peliœarje odliœnih starøev. Psi
so godni za oddajo. Tel.: 041/
267-245.

Drugo

Izdelam vam pasti za polhe
(3 vrste), zimske ptiœje kr-
milnice in umetne valilnice
za ptice duplarice (veœ vrst)
ter montiram lovske trofeje
na naravne podloæne deøœice.
Tel.: (01) 895-15-96. 

Izdelam gamsove œope (tudi
divji praøiœ, jelen, jazbec). Infor-
macije po tel.: (04) 51-41-181 ali
041/ 819-231, Basaj.

Izvezem vam logo vaøe LD
na lovsko srajco, kapo, jakno,
nahrbtnik, ipd. Tel.: 041/637-190.

Prodam ustrojene kako-
vostne koæuhe lisic za æen-
sko jakno. Tel.: 041/844-662.

Prodam brezhibno, lepo ohra-
njeno opremo (v usnjenem
kovœku) za fotolov. Tel.: 040/
462-569.

Prodam letni lovski kroj, øt.
52, malo noøen, kot nov. Cena
100 �. Tel.: 041/501-014.

Prodam lovski kroj, øt. 52.
Tel.: 031/707-439.

Oroæje in optika

Prodam tricevko Blaser Duo
D99, kal. .308 Win./.222 Rem./20,
Mag. Tel.: 041/561-932.
Kupim MK Mag. puøko ali
Hornet. Tel.: (01) 895-15-96.
Prodam rusko risanico –
prelamaœo Baikal, kal. .308
Win., s str. daljnogledom 2 – 
10 x 56 in 60 nabojev Geco.
Puøka je zelo natanœna. Cena je
520 �. Tel.: 031/408-428. 
Prodam rusko trap puøko
(s kovœkom). Tel.: 041/223-626.
Prodam dobro ohranjeno risa-
nico Sabatti Sporter, kal. .22 l. r.
(nabojnik za 10 nabojev), s str.
daljnogledom 4 x 32 (potisna
montaæa), cena 300 �; enocev-
no øibrenico Baikal, kal. 20
Mag., øe neuporabljeno, z rez-
barijami v kopitu in gumijasto
kapo (cena 150 �); ter polavto-
matsko piøtolo Beretta, M 1934,
kal. 9 mm, kratki, lepo ohranjena,
z 2 nabojnikoma. Cena 300 �.
Za vse oroæje imam tudi streli-
vo. Tel.: 041/651-388.
Prodam risanico, kal. .222
Rem. Tel.: 040/274-147. 
Kupim risanico – enocevno
prelamaœo, kal. .243 Winch,
ali podobnega kalibra. Tel.: 051/
461-500; (03) 579-42-21.
Po ugodni ceni prodam
Competition matrico, kal.
.243. Tel.: 041/331-253.
Prodam kombinirano puøko,
kal. 20 Mag./5,6 x 59 R, s str.
daljnogledom Swarovski 4 x 32
in rusko bokarico, kal. 12/12,
z enim sproæilcem. Puøki sta do-
bro ohranjeni. Tel.: 041/387-903.
Prodam zelo liœno risanico –
enocevno prelamaœo, kal.
6,5 x 57 R, s str. daljnogledom
(ali brez) Swarovski 3 – 10 x 42
(Suhlova montaæa). Tel.: 041/
657-531.
Prodam tricevko Suhl, kal.,
12 – 12 /6,5 x 57 R, s str. daljno-
gledom Zeiss. Tel.: (01) 75-40-
176.
Prodam œeøko bokarico
Brno 500, kal. .243 Win./12, s
str. daljnogledom; piøtolo Sig
Sauer 226, kal. 9 x 19 mm, in
dvogled Optolyth Royal 8 x 63.
Tel.: 041/765-501.
Kupim menjalne cevi za œe-
øko bokarico, kal. 12/12. Tel.:
041/473-017.
Ugodno prodam risanico –
prelamaœo, kal. 6 x 62 Freres,
s str. daljnogledom 6 x 40; eno-
cevno øibrenico – prelamaœo,
kal. 12 (za 100 �); ter nov str.
daljnogled Tasco 4 – 12 x 56
(170 �). Tel.: 031/380-448.
Prodam karabinko, kal. 6,5 x
57, s str. daljnogledom Swarov-
ski 8 x 56 (zasuœna EAW mon-
taæa); polavtomatsko risani-
co Browning Short track, kal.
.308 Win., z rdeœo piko Bushnell
Trophy (fiksna montaæa). Tel.:
031/515-194.
Prodam nova strelna dalj-
nogleda Swarovski 1,5 – 4 x 20
in Swarovski 2,5 – 10 x 56 – PV,
z osvetljeno piko v merilnem kri-
æu. Tel.. 041/749-053.

Prodam malo rabljen strelni
daljnogled Zeiss 2,5 – 10 x 50
Victory, s kriæem øt. 1. Cena
1000 �. Tel.: 041/512-931.
Prodam karabinko Steyr
Mannlicher, kal. .308 Win., s str.
daljnogledom Zeiss 1,5 – 6 x 42
(originalna zasuœna montaæa).
Puøka je stara 2 leti. Tel.: 031/
707-439.
Prodam risanico – prelama-
œo Sabatti, kal. 6,5 x 57 R, s str.
daljnogledom Zeiss 6 x 42 (Suh-
lova montaæa); boroveljsko
bock øibrenico z bogato gra-
vuro, kal. 12/12; ter øibrenico
FN Brrowning, kal. 12. Tel.: 041/
791-982.
Prodam naslednje lovske
puøke: ekspres – dvocevna
risanico Merkel Suhl, kal. 
9,3 x 74 R, s strelnim daljnogle-
dom Kahles 1,5 – 6 x 42 CB;
ekspres – dvocevna bock
risanica znamke Borovnik, kal.
7 x 65 R, s strelnim daljnogle-
dom Zeiss 2,5 -10 x 50 T*, z
menjalnimi cevmi 16/16; eno-
cevno risanico – prelama-
œo izdelek Bock - Kranj, kal.
.270 Win., z menjalno cevjo, kal.
.308 Win., z montaænimi deli.
Tel. 031/389-020.
Samo za poznavalce! Pro-
dam karabinko Mannlicher
Schönauer, kal. 6,5 x 54, s str.
daljnogledom Zeiss. Puøka je
odliœno ohranjena in je na ogled
v trgovini Fanzoj v Ljubljani.
Tel.: (01)430-37-96.
Prodam tricevko Suhl, kal. 
16 – 16/7 x 65 R, s str. daljno-
gledom Swarovski 6 x 42 (Suh-
lova montaæa) in dolgo vloæno
cevjo, kal. 5,6 x 50 R Mag. Tel.:
041/657-425.
Prodam kranjsko risanico,
kal. 7 mm Rem. Mag., z nem-
økim naproæilom, vratno varo-
valko, bogatim kopitom, pozla-
œenimi sproæilci in robom zakle-
pa. Montiran je str. daljnogled
Kahles 6 x 42 in dodatno rdeœo
piko (Suhlova montaæa). Tel.:
041/513-535.
Prodam karabinko, kal. 7 x 64,
enocevno risanico – prela-
maœo Baikal, kal. .30 – 06 in
Suhlovo tricevko, kal. 12 – 12/
6,5 x 57 R . Tel.: 040/412-935,
Vrøœaj.
Prodam œeøko bokarico, kal.
12/7 x 65 R, z menjalnimi cevmi
12/12. Tel.: 031/383-922.
Prodam bogato gravirani bo-
roveljski puøki (Sodia), bock
kombinirko, kal. 16/7 x 65 R, z
vloæno cevjo, kal. .22 Mag, in str.
daljnogledom Kahles 1,5 – 6 x 42,
s svetleœo piko in shrambo za
naboje v kopitu (3.200 �), ter øi-
brenico, kal. 12/12, z ejektorji
(1.200 �). Tel.: 031/575-055.
Prodam dobro ohranjeno øpan-
sko piøtolo Astra (letnik 1942),
kal. 9 mm. Tel.: 581-324, zveœer.
Prodam karabinko CZ, kal.
7,62 x 39, s str. daljnogledom
Bushnell 3 – 9 x 40 in strelivo.
Puøka je nova in ima roœno iz-
delano kopito. Tel.: 041/574- 262.
Kupim kombinirano puøko,
kal. 6,5 x 57/16 (ali /20 Mag.), s

LOVSKA DRUÆINA OTOŒEC

prireja

v soboto, 1. 9. 2007, od 16. ure naprej uradni trening,
v nedeljo, 2. 9. 2007, pa ob 8. uri na streliøœu na Pahi

TRADICIONALNO TEKMOVANJE 
V STRELJANJU NA GLINASTE GOLOBE

Pogoji tekmovanja:

" Tekmovalna serija øteje 20 golobov.
" V ekipnem delu øteje ekipa øtiri œlane; velja rezultat najboljøih treh.
" Za ekipni rezultat øteje prva serija strelca.
" Za posamezno uvrstitev lahko vsak tekmovalec tekmuje veœkrat.
" Tekmovanje v izpadanju (fair play)
" Tekmovanje veteranov, starost veœ kot petdeset let, na 15 golobov.
" Prijave sprejemamo na dan tekmovanja do ure, ko bo tekmovanje øe

mogoœe regularno izpeljati.

Nagrade:

Ekipno: Prva ekipa bo prejela prehodni pokal; prve tri ekipe bodo prejele
tudi pokale v trajno last.

Posamezno: Prvi trije bodo prejeli pokale in denarne nagrade, do 10.
mesta pa tudi praktiœne nagrade.

Fair play: Prvi trije bodo prejeli pokale, do 10. mesta pa praktiœne nagrade.

Veterani: Za 1. mesto bogata nagrada, prvi trije bodo prejeli pokale, drugi
pa praktiœne nagrade.

Vljudno vabljeni vsi strelci in drugi!
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Na Maøunu bo 
19. 8. 2006 z zaœetkom 

ob 11.30 uri
lovsko-kulturna prireditev –

XII. HUBERTOVA MAØA.

Po maøi bo lovsko druæabno
sreœanje.

Vabljeni!

Informacije po telefonu
031/623-053 ali 031/832-596
e-mail: masun01@yahoo.com

JULIJ
Datum Luna Sonce zora/mrak (navt.)

vzide   zaide vzide  zaide zaœet. konec
1. Ne 22:08 5:31 5:14 20:57 3:44 22:27
2. Po 22:39 6:45 5:15 20:56 3:45 22:26
3. To 23:03 8:02 5:15 20:56 3:46 22:26
4. Sr 23:24 9:19 5:16 20:56 3:47 22:25
5. »e 23:43 10:37 5:17 20:56 3:48 22:25
6. Pe ----- 11:53 5:17 20:55 3:49 22:24
7. So 0:01 13:10 5:18 20:55 3:50 22:23 2
8. Ne 0:20 14:30 5:19 20:54 3:51 22:22
9. Po 0:43 15:52 5:20 20:54 3:52 22:22
10. To 1:10 17:14 5:21 20:53 3:53 22:21
11. Sr 1:45 18:33 5:21 20:53 3:54 22:20
12. »e 2:33 19:42 5:22 20:52 3:55 22:19
13. Pe 3:33 20:37 5:23 20:52 3:57 22:18
14. So 4:46 21:18 5:24 20:51 3:58 22:17 3
15. Ne 6:02 21:48 5:25 20:50 3:59 22:16
16. Po 7:19 22:12 5:26 20:49 4:01 22:14
17. To 8:33 22:31 5:27 20:49 4:02 22:13
18. Sr 9:42 22:47 5:28 20:48 4:03 22:12
19. »e 10:49 23:02 5:29 20:47 4:05 22:11
20. Pe 11:54 23:17 5:30 20:46 4:06 22:09
21. So 12:59 23:34 5:31 20:45 4:08 22:08
22. Ne 14:05 23:53 5:32 20:44 4:09 22:07 5
23. Po 15:12 ----- 5:33 20:43 4:11 22:05
24. To 16:21 0:16 5:34 20:42 4:12 22:04
25. Sr 17:27 0:45 5:35 20:41 4:14 22:02
26. »e 18:29 1:23 5:36 20:40 4:15 22:01
27. Pe 19:22 2:13 5:38 20:39 4:17 21:59
28. So 20:06 3:15 5:39 20:38 4:18 21:57
29. Ne 20:40 4:27 5:40 20:36 4:20 21:56
30. Po 21:07 5:44 5:41 20:35 4:22 21:54 1
31. To 21:29 7:03 5:42 20:34 4:23 21:52

AVGUST
Datum Luna Sonce zora/mrak (navt.)

vzide   zaide vzide  zaide zaœet. konec
1. Sr 21:48 8:23 5:43 20:33 4:25 21:51
2. »e 22:07 9:41 5:45 20:31 4:26 21:49
3. Pe 22:26 11:00 5:46 20:30 4:28 21:47
4. So 22:47 12:19 5:47 20:28 4:30 21:45
5. Ne 23:12 13:40 5:48 20:27 4:31 21:43 2
6. Po 23:45 15:02 5:49 20:26 4:33 21:42
7. To ----- 16:21 5:51 20:24 4:35 21:40
8. Sr 0:27 17:32 5:52 20:23 4:36 21:38
9. »e 1:22 18:31 5:53 20:21 4:38 21:36
10. Pe 2:29 19:15 5:54 20:20 4:39 21:34
11. So 3:43 19:49 5:56 20:18 4:41 21:32

12.Ne 5:00 20:15 5:57 20:16 4:43 21:30
13. Po 6:14 20:35 5:58 20:15 4:44 21:28 3
14. To 7:25 20:52 5:59 20:13 4:46 21:26
15. Sr 8:34 21:08 6:01 20:12 4:47 21:24
16. »e 9:40 21:23 6:02 20:10 4:49 21:22
17. Pe 10:45 21:38 6:03 20:08 4:50 21:20
18. So 11:51 21:56 6:04 20:07 4:52 21:18
19. Ne 12:58 22:17 6:06 20:05 4:54 21:16
20. Po 14:05 22:44 6:07 20:03 4:55 21:14
21. To 15:12 23:17 6:08 20:01 4:57 21:12 5
22. Sr 16:16 ----- 6:09 20:00 4:58 21:10
23. »e 17:12 0:01 6:11 19:58 5:00 21:08
24. Pe 18:00 0:57 6:12 19:56 5:01 21:06
25. So 18:37 2:04 6:13 19:54 5:03 21:04
26. Ne 19:07 3:19 6:15 19:52 5:04 21:02
27. Po 19:31 4:39 6:16 19:51 5:06 21:00
28. To 19:52 6:00 6:17 19:49 5:07 20:58 1
29. Sr 20:12 7:20 6:18 19:47 5:09 20:56
30. »e 20:31 8:41 6:20 19:45 5:10 20:54
31. Pe 20:52 10:03 6:21 19:43 5:12 20:52

Lovska druæina P R E B O L D

prireja tradicionalno

LOVSKO STRELSKO TEKMOVANJE 
ZA ŒLANE IN VETERANE

v streljanju na glinaste golobe, na MK srnjak in divji praøiœ,

in sicer v nedeljo, 29. 7. 2007, pri lovskem domu na Golavi 
z zaœetkom ob 9. uri.

Prijave triœlanskih ekip in posameznikov bomo sprejemali do 12. ure na
kraju tekmovanja. Najboljøe ekipe in posamezniki bodo prejeli pokale in
bogate praktiœne nagrade.

Za dober srnjakov golaæ in prijetno poœutje bo tradicionalno dobro
poskrbljeno.

Vse dodatne informacije dobite, œe pokliœete 
GSM: 041-542 497 (Hribernik) in 041-737 453 (Rehar).

LOVSKA DRUÆINA REŒICA PRI LAØKEM

prireja

LOVSKO STRELSKO TEKMOVANJE 
ZA MEMORIAL VEZJAK - HORJAK

Tekmovanje bo v nedeljo, 19. avgusta 2007, 
na streliøœu Ømohor z zaœetkom ob 8. uri.

Tekmovanje bo ekipno (3 œlani iz iste LD) in posamiœno. Tekmovalci bodo
streljali 20 golobov (øportni poloæaj), 10 strelov v tarœo srnjak in 
10 strelov v MK tarœo beæeœi merjasec. 

Najboljøe ekipe bodo prejele pokale, posamezniki pa bogate praktiœne nagrade.

Pot na streliøœe bo primerno oznaœena. Vadbeno streljanje bo omogoœeno v
soboto, 18. 8. 2007, od 15. ure naprej.

Za hrano in pijaœo bo poskrbljeno.
Vabljeni!

DRUØTVO LJUBITELJEV PTIŒARJEV
v sodelovanju z LKD Gorenjske

organizira

DRÆAVNO POLJSKO PREIZKUØNJO 
ZA PTIŒARJE BRITANSKIH OTOKOV (PPA)
s podelitvijo CACT - SLO

Preizkuønja bo 29. septembra 2007 na obmoœju LKD Gorenjske.
Prijavnina: 35 � za psa. 
Vodniki bodo vplaœali prijavnino pred prireditvijo na raœun Druøtva ljubiteljev ptiœarjev: 
0201 0025 3852 458, s pripisom »za PPA 2007«. 
Œe bodo vodniki prijavnino poravnali v gotovini na prireditvi, bo treba prispevati 40 � za psa.

Vse dodatne informacije: 
Ivan Traven (041/387-903) in Andreja Strajnar (041/484-242).
Pogoji za prijavo psa na preizkuønjo: telesna ocena najmanj prav dobro, opravljena PZP. 
Psi iz tujine morajo imeti poleg najmanj prav dobre telesne ocene opravljeno tudi preizkuønjo
naravnih zasnov.
Fotokopije obeh strani rodovnika in dokazila o plaœilu prijavnine poøljite na naslov: 
DRUØTVO LJUBITELJEV PTIŒARJEV, Æupanœiœeva 9, 1000 Ljubljana.
Zadnji rok prijave: 7. 9. 2007.
Dodatne informacije in prijavnica: www.pticarji.net

Lovsko-kinoloøko druøtvo
Ljubljana 

obveøœa 

vodnike lovskih psov, 

da Dræavna tekma 

v vodnem delu 

za vse pasme 

lovskih psov – 

CACT 2007 –

predvidena za 1. 9. 2007, 
odpade.

LKD Ljubljana

KAZAHSTAN
12-dnevni All inclusive program potovanja

z vkljuœeno letalsko vozovnico, vsemi prevozi,
prevajalcem, bivanjem, hrano in lovom ob

pomoœi konj ter z odstrelom
SIBIRSKEGA SRNJAKA 

3.945 �

15-dnevni All inclusive program potovanja
od Ljubljane do Ljubljane ter odstrelom

KAPITALNEGA JELENA MARALA
7.485 �

***
KIRGIZIJA / KAZAHSTAN

12-dnevni All inclusive program potovanja
z vkljuœeno letalsko vozovnico, vsemi prevozi,

prevajalcem, bivanjem, hrano in lovom ter
odstrelom

SIBIRSKEGA KOZOROGA
4.440 �

KIRGIZIJA 
14-dnevni All inclusive program potovanja 

z vkljuœeno letalsko vozovnico, vsemi prevozi,
prevajalcem, bivanjem, hrano in lovom ter

odstrelom najbolj cenjene divje ovce na svetu
MARCO POLO

23.900 �

Lovna doba: od avgusta do marca

IZDELAVA LOVSKIH OBLEK
(KROJEV)
IN KLOBUKOV PO MERI,
KAKOVOSTNO IN PO ZELO
UGODNI CENI!
PREPRIŒAJTE SE SAMI!

KROJAØTVO PEŒOLER, s.p., Kranj
Tel.: 04/23-28-332
GSM: 031/711-055

kontaktni naslov: joze.pecoler@tele-cable.net040/524-355

OBVESTILO VODSTVOM LOVSKIH DRUÆIN 
GLEDE POØILJANJA LOVCA

Ponovno preverite naslove vaøih œlanov!
Tako kot smo v reviji Lovec objavljali in opozarjali æe nekajkrat (npr. v Lovcu,
10/2006, str. 483, in v Uvodniku Da vas Lisjak ne bo presenetil, ki ga je za glasilo
Lovec, 10/2006, str. 460, napisal vodja raœ. programa LISJAK Darko But), je
Uredniøtvo Lovca z letoønjo 2. øtevilko glasila zaœelo zajemati podatke 

o naroœnikih - œlanih LD le iz programa LISJAK. 

Po junijskem povzetju podatkov pa æal ugotavljamo, da 70 naroœnikom manjkajo

popolni naslovi (ulica, hiøna øtevilka, poøta itn). Zato uredniøtvo opozarja, 

da poslediœno ne more odgovarjati za takøne neprejete izvode Lovca. 

Tajnike lovskih druæin oziroma druæinske pooblaøœence za vnaøanje v program
LISJAK opozarjamo, naj takoj ponovno pregledajo podatke in jih uredijo vsak

mesec najpozneje do 20. (dvajsetega) v mesecu za naslednjo øtevilko! 

Le tako Vam lahko zagotovimo, da bo Lovec nemoteno prihajal na vaøe naslove.

Uredniøtvo glasila Lovec
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DRUØTVO LJUBITELJEV PTIŒARJEV

organizira

v jesenskem œasu naslednja teœaja:

– pripravljalni teœaj za jesensko vzrejno
preizkuønjo ptiœarjev (JZP)

Teœaj bo obsegal predvidoma 40 do 45 ur, potekal bo dvakrat na teden na obmoœju
Ljubljansko polje - Roænik. 

Zaœetek teœaja in teoretiœni del (brez psov!) bo v sredo, 29. 8. 2007, ob 18. uri na sedeæu
Druøtva ljubiteljev ptiœarjev (DLP), Æupanœiœeva 9, Ljubljana.

Pogoj za prijavo psa na teœaj: pes mora imeti opravljen teœaj osnovne posluønosti lovskih
psov (po programu VP 2) oziroma katerem koli drugem sorodnem programu øolanja.

Prispevek za teœaj: 85 � za vse œlane DLP, 105 � za lovce, ki niso œlani DLP, in 150 �
za nelovce, ki niso œlani DLP. V prispevek je vkljuœena tudi vsa divjad, ki bo uporablje-
na pri øolanju.

Zadnji rok prijave: 20. 8. 2007.

* * *

– zaœetni teœaj osnovnega øolanja lovskih psov – VP 1
Teœaj je namenjen øolanju mladih psov, poleæenih v letoønjem vzrejnem letu (starost
psov od 4 do 11 mesecev).

Sestavljen bo iz teoretiœnega in praktiœnega dela, temeljil pa bo na novih metodah uœenja
psov s pozitivno motivacijo. Trajal bo pribliæno 45 ur, potekal pa bo 2-krat na teden na
terenih med ljubljanskimi Dravljami in Œrnuœami. Teœaj bo opravljen po programu VP 1,
ki obsega osnovne vaje posluønosti, vkljuœno z vajo prinaøanja (aport). 

Zaœetek teœaja in teoretiœni del (brez psov!) bo v œetrtek, 30. 8. 2007, ob 18. uri 
na sedeæu Druøtva ljubiteljev ptiœarjev (DLP), Æupanœiœeva 9, Ljubljana. 

Prispevek za teœaj: 70 � za vse œlane DLP, 100 � za neœlane. 

Zadnji rok prijave: 20. 8. 2007.

Plaœila prispevkov za teœaje na TR Druøtva ljubiteljev ptiœarjev: 0201 0025 3852 458, s
pripisom »za teœaj - jesen 2007«.

Informacije: Andreja Strajnar; tel.: (01)53 – 43 -112, GSM: 041/484 -242.

Prijava psa na teœaj je pisna na naslov: DRUØTVO LJUBITELJEV PTIŒARJEV,

Æupanœiœeva 9, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@pticarji.net. Ob prijavi priloæite
fotokopijo rodovnika oziroma navedite natanœne podatke o psu: ime psa, pasmo in rojstni
datum ter naslov in kontaktno telefonsko øtevilko vodnika.

Veœ informacij: www.pticarji.net

Afriøki safari æe za 1.390 �
s 6 dnevi lova, polnim penzionom ter odstrelom 2 trofejnih impal v dolini
reke Limpopo. Odstrel preostale divjadi je po ceniku. Lov male divjadi je
brezplaœen. Ponudba velja le do konca septembra! 

Limpopo Valley safari: 5 dni lova, poln penzion ter odstrel trofejne 
divjadi: 1 impala, 1 kudu, 1 bradaviœasta svinja za 2. 790 �.

Na merjasce bradaviœaste svinje v Thabazimbi: 6 dni v loviøœu, 5 dni lova,
poln penzion in odstrel 4 merjascev za 1.990 �. Odstrel preostale divjadi
je po ceniku. Odstrel nadaljnjih merjascev vsega 160 �.

SRNJAK v prsku (Madæarska): 3 dni lova, osebni vodnik, 3 x polpenzion,
vkljuœno z odstrelom 3 srnjakov za 1.095 �.

JELEN V RUKU na Madæarskem, le uro ali dve voænje od slovenske meje.
Lov v spremstvu poklicnega lovca vsega 10 �/dan. Odstrel jelena 
z rogovjem 150–160 CIC za 900 �; v medalji æe za 1.400 �. 

Pasat,Pasat, d.o.o.
http://www.pasat.si > tel.: 01/428 37 40 > faks: 01/428 37 44 >

e-poøta: info@pasat.si

108,50 �

Velika izbira strelnih daljnogle-
dov z osvetlitvijo ali brez. Dalj-
nogledi so polnjeni z duøikom, 
so odporni proti odsunu 
in imajo 5-letno garancijo.

164,83 �
188,62 �

224,09 �
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270,80270,80 ��

207,00 �

Slavnostne
lovske kroje,

srajce, telovnike,
hubertus plaøœe

in pelerine
izdelujemo

po meri.

Branko Roæman, s.p.

Erjavœeva 5, Breæice
GSM: 031/544 808

Erjavœeva 5, Breæice
GSM: 031/544 808

www.krojastvo-rozman.si
e-poøta: krojastvo-rozman@siol.net

Prodaja na posojilo (hitro Ban posojilo do 1.250,00 � takoj).
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