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SLIKA NA NASLOVNICI:
Jelen – Cervus elaphus
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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Za nami je peklensko vroœe poletje, ki je postreglo z eks-
tremnimi temperaturami in potrdilo ocene strokov-
njakov, da se æe dogajajo velikanske podnebne spre-

membe, ki bodo zares udarile øele œez leta ali pa morda
desetletja. Strokovnjaki si pri tem niso ravno povsem enotni,
œeprav vsi po vrsti opozarjajo pred naravnimi katastrofami.
Veliko manj œasa za spremembe pa je œakal Zakon o divjadi
in lovstvu, za katerega je Vlada sredi julija sprejela predlog o
njegovih spremembah in dopolnitvah. Takoj so jih pograbili
mediji, ki so v æelji, da bi bili œim hitrejøi, izvirnejøi in pred-
vsem bralcem vøeœni, navrgli øe nekaj nekoliko bolj soœnih in
rahlo senzacionalistiœnih vsebin. Tega smo æe vajeni in zara-
di takønega poroœanja ni treba biti plat zvona. Lahko pa
bijemo plat zvona zaradi vsebinskih sprememb, ki so oœitno
øle mimo nas (o njih piøemo v posebnem okvirœku) oziroma
naøih predlogov niso upoøtevali. Zanimivo bo sliøati, kaj bo o
vsem skupaj porekla naøa krovna organizacija, ki je veœ kot
oœitno potisnjena v kot in, ko je to koristno, preprosto pori-
njena med dva ognja. 

Na takøno stanje me je pred dnevi opozoril dober poznava-
lec dogajanja in nekoœ ugledni funkcionar mariborske Lov-
ske zveze, mag. Edvard Osrajnik. Brez dlake na jeziku, kot
smo ga vajeni iz preteklosti, je opozoril na nesmisle in napa-
ke, ki se dogajajo, in predvsem poudaril, da gre vse preveœ
stvari mimo nas, lovcev in lovske organizacije. Temu se kot
vrhunski poznavalec stroke œudi in ocenjuje, da je najbræ
treba razloge za takøno poœetje iskati tudi pri sebi. Navrgel je
mnoæico dilem in problemov, o katerih bomo v prihodnje v
Lovcu gotovo odprli novo polemiko, saj zadevajo naøa te-
meljna naœela in usmeritev, poslanstvo in vloge v sodobnem
œasu. Kot eno od iztoœnic za naøa skupna razmiøljanja ome-
njamo zgolj letoønjo spremembo pogodb o jemanju vzorcev
pri divjadi po Pravilniku o izvajanju sistematiœnega sprem-
ljanja stanja bolezni in cepljenj æivali (Ur. list RS, øt. 140/06,
51/07). Sprememba je v tem, da se bodo pogodbe za lovske
druæine sklenile z Obmoœnimi zdruæenji upravljavcev loviøœ
(OZUL), za loviøœa s posebnim namenom in s Triglavskim
narodnim parkom pa individualno. Letos je sestavni del po-
godbe tudi program, ki ga je pripravil VURS v skladu z letni-
mi naœrti lovskoupravljalskih obmoœij. V programu je zapi-
sano, koliko vzorcev naj bi odvzela posamezna LD oziroma
LPN. Za lisice je napisana skupna øtevilka zaokroæena na
OZUL tako, da si vzorce sami razporedijo po LD. In tako na-
prej. Vse po œrki zakona! In kje je tu naøa krovna organi-
zacija oziroma njena podaljøana roka v obmoœnih ZLD oz.
LZ? Prav v tem grmu tiœi velik zajec! Vse teœe, so rekli stari
Grki, kar velja tudi za naøo tokratno pozno poletno zgodbo,
ki naj spodbudi vaøe kritiœno razmiøljanje. Potrebni smo ga,
tako kot smo potrebni mnogih uœinkovitih sprememb na vseh
ravneh. Sicer nas poœasi res ne bo veœ treba, saj smo æe in
bomo øe bolj zgolj izvrøevalci nalog v loviøœih! Orali, sejali in
æeli pa bodo drugi, kot se dogaja æe lep œas.

Nekateri naøi funkcionarji se tega oœitno zavedajo in zelo
resno, predvsem pa odgovorno svarijo pred posledicami nove
slabitve æe lep œas dokaj trhlih pozicij lovske organizacije.
Mag. Emilijan Trafela je, na primer, na julijski seji Uprav-
nega odbora zelo preprosto, a vsebinsko jedrnato in toœno

opozoril, da se lovstvo sooœa na treh ravneh (najbræ je mislil
na pritiske in stiskanje obroœa), in sicer gre za Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slo-
venije in Lovsko zvezo Slovenije. Da bo slednja lahko sode-
lovala z njim, »ni dovolj, da delujemo voluntersko«. Poudaril
je, da smo se skoraj dve leti (mnogi menijo, da veliko dlje)
ukvarjali sami s seboj. Zato je skrajni œas, da razmiøljamo,
kaj bo jutri. V okviru tega je treba razmiøljati tudi o strokovni
usposobljenosti ljudi, ki so zaposleni na LZS. Na eni strani
se sreœujemo s podroœjem odnosov z javnostjo in doæivljamo,
da pogosto nismo strokovni sogovorniki na nivoju, ki si ga
zasluæi LZS, zato je treba œim prej poiskati ljudi, ki bodo
lahko strokovno izvajali naloge. Na voljo je veliko finanœnih
sredstev, ker pa nimamo potrebnega kadra, ne bomo izpolnili
razpisnih pogojev in ne bomo pridobili razpoloæljivih sredstev
za delovanje LZS. Pri programu dela 2008 je zato treba nuj-
no misliti na kadre, ki jih LZS potrebuje. Œeprav je vlak naj-
bræ æe odpeljal s postaje, morda ne bo odveœ vskoœiti na re-
zervni postaji, dokler je øe œas za tak nujen hitri skok, sicer
bo kompozicija zares in za vselej odpeljala daleœ v neznano.
To je zagotovo kruta resnica, ki smo ji sicer priœe æe dalj œasa,
le da smo nanjo zavestno pozabljali in se ukvarjali s slepilni-
mi manevri, ki nas niso dvignili od povpreœja. Narobe, padli
smo v krizo, iz katere ne moremo in ne moremo potegniti
pravega koraka. Poskusimo, pa znova obstojimo, kot da ne bi
hoteli storiti nekaj veœ, nekaj veœjega in odloœnega, tudi za
ceno druæbenega konflikta in javne kritike. Tiøœimo glavo v
pesek, noœemo reœi bobu bob in popu pop. Tudi ko gre za zelo
poenostavljene kritike na raœun lova in lovske organizacije s
strani tistih civilnih druæbenih gibanj, ki jih oznaœuje skupni
imenovalec – prepoved lova. Iztok Humar, predsednik Slo-
venskega druøtva za pravice æivali iz Nove Gorice, je v Delu
zapisal, da »so lovci in vsi zakoni, ki jih øœitijo in podpirajo,
tisti, ki lomijo prvi œlen verige naravnih zakonov. Vœasih se
okliœejo za ljubitelje æivali in narave (?), vœasih za naravo-
varstvenike (??), vœasih za selektorje (!?!), vœasih pa zgolj za
lovce (!). O svoji dobronamernosti me bodo prepriœali øele, ko
bodo zamenjali naslov svoje organizacije v kaj manj krutega
in agresivnega. Imeni lovska druæina ali Lovska zveza Slove-
nije sporoœata, da imamo opravka z njihovimi œlani, ki lovi-
jo, kar pomeni, zalezujejo in uplenijo, nato pa øe prodajajo
nekaj, kar sploh ni njihovo«. Razumi, kdor more, to sveto
preproøœino, zoper katero bi vrh lovske stroke moral vnoviœ
kaj odgovoriti. Tehtno in argumentirano. Saj nas vendarle ni
sram imena, mar ne? Podobni nesmisli so øe kje drugje, a naj
bo dovolj za ponazoritev dogajanja, ki smo mu priœe in ki nas
poœasi æe resno najeda. Znotraj zato, ker vse preveœ nemo
spremljamo take in one zgode, poniæno kimamo in œakamo,
da se bo nekaj spremenilo tudi za naøe dobro. Ne bo se, zlasti
ne, œe ne bomo nekaj veœ sredstev in truda namenili izobraæe-
vanju. Strokovne in usposobljene kadre potrebujemo na vseh
ravneh, ne zgolj zaradi pridobivanja sredstev iz javnih razpi-
sov in nateœajev. Za naøimi projekti, ki nas morajo narediti
prepoznavne, uœinkovite in spoøtovane v domaœem in medna-
rodnem okolju, morajo prvenstveno stati izvirne, strokovne
in poglobljene vsebine in z njimi vrhunsko usposobljeni izva-
jalci, ki bodo brez sramu in dlake na jeziku povedali drugim
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partnerjem, da lovstvo ni »nebodisigatreba«, paœ pa stroka,
ki se lahko meri s sorodnimi in stoji za rezultati. To mora biti
naø cilj, strokovno, preudarno in pregledno delovanje, ki slo-
ni na tradiciji in stroki, ki eno in drugo spoøtuje, vrednoti in
s primesmi sodobnega œasa iøœe dolgoroœne reøitve za mnoga
odprta vpraøanja. Z vsem se je treba ukvarjati strokovno,
znanstveno dokazljivo in zato je treba – tako kot pred sto leti,
ko se je slovenska lovska organizacija øele rojevala –, name-
njati vsebinski poudarek znanju. Pri tem se strinjam z mnogi-
mi lovskimi prijatelji in tovariøi, s katerimi veœkrat kritiœno
izmenjamo poglede in staliøœa, naj bo za boæjo voljo naø
konœni cilj zavod za lovstvo. Tema, o kateri sem æe pisal in ki
nas bo oœitno potegnila vase. Sicer!? Odgovor je preprost –
ne bomo zmogli igre, ki ji æe zdaj nismo najbolj kos in v kateri
si zabijamo tudi avtogole. Hoteli ali ne!

Medtem ko gredo torej nekatere zadeve mimo nas, pa posa-
mezniki øe vedno ne iøœejo pozitivne energije, paœ pa tudi za
ceno samopromocije in lastnih interesov ovirajo pravno-for-
malne postopke, da na primer nova Pravila LZS in z njimi
povezane programske poteze ne bi zaæivele. Skratka, iøœejo poti
in stranpoti za nekoristno oviranje in zavlaœevanje postopkov,
s prstom kaæejo na »namiøljene« krivce za odstopanja od urad-
nih staliøœ, œeø da imajo zadaj zasebne interese kot lastniki
zemljiøœ in gozdov … in øe bi se lahko naølo kaj podobnega.
A ko v maniri resnega novinarstva preverimo øe drugo stran
medalje, se vedno izkaæe, da je vse skupaj posledica in odraz
osebnih zamer in neizæivetih ambicij posameznikov.

Dr. Marjan Toø
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Iz urednikovega zornega kota

Nekaj se mora spremeniti …

Le øe mesec nas loœi od 16. oktobra, ko je bil pred natanko sto
leti v Ljubljani ustanovljen Slovenski lovski klub, pozneje

preimenovan v Slovensko lovsko druøtvo (SLD). Njegova pravna
naslednica je Lovska zveza Slovenije, ki kot krovna organizacija
slovenskih lovcev v sicer bistveno drugaœnih (narodnostnih in
druæbenih) razmerah øe vedno sledi temeljnim programskim usme-
ritvam zgodovinskega ustanovnega obœnega zbora slovenske lov-
ske organizacije. A o tem veœ prihodnji mesec, ko bomo z os-
rednjim zborovanjem v Cankarjevem domu obeleæili naø skupni
jubilej in najbræ z veseljem nazdravili novemu obdobju, ki trka na
vrata sprememb, uœinkovitejøih reøitev in drugaœne (samo)pro-
mocije.

V okviru praznovanja 100-letnice slovenske lovske organizaci-
je, ki poœasi dojema vrednost in pomen œastitljivega jubileja, je
bilo v Mariboru 34. sreœanje slovenskih lovskih pevskih zborov
in rogistov. Velika prireditev lovske kulture in bogastva tradicije,
na katero smo lahko zelo ponosni, skupaj z vsemi drugimi pri-
mesmi zgodovinskega izroœila in vrednot. Maribor, drugo najveœ-
je slovensko mesto, mesto generala Maistra in slovenskega upor-
niøtva 20. stoletja, je bil vreden gostitelj udeleæencev prireditve,
ki je bila vkljuœena tudi v otvoritveni program letoønjega festivala
Lent 2007. Æe to dejstvo pove dovolj, saj je mariborski festival
Lent dogodek posebne vrste in poletni festival z mnogimi laska-
vimi priznanji. Biti del tega festivalskega dogajanja ni majhna
stvar in tudi zato je treba organizatorjem izreœi vse priznanje. Sre-
œanje je uspelo, deleæno je bilo mnogih pohval in priznanj nelov-
ske javnosti in je tudi na obmoœnih prireditvah v Lenartu, Ruøah
in Slovenski Bistrici opozorilo nase. A niœ ni veœno in dokonœno,
zato so mnogi udeleæenci sreœanja v zakulisju glasno razmiøljali
o nujnih spremembah te sicer priznane lovske kulturne prireditve.
Œas sreœanja ni bil najbolj posreœeno izbran, saj je konec junija za
mnoge æe obdobje dopustov, za øtevilne pa tudi obilice dela, ki ga
je treba øe postoriti pred poletjem. Tudi ura obmoœnega sreœanja
ni bila najprimernejøa, da o izboru sobote sploh ne govorimo.
Teæko je ob sobotah sredi popoldneva napolniti dvorane z obi-
skovalci, saj to æe lep œas ni pozitivna praksa. Zato je bilo veœ
konkretnih predlogov, da bi morala biti obmoœna sreœanja lovskih
zborov in rogistov v zimskem œasu, februarja ali marca. V okvi-
ru Zveze kulturnih druøtev Slovenije imajo z revijalnimi nastopi
izjemne izkuønje in uveljavljene strokovne reøitve, ki bi jih lahko
zelo preprosto uporabili tudi za lovsko kulturo. Zakljuœni del
sreœanja bi lahko ostal osrednja prireditev lovske kulture in bi bil
lahko vkljuœen v podobne javne projekte, kot je bil na primer le-
toønji festival Lent. Pobuda je zgolj dobronamerna, saj nihœe ne
æeli æaliti prizadevnih organizatorjev in sodelavcev, ki jim tudi ne
odrekamo zaslug za minule uspehe. A glede na vedno veœ kritiœ-
nih pripomb bi nekatere le kazalo upoøtevati ali pa o njih vsaj raz-
misliti. Kdor poje, zlo ne misli, pravijo. In tudi tisti, ki ubrano
petje posluøajo, ne æelijo biti osamljeni obiskovalci napol praznih
dvoran. Œasi, ko smo prepriœevali sami sebe in tudi prepevali
sami sebi, so najbræ res æe minili. 

V vroœem poletju smo med nekaterimi javnimi zapisi o sloven-
skem lovstvu (o stoletnici je bilo kar nekaj zelo objektivnih in
kompleksno sestavljenih prispevkov) zasledili tudi daljøe poroœi-
lo o vladnem predlogu sprememb Zakona o divjadi in lovstvu.
Kot je v Dnevniku zapisal Sebastjan Kopuøar, so bile spremem-
be oziroma dopolnila narejena zaradi staliøœ ustavnega sodiøœa iz
novembra lani. Takrat so ustavni sodniki med drugim opozorili,
da imajo lahko lovske organizacije kot upravljavci loviøœ pred-
nost samo pri prvem razpisu koncesij za loviøœa, pri poznejøih pa
morajo biti pogoji enaki za vse prijavljene. In øe kaj bi se naølo v
povezavi s tem. Oœitno bo nova zakonodaja deleæna popravkov,
dopolnil in sprememb. Priœakujemo, da bodo spremembe korist-
ne za divjad, predvsem pa za njeno naravno okolje, ki ga pesti
vedno veœ nadlog. Suøe in vroœina niso veœ izjema, da o vseh dru-
gih tegobah ne govorimo. Mnoge med njimi niso posledica segre-
vanja ozraœja, paœ pa rezultat œloveøkih neumnosti. A to je æe
druga tema!

Dr. Marjan Toø



NASPROTNIKI
LOVA POZIMI NE
GAZIJO SNEGA 

Dnevnik, Objektiv, 9. 6. (Se-
bastijan Kopuøar). – Na

Slovenskem je srnjadi desetkrat
veœ kot pred stotimi leti, meni
Blaæ Kræe, ena od legend slo-
venskega lovstva. V vseh svojih
desetletjih lovstva, ki jih je pre-
æivel v gozdu, pri pisanju stro-
kovnih knjig in poklicnem delu v
LZS, se je v stikih z javnostjo
nauœil izogibati besedam, kot so
odstrel, uplen, smrt, celo lov.
Tudi predsednik LZS Bogdan
Mahne meni, da lov na trofejno
divjad ni veœ v ospredju, kot je
bil nekoœ. 

Dr. Miha Adamiœ, profesor
za ekologijo in upravljanje divja-
di na ljubljanski biotehniøki fa-
kulteti, brez kanœka dvoma daje
vedeti, da je upravljanje z divjad-
jo, torej tudi njen odstrel, nujen
del œlovekovega ravnanja z nara-
vo. Po njegovem mnenju dræava
nikoli ne bo imela denarja, da bi
s profesionalci opravila delo, ki
ga opravlja 20.000 lovcev. Zato
je prepriœan, da bo LZS obstajala
øe dolgo let, kar je tudi prav. 

31-letni lovec Albin Knafelc,
po svojih prednikih lovcih tako
rekoœ sin lovske tradicije, zaljub-
ljen v naravo in lovstvo, meni, da
prebivalci (zlasti mladi iz vaøke-
ga okolja, ki so vsak dan v stiku z
æivalmi in naravo) nimajo odklo-
nilnega odnosa do lovcev. Le-ta
se poraja v meøœanskem okolju,
pri ljudeh, ki jim je narava le ku-
lisa za obœasna pohajkovanja in

rekreacijo … Po njegovem mne-
nju so lovci edini, ki kaj naredijo
za æivali …

Povsem drugaœe razmiølja Iz-
tok Humar, predsednik Sloven-
skega druøtva za pravice æivali,
ki æe leta ponavlja, da ga Lovska
zveza ne bo prepriœala o dobro-
namernosti, vse dokler se ne bo
preimenovala.

KAKØNA JE 
RESNICA 
O GNEZDIØŒIH 
OGROÆENIH 
BREGULJK?

Dnevnik, 6. 6. (Ernest Se-
œen). – V veliki gramoznici

v Vrbini blizu Breæic so maja de-
lovni stroji poruøili veœji del juæ-
ne peøœene stene, v kateri gnez-
dijo naøe najmanjøe lastovke –
breguljke. Po grobi oceni Duøa-
na Klenovøka z novomeøke Ob-
moœne enote Republiøkega zavo-
da za varstvo narave naj bi s tem
dejanjem uniœili veœ kot 200
gnezdilnih rovov z jajci in mla-
diœi. Ferdo Pinteriœ, direktor
podjetja, ki gospodari tudi z gra-
moznico, meni, da bi, œe bi jih
varuhi narave o tem obvestili
pravoœasno, bageristom takoj na-
roœili, naj tam ne kopljejo.

Direkt, 18. 6. (bc). – Œasnik
sporoœa razveseljivo vest,

da se povsem drugaœe godi la-
bodjemu paru v zapuøœeni gra-
moznici Beli kriæ pri vasi Krajna
ob cesti med Mursko Soboto in
Gederovci. Labodji par se je gle-
de na milo zimo in prijetno po-

mlad odloœil za øtevilœnejøo dru-
æino, œe sodimo po tem, da skrb-
na mati in ponosni oœka na po-
tepe po okolici vodita kar sedem
puhastih mladiœkov.

PODNEBNE 
SPREMEMBE – 
PTICE BEÆIJO 
NA SEVER

Delo, 21. 6. 2007 (U. P.). –
Glavni vzrok za spremembe

v populaciji ptic v srednji Evropi
je segrevanje ozraœja, menijo
strokovnjaki, ki se sklicujejo na
øtudije raziskovalcev Univerze v
Mainzu. Strokovnjaki so ugoto-
vili, da so zaradi podnebnih spre-
memb na obmoœje ob jezeru pri-
letele skalna lastovka, skalni str-
nad, orfejev oponaøalec in neka-
tere druge ptice, ki so pravzaprav
doma v juænem Sredozemlju. Ti-
ste, ki so bile doma ob Boden-
skem jezeru, kot sta œrnorepi
kljunaœ in vrtnik, pa so se prese-
lile bolj proti severu.

KONEC KRIZE 
VODSTVA 
V LOVSKI 
ORGANIZACIJI?

Veœer, 13. junija 2007 (Mar-
jan Toø). – V lovskem

domu v Voliœini v Slovenskih
goricah so na rednem Obœnem
zboru Lovske zveze (LZ) Mari-
bor spregovorili o nekaterih ak-
tualnih vpraøanjih ter ægoœih te-
æavah, ki æe lep œas tarejo lovsko

organizacijo. Opozorili so, da so
na obmoœju mariborske zveze
uspeøno uresniœevali sprejete in
dogovorjene obveznosti ter uve-
ljavili zgledno sodelovanje z Ob-
moœno enoto Zavoda za gozdove
Slovenije. Predsednik maribor-
ske LZ Brane Kurnik je ob tem
nanizal tudi nekaj kritiœnih ocen
in ugotovitev o gospodarjenju z
loviøœi in divjadjo ter pri tem
opozoril na nekatera odstopanja
od dogovorjene politike gospo-
darjenja z divjadjo. Spregovoril
je tudi o razmerah v slovenskem
lovstvu in poudaril, da je veœlet-
na kriza v lovski organizaciji naj-
bræ konœana.

EVROPSKI 
POSVET 
O SRNJADI

Delo, Veœer, junija 2007. –
Brane Piano in Franc Kra-

mer sta v Delu in Veœeru poro-
œala o evropskem posvetovanju
o srnjadi, ki so ga organizirali:
velenjski Inøtitut za ekoloøke ra-
ziskave ERICo - Velenje, Zavod
za gozdove Slovenije in Lovska
zveza Slovenije. V Evropi je sr-
njad najbolj razøirjena vrsta veli-
ke divjadi, katere populacijo oce-
njujejo na okoli 10 milijonov
æivali. Petinosemdeset razisko-
valcev iz 16 evropskih dræav se
je zbralo najprej v Velenju, nato
pa øe v Koœevju. Razpravljali so
o stanju populacij srnjadi, njiho-
vem upravljanju in zdravju, o sr-
njadi kot plenu velikih zveri, o
reøitvah za zmanjøanje øtevila
trœenj itn.
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GENETIKA – KLJUŒ
ZA DOLGOROŒNO
UPRAVLJANJE
MEDVEDA

Delo, Sobotna priloga, 7. 7.
(Klara Økrinjar). – Iz dalj-

øega sestavka, ki si ga je vredno
prebrati, povzemamo le ugotovi-
tev, da je pri rjavih medvedih tre-
nutno najaktualnejøe vpraøanje
njihovo øtevilo. Dr. Peter Tron-
telj, vodja projekta Varstvena
genetika medveda, risa in jele-
njadi v Sloveniji, meni, da so-
dobni populacijsko-genetski in
filogenetski pristopi omogoœajo
pridobitev podatkov, katerih ugo-
tavljanje je bilo v preteklosti ne-
zanesljivo. 

Ocene, koliko medvedov æivi
v Sloveniji, øe ni mogoœe dati,
ker bi bila nezanesljiva, so pa
slovenski strokovnjaki dobili oce-
no velikosti populacije medve-
dov na obmoœju Glaæute (od 14
do 25 medvedov) in Sneænika
(od 30 do 39 medvedov), skozi
celotno obmoœje pa se premika
60 medvedov. Uresniœevanje pro-
jekta se bo nadaljevalo æe letos
jeseni, takrat na celotnem ob-
moœju medveda v Sloveniji. Veœ
na str. 425 do 431.

ŒESAR DIVJAD 
NE POPASE, 
POKOSIJO LOVCI

Gorenjski glas, 14. 7. (C. Z.).
– Lovska druæina Jezersko

ima v najemu od Sklada kmetij-
skih zemljiøœ in gozdov okrog
deset hektarjev zemljiøœ, od tega
skoraj tri hektarje na obmoœju
Staniœa, ki so jih pred desetlet-
jem izsekali in zasejali s travo in
kjer je tudi njihova lovska koœa.
Kot poudarja stareøina lovske
druæine Franc Ekar, se na takih
povrøinah pogosto zadræuje div-
jad – jelenjad, srnjad in tudi
gamsi. Dobra paøa jo odvraœa, da
bi posegla na niæje leæeœe obde-
lane kmetijske povrøine in tam
povzroœala økodo. Ker divjad ne
popase vse trave, preostalo lovci
pokosijo in pustijo za zeleno
gnojenje. 

VOLKOVI NAD 
OVCE ØTIRIKRAT 
NA TEDEN

Primorske novice, 18.7. – Na
Krasu, v Brkinih in na Piv-

økem tropi volkov vse pogosteje
napadajo ovce; letos so pomorili
æe veœ kot 400 glav drobnice.

Mlade jagenjœke in ovce med
porodom napada tudi krokar.
Ogorœeni ovœerejci menijo, da je
skrajni œas, da dræava izbere: ali
æeli napredek ovœereje ali zveri-
njak. Ovce napadajo tudi po dru-
gih pokrajinah, na primer v Beli
krajini. Nekateri menijo, da bi
bilo treba odstreliti kar nekaj
volkov.

Na Krasu dolgo sploh ni bilo
volkov, saj to ni njihovo naravno
okolje, zdaj pa prihajajo æe sko-
raj vsak dan, ugotavlja Duøan
Grœa v Delu.

AVTOMOBILSKI 
TRKI Z DIVJADJO

Primorske novice, 13. 7. (Da-
nijel Cek). – Mlad motorist

iz Senoæeœ se je s svojim motor-
jem najverjetneje vraœal domov,
ko sta z desne strani na cesto pri-
tekli srni. Ker se jima ni mogel
izogniti, ju je zadel, kar je bilo
dovolj, da je izgubil ravnoteæje
in padel po cestiøœu. Prav v ti-

stem trenutku mu je nasproti pri-
peljala 24-letna voznica iz bliæ-
njih Laæ. Nesreœni mladeniœ je
zdrsnil v nasproti prihajajoœi avto
in, æal, umrl.

O nesreœi na cesti je 26. 6.
poroœal tudi Dnevnik: 20-letni
voznik iz okolice Velikih Blok je
na regionalni cesti med Bloøko
Polico in Loæem povozil okoli
110 kg teækega medveda. Med-
ved je poginil, voznik pa je ne-
sreœo preæivel.

Tudi 18-letni voznik je na ce-
sti od Cerknice proti Ljubljani,
med Otavami in Seløœkom, trœil
v medveda, ki pa jo je takoj po
trku ucvrl nazaj v gozd.

* * *

Gorenjski glas je podrobno
poroœal, kako so lovci iz vse Slo-
venije na ledeniku pod Skuto
tekmovali za pokal kristalnega
gamsa, Veœer pa o tem, kako je
na streliøœu lovske druæine Do-
brava in Svete Trojice potekalo

meddruæinsko tekmovanje v stre-
ljanju na glinaste golobe. Do-
lenjski list je poroœal o razstavi,
ki so jo sredi junija organizirali
belokranjski lovci.

Tednik Hopla je v rubriki Di-
nastije na Slovenskem, ki jo ure-
ja Juø Turk, podrobno in zani-
mivo predstavil dr. Borisa Kry-
øtufka, rednega profesorja bio-
logije, izvedenca pri LZS, œlana
strokovnega odbora za vzposta-
vitev omreæja Natura 2000 itn.
Bralci med drugim zvedo, da je
Kryøtufek œeøkega porekla, avtor
zanimive razprave o bobrih in
øtevilnih drugih zanimivih raz-
prav ter soavtor leta 2002 izdane
knjige z naslovom Æiveti z med-
vedi.

Albina Podbevøek je v Jani
objavila zanimiv sestavek o za-
vetiøœu za osirotele medvede v
vasi Kuterevo na robu hrvaøkega
nacionalnega parka Severni Ve-
lebit, kjer je medved Brundo v
trenutku razdraæenosti napadel
svojega dobrotnika, ustanovite-
lja zavetiøœa.
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STEKLINA 
NA OBMOŒJU
SLOVENIJE

V obdobju od 1. do 30.
junija 2007 je bilo z ob-

moœja 25 obœin v naøi dræavi
laboratorijsko preiskanih na
prisotnost virusa stekline 29
æivali.

Viroloøki laboratorij Enote
za diagnostiko kuænih in dru-
gih bolezni æivali Nacional-
nega veterinarskega inøtituta
(NVI) v Ljubljani je pregledal
14 lisic, 4 pse, 5 maœk, 1 kozo,
1 jazbeca, 1 srno, 1 miø, 1 ve-
verico in 1 govedo.

Prisotnost virusa stekline
ni bila ugotovljena. 

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

moœja 49 obœin v naøi dræavi
laboratorijsko preiskanih na
prisotnost virusa stekline 145
æivali.

Viroloøki laboratorij Enote
za diagnostiko kuænih in dru-
gih bolezni æivali Nacional-
nega veterinarskega inøtituta
(NVI) v Ljubljani je pregledal
121 lisic, 7 psov, 6 maœk, 1
dihurja, 2 konja, 1 srno, 1 miø,
2 kuni in 4 goveda.

Prisotnost virusa stekline
ni bila ugotovljena. 

Jedrt Maurer Wernig, 
dr. vet. med., 

vodja Oddelka za zdravstveno
varstvo æivali VURS

»Majave« spremembe lovskega
zakona 

Slovenski dnevniki so poroœali, da je Vlada v prvi polovici julija
dopolnila Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), kar je bilo

potrebno predvsem zaradi zahteve Ustavnega sodiøœa po odpravi
neustavnosti v zakonu. Vlada bo Dræavnemu zboru predlagala,
naj zakon sprejme po skrajøanem postopku. Kljuœna sprememba
zakona naj bi po predlogu Vlade nastala pri trajanju prednostne
pravice dosedanjih upravljavcev loviøœ za pridobitev koncesije za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Le-ti so doslej koncesije lah-
ko dobili za 20 let, po novem pa jih bodo le za 10 let. 

Marjeta Øoøtariœ je v Delu zapisala, da predlagane spremembe
zakona koalicijsko niso usklajene. Predvsem za Novo Slovenijo je
sporna œasovna dolæina koncesijskega razmerja; zanjo je predolga
doba deset let, sporna pa je tudi velikost loviøœ. Bolj zadovoljna je
z novostjo, da se bodo lastniki gozdov pri naslednji podelitvi kon-
cesij organizirali in registrirali kot pravne osebe za dejavnost lov-
stva in se potegovale za koncesijo, pri œemer bi imeli prednost
pred drugimi lovskimi druæinami. 

Pod naslovom Majave spremembe lovskega zakona Sebastijan
Kopuøar v Dnevniku poroœa, da se Lovska zveza Slovenije z vse-
mi moœmi zavzema za divjad v lasti dræave, le-ta pa nato s konce-
sijami podeli odgovornost za upravljanje z njo. Predsednik LZS
Bogdan Mahne meni, da je skrajøanje dolæine koncesij na deset
let nesprejemljivo za LZS. V spremembah zakona vidijo tudi æeljo
po vzpostavitvi vzporedne lovske zveze, kar bi le razdiralo seda-
njo slovensko lovsko organizacijo s stoletno tradicijo. 

Zakon po predlogu Vlade zdruæuje lovsko in gozdarsko dolgo-
roœno strateøko naœrtovanje, odpravlja dovoljenja za postavitev
obor za rejo divjadi in poenostavlja izraœun koncesijske dajatve.
Viøina prihodkov od koncesij naj bi ostala na enaki ravni kot do-
slej (okrog 500 tisoœ evrov), v proraœunu pa naj bi bilo zagotovlje-
nih tudi 185 tisoœ evrov v letih 2008 in 2009 za poplaœilo økode, ki
jo povzroœi divjad na nelovnih povrøinah. Pri tem je treba navesti
podatek Zavoda za gozdove Slovenije, da so lovske organizacije
zaradi økode, ki jo je povzroœila divjad, izplaœale 627.166 �.

Breda Duøiœ Gornik je v svojem œlanku navedla posebno zani-
mivost, naj bi zakon po novem spet omogoœil lov polhov tudi ne-
lovcem – in to brez zdaj sporne obvezne prisotnosti lovca. 



O tem, da je srnjad v
skoraj vseh pogledih
najpomembnejøa ev-

ropska in tudi naøa vrsta park-
ljaste divjadi, ni nikakrønega
dvoma. Mogoœe pa se prema-
lo zavedamo in cenimo, da je
loviti parkljasto divjad omo-
goœeno le tretjini od veœ kot
øest milijonov glav evropske
lovske druæine. S tem pri-
spevkom ne æelim v slabo vo-
ljo spraviti ali kako drugaœe
prizadeti tistih, ki menijo, da
vsakoletno septembrsko na-
øtevanje nekaterih, za œas po-
membnih dejstev o gojitvi sr-
njadi ni potrebno. V naravi pa
tudi med lovci je oœitna biot-
ska raznovrstnost.

Zadnja leta v lovske vrste
pride okrog 500 novih œlanov
na leto, ki, za razliko od ve-
œine nas, æe rahlo utrujenih in
umirjenih, æeli œim bogatejøe
in polno lovsko æivljenje. Ne
kaæe podcenjevati niti njiho-
vega pridobljenega znanja in
njihove volje, paœ pa jim tudi
prek naøega glasila pomagati
k mirnemu in uspeønemu po-
vezovanju pridobljene teorije
in nastajajoœe prakse. Zato so
te besede namenjene pred-
vsem njim, pa vendar ne samo
njim.

September je æe napol je-
senski mesec z raznovrstno in
skoraj vsak dan bogatejøo lov-
sko ponudbo. Z vidika celo-
vite gojitve srnjadi je septem-
ber tudi najpomembnejøi del
bioloøkega leta.

Sonaravna gojitev srnjadi,
na katero prisegamo, od nas
terja, da se odstrela srn in mla-
diœev lotimo brez najmanj-
øega dvoma o njegovi potreb-
nosti, pa vendar z dovolj kri-
tiœnega in odgovornega od-
nosa do izvedbe. Menimo, da
je razumljivo in æivljenjsko,
da je veœina lovcev izraziteje
motivirana za odstrel srnja-
kov in pri tem, gledano v ce-
loti, ni veœjih teæav. Za razli-
ko od tega pa se marsikje za-
tika predvsem pri odstrelu srn
in mladiœev s prevladujoœimi
subjektivnimi vzroki. Z vidi-
ka celovitosti gojitve je od-
strel srn in mladiœev izjemno
pomemben, vendar pa marsi-
kje preøibko umeøœen tako v

osebno kot skupno odgovor-
nost vsakega upravljavca lo-
viøœa. Drugaœe reœeno: od-
strel srn in mladiœev je ob
upoøtevanju sploønega biolo-
økega, socialnega in materin-
skega poloæaja æivali, zlasti
vodeœih srn, teæaven, pogojen
s pogostimi œustvenimi proti-
slovji vsakega posameznika;
to je resniœno odgovorna na-
loga.

Jeseni se dnevne navade sr-
njadi hitro spreminjajo. Ob
jesenskem prebarvanju posta-
ja previdnejøa, ne izstopa veœ
tako redno, zaradi krajøega
dneva je preteæno aktivna po-
noœi. Pri nerednih obiskoval-
cih loviøœa vse daje vtis, da je
srnjadi manj. Øe zlasti to velja
za loviøœa z veliko moænostjo
kritja in leta z bogatim gozd-
nim obrodom, kar je v zadnjih
letih æe skoraj pravilo. 

Strokovna literatura o sr-
njadi lovcem sicer priporoœa,
da je treba s srnjadjo æiveti
vse leto in si zanesljivejøo po-
dobo ustvarjati zlasti v œasu
pomladanskega prebarvanja,
v prsku, pa tudi septembra.
Tako teorija; ob tem, ko dob-
ro vemo, da sedanji, ne bom
rekel sodobni naœin æivljenja,
zelo zajeda tudi v lovœev pro-
sti œas.

Odgovor na vrsto let odprto
vpraøanje o zaœetku lova na

srne in mladiœe je znan. To
teoretiœno pomeni œim prej,
praktiœno pa, ko nam to dovo-
li zakon, ki je, vsaj kar zadeva
srnjad, v funkciji gojitvene
biologije. Rahel dvom, da je
temu res tako, lahko vzbuja le
pomladanski odstrel srn –
mladic, œesar pa res ne kaæe
zaupati vsem in vsakomur.

Septembra srnjad pravilo-
ma dobro izstopa in mladiœi
øe tesno sledijo materi, kar je
pomemben varovalni dejav-
nik. Kljub temu je priporoœ-
ljivo, da pred odloœitvijo o
odstrelu srne vedno poœaka-
mo vsaj nekaj minut. Ob tem
ponovno poudarjam, da mo-
rata odstrel mladiœev in srn
izhajati iz zaporedja: najprej
mladiœ (ali oba) in øele potem
srna! Kljub novodobnim
smernicam je øe vedno æivo
in koristno priporoœilo, da se
pri odstrelu mladiœev razliœ-
nih spolov najprej odloœamo
za odstrel srnice. In øe nekaj:
moœne, srednje stare srne po-
navadi vodijo moœne mladi-
œe. Srne v tretjem æivljenj-
skem letu, to so nekdanje
mladice, ponavadi vodijo le
enega mladiœa. Starejøe in v
bioloøkem pomenu æe naza-
dujoœe pa najveœkrat vodijo
øibke mladiœe. V takem pri-
meru bo odloœitev laæja, ven-

dar le v æe omenjenem zapo-
redju.

Naœelo o velikem øtevilu
poklicanih in malo izbranih,
da ne reœem odgovornih, je
pri odstrelu srn in mladiœev
veœ kot zgovorno. Oœitne so
tudi znaœajske in vedenjske
razlike med lovci in solovci.
Odstrel srn in mladiœev je
predvsem odgovornost uprav-
ljavca loviøœa oziroma lovske
druæine. Njeni notranji in iz-
vedbeni predpisi morajo biti
v vlogi ne le øtevilœne, paœ pa
tudi kakovostne in odgovorne
izpolnitve odstrela srn in mla-
diœev. Sankcioniranje upleni-
teljev srnjakov zaradi opustit-
ve obveznega odstrela srne pa
lahko uœinkuje povsem na-
sprotno. Œe æe ni druge moæ-
nosti, naj bo ta obveznost ve-
zana na odstrel mladiœa. Pri
odstrelu srn in mladiœev so
bioloøki oziroma gojitveni
uœinki precej pred ekonom-
skimi! Zanimiv je tudi poda-
tek iz strokovne literature, da
je med septembrskimi in de-
cembrskimi teæami mladiœev
najveœ 15 % razlike.

Odstrel srn in mladiœev ne
sodi na skupne love, kjer sta
pravilnost presoje in odloœit-
ve mogoœi zgolj teoretiœno in
zgolj nakljuœno.

Blaæ Kræe
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Srnjad – naø vsakdanji kruh



V zadnjem œasu je genetika tako
prisotna v medijih, da bi jo skoraj
lahko razumeli kot pop-kulturni

fenomen. Zdi se, da je teæko gledati tele-
vizijo ali brati œasopise, ne da bi nas z
ekrana ali œasopisne strani »naskoœil«
slavni model dvojne vijaœnice DNK in
ne da bi nekdo omenil kloniranje, genet-
sko spremenjene organizme, nova od-
kritja v œloveøkem genomu ali kaj po-
dobnega. Tega je toliko, da je æe skoraj
nadleæno, toda za vso bleøœeœo fasado
medijev se skriva ena najhitreje razvija-
joœih se vej znanosti v tem tisoœletju.
Eksploziven razvoj je povzroœil prodor
molekularno-genetskih orodij tudi na
podroœja, kjer je bila njihova tradicional-
na vloga razmeroma majhna.

Eno takih podroœij je tudi biologija ve-
likih zveri. Le-te æe od nekdaj burijo do-
miøljijo in radovednost ljudi, kljub svoji
karizmatiœnosti pa so za raziskovalce ve-
lik izziv. Skrito æivljenje, majhna øtevilœ-
nost in dolg œas med generacijami terjajo
dolgotrajne, zahtevne in pogosto drage
raziskave, katerim navkljub pa ostaja ve-
liko kljuœnih parametrov øe vedno ne-
znanih. Pri tem prinaøa molekularna ge-
netika nova in zelo pomembna orodja, ki
v marsiœem dopolnjujejo in nadgrajujejo
tradicionalna, kot so radiotelemetrija,

sledenje v snegu, oznaœevanje æivali z
razliœnimi sistemi in podobno. Skupaj z
GPS-telemetrijo, ki se razvija vzporedno
in je prav tako izjemno pomembno orod-
je, molekularno-genetske metode omogo-
œajo vpogled v æivljenje velikih zveri in
dinamiko njihovih populacij, œesar si do
nedavnega sploh nismo mogli predstav-
ljati.

Molekularna ropotarnica
Ko danes govorimo o genetiki, pona-

vadi mislimo na molekularno genetiko,
ki se ukvarja z dedovanjem na najbolj te-
meljni ravni, na ravni molekul DNK. V
molekulah DNK nosi vsako bitje zapisan
celoten unikaten »naœrt« za svoj obstoj,
ki je prisoten v milijardah kopij, v skoraj
vsaki celici organizma. Koliœina podat-
kov v DNK enega organizma je ogromna
in je zaenkrat (in verjetno øe kar nekaj
œasa) pri vsakem pri osebku ne moremo
v celoti obravnavati rutinsko. Pri tem so
nam v pomoœ genetski markerji (oznaœe-
valci) – znaœilni, kratki deli DNK, ki jih
lahko najdemo v vsej mnoæici informacij
in katerih dedovanje lahko sledimo.

Mestu v molekuli DNK, kjer je tak
marker, pravimo lokus. Œe si molekule
DNK predstavljamo kot zelo dolge vrvi-

ce, bi bil lokus specifiœen del vrvice, na
primer med osmim in devetim centimet-
rom. Le-ta je pri vseh vrvicah na istem
mestu, ki ga lahko preprosto najdemo s
pomoœjo ravnila. Recimo, da je tak lokus
obarvan z eno izmed treh barv: rdeœo, ru-
meno ali zeleno. V takem primeru ima-
mo na lokusu tri variante, ki jim pravimo
aleli. Tak marker je z veœ aleli na lokusu
polimorfen in prav polimorfizem omo-
goœa uporabnost markerja. Deli DNK, ki
so enaki pri vseh æivalih, ne povejo prav
veliko – informacije so v razlikah!

Vsak medved (podobno kot veœina vre-
tenœarjev) ima skoraj vso DNK dvojno –
eno kopijo od matere in eno od oœeta. Œe
bi z naøimi vrvicami ponazorili æival, bi
ta na »lokusu«, med osmim in devetim
centimetrom na vrvici, podedovani od
matere, imela rumen alel, na vrvici od
oœeta pa rdeœ. Potomci take æivali bodo
od nje lahko dobili samo enega izmed
obeh alelov in nikoli zelenega, s œimer
lahko sledimo dedovanje. Œe raziøœemo
veœ takønih polimorfnih lokusov, za vsa-
ko æival ugotovimo individualno kombi-
nacijo alelov, genotip, ki bo edinstven –
kot nekakøen genetski prstni odtis, ki
nam bo omogoœil, da prepoznamo æival.
Ker so zakonitosti prenosa alelov s star-
øev na potomce znane, bomo lahko skle-
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vplivamo na njihovo vedenje. Slabosti
so v tem, da je tak material precej zah-
tevnejøi za analize, saj je v njem izjemno
majhna koliœina DNK.

Neinvazivna genetika je odprla novo
poglavje v prouœevanju velikih zveri, saj
omogoœa nekaj, œesar si raziskovalci æe
dolgo æelijo: hitro, zanesljivo in poceni
individualno oznaœevanje velikega øte-
vila æivali. Ko od doloœene æivali dobi-
mo vzorec iztrebka ali dlake in prebere-
mo njen genotip, tako æival »oznaœimo«
z genetsko oznako. Kadar koli pozneje
bomo dobili njen vzorec, bodisi neinva-
zivni ali tkivo mrtve æivali, bomo vedeli,
da je prav od doloœene æivali. Tako lahko
oznaœimo veliko æivali in spremljamo
njihovo gibanje, izloœanje iz populacije

in øtevilœnost. Obenem lahko dobimo od-
govore na forenziœna vpraøanja, na pri-
mer: ali je medved, ki je bil odstreljen kot
konflikten, res tisti, ki je povzroœal økodo.

Kako je s tem pri nas?
Pravzaprav nismo daleœ za svetovnimi

trendi. Uporabe neinvazivne genetike in
drugih molekularno-genetskih orodij pri
raziskovanju velikih zveri smo se lotili
leta 2004 s pilotskim projektom Varstve-
na genetika medveda, jelenjadi in risa v
Sloveniji. Pri medvedu je bil poudarek
na ugotavljanju øtevilœnosti, saj se æe ne-
kaj œasa kaæe oœitna potreba po zanesljivi
oceni populacije medvedov v Sloveniji.
Dotlej nismo imeli izkuøenj z neinvaziv-
no genetiko, pa tudi drugje v svetu so
øele zaœeli objavljati prve rezultate veœ-
jih raziskav. Temu primerno smo cilje
projekta postavili skromno in realistiœ-
no: najti dobre markerje za naøo popula-
cijo medveda, vzpostaviti laboratorijske
protokole, ki bodo omogoœali zanesljivo
in hitro analizo vzorcev, ter pilotsko oce-
niti gostoto populacije na dveh obvladlji-
vih testnih povrøinah. Z dobrimi rezulta-
ti pa so se naøe ambicije veœale, tako da
smo kmalu zaœeli »tipati« tudi v druge
zanimive raziskovalne smeri. Nekatere
rezultate smo æe omenili v 7.–8. øtevilki
Lovca, v tem œlanku pa poskuøamo re-
zultate in tudi metode bolje pojasniti.

Smeri raziskovanja in 
metode

Vpraøanja, ki si jih lahko postavimo v
genetski raziskavi, so v veliki meri od-
visna od materiala. Tako so tkivni vzorci
preprost vir kakovostne DNK in so zato

pali o sorodstvenih razmerjih med æival-
mi. Zaradi enakih zakonitosti lahko skle-
pamo tudi o zgodovinskih procesih v ce-
lotni populaciji (krœenje, øirjenje, nase-
litve in preselitve in podobno), o trenut-
nem stanju populacije in stikih z drugimi
populacijami.

Opisan sistem genetskih markerjev ve-
lja za mikrosatelite, ki so kljub œudnemu
imenu trenutno eni izmed najboljøih ge-
netskih markerjev in jih tudi naøa skupi-
na uporablja pri svojem delu. Je pa mole-
kularni »arsenal«, ga ima raziskovalec
dandanes na voljo, øe mnogo øirøi in se
nenehno øiri in dopolnjuje.

Neinvazivna genetika – 
genetika brez nasilja

Za molekularno-genetske analize po-
trebujemo œisto, izolirano DNK. Pred
desetletji so znanstveniki potrebovali ve-
liko raziskovalnega gradiva, da so dobili
(po sedanjih merilih) skromne rezultate.
Velik kos tkiva je zadoøœal le za malo
analiz. Z leti so metode postajale vedno
boljøe in dandanes, ko delamo analize
tkivnih vzorcev, potrebujemo le za riæe-
vo zrno tkiva, kar zadoøœa za vse analize,
ki bi jih tudi teoretiœno æeleli opraviti
kadar koli. Vendar vzorec tkiva øe vedno
pomeni, da je treba æival bodisi ubiti ozi-
roma v najboljøem primeru uspavati in ji
odvzeti vzorec.

V zadnjem desetletju se je pojavil po-
jem neinvazivno genetsko vzorœenje – 
t. j. vzorœenje brez neposrednega stika s
preiskovanim osebkom. Pri takønem vzor-
œenju uporabimo material, ki ga æival pu-
sti v okolju, npr. iztrebke, dlako ali perje.
Prednosti takønega vzorœenja so velike,
saj lahko hitro, preprosto in poceni pri-
dobimo veliko vzorcev, pri tem pa ne
motimo æivali, ki jih raziskujemo in ne
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Slika 1: Obmoœji zbiranja neinvazivnih vzorcev (zeleno), obmoœje za oceno øtevilœnosti
(modro), lokacije najdenih vzorcev in mesta odstrela ali izgube oznaœenih medvedov. Œrtka-
ne œrte povezujejo zaporedne vzorce posameznih æivali (vir podatkov o lokacijah odstrela in
izgub: ZGS).



odliœno gradivo za testiranje genetskih
markerjev. Ker so analize zanesljive in
preproste, je preprosto analizirati veliko
markerjev, kar omogoœi veliko informa-
cij o genetskih znaœilnostih populacije,
dogajanjih v populaciji in sorodnostih
med æivalmi. Tako smo prek tkivnih vzor-
cev testirali trinajst genetskih markerjev
in izvedeli, kateri nosijo najveœ informa-
cij (imajo najveœ alelov). Zanimali so
nas temeljni parametri genske razliœnosti
(diverzitete), ki v veliki meri kaæejo ge-
netsko »zdravje« in viabilnost (moænost
obstoja v daljøem œasovnem obdobju)
celotne dinarske populacije medvedov.
Prav tako so nas zanimale tudi sorodst-
vene vezi med osebki, prek katerih bi
lahko pridobili pomembna spoznanja o
reprodukcijskih znaœilnostih populacije.

V nasprotju s tkivnimi vzorci so iz-
trebki zelo zahteven material za analize.
V njih je zelo malo iskane DNK in je
ponavadi slabøe kakovosti. Zato moramo
DNK iz njih izolirati v loœenem laborato-
riju pod posebnimi reæimi, da prepreœimo
navzkriæne kontaminacije z drugimi vzor-
ci. Moænosti napak so velike, zato je tre-
ba celotne analitiœne postopke veœkrat
ponavljati, da bi dobili zanesljiv rezultat.
Marsikateri vzorec moramo zavreœi kot
neuporaben. Kljub temu imajo taki vzor-
ci, ne glede na napor, potreben za njiho-
vo analizo, veliko prednost: po zbiranju
vzorca so æivali øe vedno æive in nemote-
no v populaciji.

Za ocene øtevilœnosti in populacijskih
gostot smo uporabili orodje, ki je v eko-
loøkih raziskavah æe zelo dolgo v upora-
bi: metode odlova, oznaœevanja in ponov-
nega odlova. Temeljna ideja je preprosta:
del populacije odlovimo, oznaœimo in iz-
pustimo. Potem odlov ponovimo in ugo-
tovimo, kolikøen deleæ novo odlovljenih
æivali je æe oznaœen iz prvega odlova. V
drugem odlovu bi moralo biti razmerje
med oznaœenimi in neoznaœenimi æival-
mi pri dovolj velikem øtevilu æivali ena-
ko razmerju v populaciji. Ker poznamo
øtevilo æivali, ki smo jih oznaœili, lahko
izraœunamo velikost populacije. Tako ni
treba odloviti vseh æivali v populaciji (kar
je sploh redkokdaj mogoœe), ker lahko
ocenimo øtevilo æivali, ki jih nismo odlo-
vili. Pri neinvazivni genetiki je enako –
ko »odlovimo« iztrebek æivali, je tako, kot
bi æivali nadeli unikatno uøesno znamko.
Vedno, ko ponovno »odlovimo« iztre-
bek iste æivali ali dobimo njen tkivni
vzorec, lahko preberemo znamko.

Tako zbrane podatke uporabimo v ma-
tematiœnih modelih, ki omogoœajo grobe
ocene øtevilœnosti z razmeroma majhni-
mi in predvidljivimi napakami. Pri tem
je kljuœnega pomena naœrtnost zbiranja
vzorcev – z nakljuœno zbranimi vzorci,
ki so se veœ let nabirali v zamrzovalni-
kih, si lahko pomagamo bore malo.

Zbiranje vzorcev
Æe od leta 2003 v sodelovanju z Za-

vodom za gozdove Slovenije (ZGS) zbi-
ramo in arhiviramo vsa tkiva odstreljenih
in poginulih medvedov (pa tudi drugih
velikih zveri). Do konca leta 2006 se je
nabralo 323 takih vzorcev. Æe zdaj so
zelo pomembni za populacijsko-genet-
ske raziskave, vendar bo v prihodnosti
njihova vloga øe veœja. Pravzaprav si
take vzorce lahko predstavljamo kot ar-
hiv naøih populacij velikih zveri, ki bo
prihodnjim generacijam omogoœal dol-
goroœno genetsko spremljanje (monito-
ring).

Kot smo æe omenili, smo izbrali dve
obvladljivi testni povrøini za zbiranje ne-
invazivnih vzorcev in oceno gostote po-
pulacije. Na vsaki izmed povrøin smo se
zbiranja vzorcev lotili nekoliko drugaœe.
Na prvi povrøini, veliki dobrih 270 km2,
v LPN Jelen (na obmoœju notranjskega
Sneænika), so vzorce zbirali poklicni lov-
ci ZGS. Vzorcev niso posebej iskali, am-

trebki zdeli dokaj nehvaleæen material.
Tudi izkuønje drugih raziskovalcev v
svetu so bile zelo razliœne in le redki so
se lahko pohvalili z uspehi. Kmalu se je
izkazalo, da je bil strah odveœ – iztrebki
so se izkazali kot dober, œeprav tudi ne-
koliko zahteven material za genetske
analize. Skoraj 80 % vzorcev, ki smo jih
zbrali, smo lahko uspeøno analizirali.
Veliko so vredne tudi izkuønje, ki smo
jih dobili pri tem. Tako smo se nauœili,
da ocenjena starost iztrebka znatno vpli-
va na uspeønost analize. Iztrebki, ocenje-
ni kot sveæi, so delovali v 94 % prime-
rov, medtem ko je bilo pri iztrebkih, za
katere je bilo ocenjeno, da so stari 4 do 5
dni, mogoœe uspeøno analizirati le 60 %
vzorcev. Starejøih vzorcev nismo anali-
zirali. Opazili smo tudi znaten vpliv œasa
vzorœenja, ki ga øe ne znamo dobro raz-
loæiti. Vzorci, nabrani poleti in jeseni, so
delovali znatno bolje kot vzorci, nabrani
maja in junija. Vse izkuønje bodo po-
membne pri nadaljevanju raziskav, ki ga
pravkar pripravljamo.

pak so vzorœili iztrebke, ki so jih naøli pri
obiœajnih opravilih v loviøœu. Tako so v
letih 2004 in 2005 zbrali 255 vzorcev.
Na drugi povrøini, veliki dobrih 170 km2,
obmoœju med Ribnico, Loøkim Potokom
in Koœevsko Reko (po jasi, ki leæi v sre-
diøœu obmoœja, smo jo imenovali Glaæu-
ta), smo vzorce zbirali raziskovalci s po-
moœjo prostovoljcev. Vzorœenje je bilo
organizirano v dveh intenzivnih vzorœe-
njih, spomladi in jeseni 2004. Zbrali smo
224 vzorcev.

Ali neinvazivno 
vzorœenje sploh deluje?

To vpraøanje nas je precej muœilo pred
zaœetkom projekta. Sprva so se nam iz-

Koliko æivali, koliko 
samcev, koliko samic?

V obeh vzorœenjih, v obeh letih, smo v
vzorœenje zajeli 140 razliœnih æivali, od
katerih smo jih 35 spet sreœali kot od-
streljene ali poginule v letih 2004–2006.
Oznaœene æivali smo sreœevali v odstrelu
in izgubah na veœjem delu obmoœja med-
veda v Sloveniji (slika 1). Interpretacija
podatkov ni preprosta. Izgube iz popula-
cije so nanizane v treh letih, oznaœevanje
pa v dveh letih, kar povzroœi precej pre-
krivanja. Obe vzorœni obmoœji leæita ob
hrvaøki meji, tako da lahko upraviœeno
priœakujemo, da je bil del æivali odstrel-
jen tudi na Hrvaøkem. S sodelovanjem s
hrvaøkimi raziskovalci smo ugotovili, da
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Slika 2: Proces odlova – oznaœevanja – ponovnega odlova na vzorœnem obmoœju LPN Jelen.
Œas poteka od leve proti desni. Pike so vzorci iztrebkov, X pa ponazarja tkivni vzorec (smrt
æivali). Vodoravne œrte povezujejo vzorce istih æivali, navpiœne œrne œrte pa ponazarjajo meje
obdobij vzorœenja. Lahko vidimo, da veliko æivali ostaja v obmoœju vzorœenja v letih 2004 in
2005. Za dobro oceno øtevilœnosti nam ni treba odloviti vseh æivali, ker lahko s pomoœjo
veœkrat odlovljenih æivali ocenimo øtevilo æivali, ki smo jih zgreøili.

æivali iz 2004, ki so bile spet odlovljene 2005

oznaËene æivali,
pozneje dobljene 
kot tkivni vzorec



nem obmoœju medveda v Sloveniji bodo
taki uœinki znatno manjøi, ocene pa za-
nesljivejøe.

Na obmoœju LPN Jelen - Sneænik smo
vzorœenje razdelili na tri obdobja, dolga
pribliæno en mesec in pol do dva meseca:
pomlad 2004, jesen 2004 in jesen 2005
(slika 2). Precej æivali je od enega do
drugega vzorœenja ostajalo na obmoœju
vzorœenja. Gostoto smo ocenjevali za
vsako obdobje posebej in tako dobili tri
neodvisne ocene. V vzorœenje nismo
»ujeli« vseh medvedov, za katere oce-
njujemo, da so bili prisotni – øtevilo
medvedov, ki smo jih »zgreøili«, smo
ocenili iz matematiœnih modelov, razlika
med obema øtevilkama pa je vidna v pre-
glednici 1. Uporabili smo veœ razliœnih
pristopov za matematiœno modeliranje
zbiranja vzorcev in oceno øtevilœnosti su-
perpopulacije, ki so vsi dali zelo podob-
ne rezultate. Zato lahko sklepamo, da je
ocena velikosti superpopulacije za ob-
moœje LPN Jelen - Sneænik dobra (pre-
glednica 1), kar na sploøno vliva tudi za-
upanje v robustnost in uporabnost me-
tode.

Na obmoœju Glaæute smo imeli dve di-
skretni obdobji vzorœenja, pomladi in je-
seni 2004. Za pomladansko obdobje smo
dobili sprejemljivo oceno, ki je bila sicer
slabøa kot ocene v LPN Jelen - Sneænik.
To je bilo zaradi manjøe koliœine po-
datkov in manjøega obmoœja vzorœenja
priœakovano (preglednica 1). Precejønje
teæave smo imeli z jesenskim obdobjem.
Vzorœenje se je razvleklo prek øtirih me-
secev, vzorcev je bilo premalo in podat-
kov nismo mogli dobro opisati z mode-
lom ter tako nismo dobili rezultata. To je
bila boleœa, vendar koristna izkuønja, ki

nas je øe dodatno opomnila na pomen
dobrega naœrtovanja in vzorœenja.

Œe primerjamo ocene populacijske go-
stote za LPN Jelen - Sneænik in za Glaæu-
to, ugotovimo, da sta oceni zelo podobni,
je pa ocena za Glaæuto po priœakovanjih
nekoliko slabøa. Ker sta si obmoœji zelo
blizu, æivljenjski prostor pa zelo podo-
ben, je priœakovati, da sta populacijski
gostoti tudi dejansko podobni. Rezultat
vliva zaupanje v metodo za oceno popu-
lacijske gostote.

Oceno populacijske gostote lahko upo-
rabimo za oceno øtevila medvedov na ne-
koliko øirøem obmoœju sklenjenih gozd-
nih kompleksov (slika 1, preglednica 1).
S øirjenjem zunaj obmoœja vzorœenja se
zmanjøa natanœnost ocene. Øirjenje ocen
na celotno obmoœje medveda v Sloveniji
brez dodatnih podatkov bi bilo nesmi-
selno ter bi verjetno privedlo do grobih
napak. Ocene s sneæniøkega pogorja, rib-
niøke Velike gore in Goteniøke gore ni-
œesar ne povedo o medvedih v Trnov-
skem gozdu ali v Koœevskem rogu (kaj
øele o medvedih, ki pritavajo v predalp-
ski svet!) in priœakovati je, da se popula-
cijske gostote zelo razlikujejo.

Populacijska genetika 
dinarske populacije 
in sorodstvene vezi 
med medvedi

Obe pomembni in zanimivi temi nista
bili neposredni cilj naøe raziskave, zato
so tudi rezultati bolj uvodne (preliminar-
ne) narave. Kljub temu pa so zanimivi in
bi jih radi predstavili. Analizirali smo
235 tkivnih vzorcev, ki so bili zbrani od

so dobili vzorce øtirih »naøih« oznaœenih
medvedov, ki so bili odstreljeni pri njih.
Na æalost pa na Hrvaøkem v teh letih øe
niso imeli urejenega sistematiœnega zbi-
ranja tkivnih vzorcev vseh izloœenih æi-
vali, tako da lahko priœakujemo, da je
takønih medvedov, za katere pa ne vemo,
øe znatno veœ.

S pomoœjo genetike lahko iz neinva-
zivnega vzorca zelo zanesljivo doloœimo
tudi spol æivali. DNK samcev in samic se
razlikuje. S pomoœjo specifiœnega mar-
kerja lahko jasno vidimo, ali je iztrebek
pripadal samcu ali samici. Od 130 æivali,
pri katerih smo lahko zanesljivo doloœili
spol, je bilo 43 % samcev in 57 % samic.
Vzorec je razmeroma velik, tako da je
razmerje verjetno dober kazalec dejan-
skega stanja v populaciji. Sicer neravno-
teæje med spoloma ni niœ nenavadnega
tudi pri populacijah æivali, ki niso pred-
met lova, vseeno pa je znano dejstvo, da
vsako leto pade veœ samcev kot samic.
Œe je to dobro ali slabo, je teæko presodi-
ti, gotovo pa se rojeva veœ mladiœev, kot
bi se jih pri bolj uravnoteæeni spolni se-
stavi.

Medvedi in øtevilke
Medvedi lahko v kratkem œasu preho-

dijo velike razdalje. Tako sta z medvedje
perspektive obe povrøini, ki smo ju vzor-
œili (270 in 170 km2), razmeroma majh-
ni. Zato je treba upoøtevati, da so med
vzorœenjem nekateri medvedi zapustili
obmoœje, drugi pa so priøli vanj. To smo
sicer omejili tako, da smo vzorœenja
omejili na krajøa, dvomeseœna obdobja,
kar zmanjøa øtevilo takønih »migracij-
skih« medvedov, problema pa s tem se-
veda ne reøimo. Poslediœno pri oceni øte-
vila dejansko ne ocenjujemo populacije
znotraj obmoœja vzorœenja (na primer
znotraj LPN Jelen - Sneænik), ampak
ocenjujemo »superpopulacijo« – øtevilo
medvedov, ki se je med vzorœenjem gi-
balo skozi obmoœje. Izraœun populacij-
ske gostote, to je øtevila medvedov na
enoto povrøine, postane zato nekoliko
zahtevnejøi. Iz razdalj med lokacijami,
na katerih smo naøli vzorce posamezne
æivali, smo ocenili, kako daleœ z obmoœ-
ja vzorœenja bi lahko æivali v obdobju
vzorœenja odøle oziroma, od kako daleœ
bi lahko æivali priøle. Na tak naœin lahko
ocenimo povrøino za oceno populacijske
gostote za superpopulacijo. Metoda je
nova in jo øe razvijamo, zato je treba za-
enkrat øe previdno obravnavati rezultate
populacijskih gostot. Ne glede na to pa
rezultati simulacij kaæejo, da metoda ve-
liko obeta.

Æeleli bi poudariti, da so problemi, ki
smo jih pravkar opisali, nastali zaradi pi-
lotske narave raziskave in majhnih ob-
moœij vzorœenja. Pri vzorœenju po celot-
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Slika 3: Primer oœetovske (modri napisi) in materinske (rdeœi napisi) linije sorodnosti pri
medvedih. Samice so oznaœene z rdeœo barvo, samci z modro, puøœice kaæejo od starøev k po-
tomcem. Toœke so mesta smrti, zapisani pa so tudi datumi smrti in telesne teæe (vir podatkov
o odstrelu in izgubah: ZGS).



leta 2003 do junija 2006. Uporabili smo
13 mikrosatelitskih markerjev. Øtevili
vzorcev in uporabljenih markerjev sta
razmeroma veliki.

Parametri genske diverzitete kaæejo,
da je slovenska in z njo verjetno tudi ce-
lotna dinarska populacija genetsko v raz-
meroma dobrem stanju, ki je primerljivo
s stanjem medvedov v Skandinaviji. Si-
cer bi bile zanimivejøe primerjave z med-
vedi v Karpatih, vendar je ta populacija
zaenkrat øe razmeroma slabo raziskana.
Opazili pa smo signale, da bi bila lahko
efektivna velikost dinarske populacije
medvedov majhna. Efektivna velikost po-
pulacije pomeni øtevilo nesorodnih med-
vedov, ki se parijo med seboj v populaci-
ji – pomemben dejavnik za dolgoroœen
obstoj populacije, ki vedno ne sovpada s
øtevilom osebkov v populaciji.

Kot zanimivost lahko opazimo tudi, da
je v zgodovini populacija preøla skozi
ozko grlo (obdobje, ko je bila øtevilœnost
populacije zelo majhna), kar se kaæe v
genetski sliki. To ustreza zgodovinskim
zapisom, saj vemo, da so bili medvedi v
tem prostoru ob koncu 19. stoletja in v
zaœetku 20. zreducirani na nekaj deset
æivali.

Raziskave sorodstvenih vezi med oseb-
ki omogoœajo boljøe razumevanje raz-
mnoæevalnih (reprodukcijskih) dogajanj.
Za posameznega medveda lahko sprem-
ljamo, koliko potomcev je imel med od-
streljenimi medvedi in kaj se je dogajalo
z njimi. Œe imamo poleg podatkov o
sorodnosti med medvedi tudi podatke o
starosti v œasu smrti, lahko ocenimo, ko-
liko potomcev ima povpreœen medved
pri doloœeni starosti. Tako lahko ugo-
tovimo pomen posameznih starostnih
kategorij za populacijo in pripravimo ma-
tematiœne modele rasti populacije, s ka-

terimi lahko (œe imamo podatke o øte-
vilœnosti) ocenjujemo vplive opravljenih
odstrelitev in predvidevamo vplive pred-
videnih odstrelov. Æe v zaœetni fazi razi-
skave lahko opazimo nekatere reproduk-
cijsko zelo uspeøne medvede, ki so bili
verjetno glavni nosilci reprodukcije (sli-
ka 3) in precej jasno vidnih sorodstvenih
vezi.

Razprava in smernice 
za prihodnost

Ocene populacijske gostote omogoœa-
jo objektiven vpogled v øtevilo medve-
dov na Notranjskem in delu Dolenjske,
œeprav iz njih ne moremo podati natanœ-
ne ocene za celotno obmoœje medveda
v Sloveniji. Prav tako omogoœajo bolj
znanstveno podprto ugibanje o øtevilu
medvedov pri nas: tisti, ki govorijo o ti-
soœ medvedih, se skoraj gotovo krepko
motijo. Prav tako se skoraj gotovo moti-
jo tisti, ki menijo, da je medvedov v Slo-
veniji zelo malo. Resnica bo nekje vmes,
ampak da bi priøli do nje, potrebujemo
dodatne raziskave in precej trdega dela.
Vse potrebno orodje imamo in æe letos
septembra se lotevamo takøne obseæne
raziskave. Naloga, ki smo si jo zadali, je
zahtevna, in potrebovali bomo pomoœ
vseh, ki jih medvedi zanimajo.

Populacijsko-genetske øtudije kaæejo,
kar zdrava pamet æe dolgo ve: na sloven-
ske medvede ne moremo gledati kot na
neko posebno, izolirano enoto. Naøi med-
vedi predstavljajo severozahodni rob
dinarske populacije in v tem kontek-
stu jih je treba tudi obravnavati.
Kazalci, ki kaæejo na majhno efektivno
velikost populacije, dajo misliti, da tudi
celotni Dinaridi – z vidika medveda –
vseeno niso zelo veliko obmoœje. Œe æe-

limo, da bodo medvedi v naravi dolgo-
roœno preæiveli, se bo morala populacija
najverjetneje øiriti in vzpostaviti stik z
moœno populacijo v Karpatih ter z otoœki
novo naseljenih medvedov v Alpah. To
gotovo ne bo preprosto in pri tem bomo
ljudje in naøa toleranca na veliki preiz-
kuønji. Prav tako nas zanima, ali v ob-
moœju Dinaridov obstaja strukturiranost
populacije (ali obstajajo ovire, ki omeju-
jejo gibanje medvedov) in ali æe obstaja
stik s karpatsko populacijo. Na obe vpra-
øanji je mogoœe odgovoriti z mednarod-
nim sodelovanjem, ki æe poteka. Prav-
kar se dogovarjamo s sosednjimi dræava-
mi o vzpostavitvi skupne podatkovne
baze genotipov medvedov, da bomo s
pomoœjo genetskih oznaœb lahko sledili
selitvam medvedov.

Æe med samo raziskavo smo bili priœa
tehnoloøkim napredkom, ki so analize
znatno pocenili in pospeøili. Niœ ne kaæe,
da se bo razvoj upoœasnjeval, prej na-
sprotno. Genetika nedvomno dobiva
pomembno mesto v raziskovanju pro-
stoæiveœih æivali in ta pozicija se bo
gotovo øe okrepila z zmanjøevanjem cen
in veœjo hitrostjo analiz. Genetika ne
more nadomestiti ali izriniti drugih razi-
skovalnih metod, jih pa lahko odliœno
dopolnjuje. Priœakovati je, da bodo po-
dobne ali bolj kompleksne øtudije v
prihodnje potekale tudi na drugih æi-
valskih vrstah, na lovnih in nelovnih.
Sicer pa je to, da raziskujemo, spoznava-
mo in se uœimo glavna lastnost œloveøke
vrste. Prihodnost bo gotovo zanimiva.

Centralni enoti Zavoda za gozdove
Slovenije in inøpektorjem se zahvaljuje-
mo za skrbno zbiranje vzorcev tkiv od-
strela in izgub medvedov. Posebna zahva-
la velja delavcem Loviøœa s posebnim
namenom Jelen - Sneænik za odliœno iz-
vedbo terenskega vzorœenja, ki je omo-
goœilo tako dobre rezultate. Zahvalju-
jemo se tudi øtevilnim prostovoljcem, ki
so nam pomagali pri terenskem delu.

Projekt so finanœno podprli Ministr-
stvo za visoko øolstvo, znanost in tehno-
logijo, Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave.

Tomaæ Skrbinøek, Hubert Potoœnik,
Peter Trontelj, Ivan Kos
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Preglednica 1: Rezultati ocen populacijskih gostot za obe obmoœji vzorœenja in oce-
na øtevilœnosti medvedov v øirøem obmoœju (glej sliko 1). Populacijske gostote so
podane za gozdni prostor – za celoten prostor je treba upoøtevati deleæ gozda. Raz-
meroma øirok razpon ocene øtevilœnosti za øirøe obmoœje je posledica øirjenja ocen
zunaj obmoœij vzorœenja in majhnih obmoœij, na katerih smo zbirali vzorce.
LPN Jelen - Sneænik Glaæuta

Vzorœenje pomlad 2004 jesen 2004 jesen 2005 pomlad 2004

Trajanje (dni) 47 44 58 51
Øtevilo vzorcev 57 64 71 70
Razliœnih æivali 35 39 38 33
Ocena superpopulacije 60 60 60 39
(od – do) (53–67) (53–67) (53–67) (33–50)
Ocena gostote 
(medvedov/100 km2 gozda) 12,75 12,75 12,75 11,65
(od – do) (11,15–15,34) (11,15–15,34) (11,15–15,34) (8,17–15,12)
Ocena øtevilœnosti za øirøe obmoœje

Povrøina 1285,76 km2 100%
Povrøina gozda 997,14 km2 77,60%
Pop. gostota (medvedov na 100 km2 gozda) 12,48
(od – do) (10,39–14,62)
Øtevilo medvedov 125
(od – do) (104–145)

Centralni enoti Zavoda za gozdove
Slovenije in inøpektorjem se zahvalju-
jemo za skrbno zbiranje vzorcev tkiv
odstrela in izgub medvedov. Posebna
zahvala velja delavcem Loviøœa s
posebnim namenom Jelen - Sneænik
za odliœno izvedbo terenskega
vzorœenja, ki je omogoœilo tako dobre
rezultate. Zahvaljujemo se tudi øtevil-
nim prostovoljcem, ki so nam poma-
gali pri terenskem delu.



Øtevilœnost medvedov je
æe nekaj œasa »vroœa«
tema. Je medvedov pre-

veœ, jih je premalo, je odstrel
prevelik ali premajhen? Na
æalost pa je v takih razpravah
vedno premalo trdnih dejstev
in niœ ne pripomorejo k reøit-
vi problema. Problem pa je –
zdi se, da je konfliktov z med-
vedi œedalje veœ in da se strp-
nost ljudi do njih vztrajno
manjøa.

Prvi korak na poti k reøeva-
nju problemov je dobra, ob-
jektivna ocena øtevilœnosti.
Na tak naœin bomo lahko ugo-
tovili, ali je vir problemov z
medvedom res njihova preve-
lika øtevilœnost ali kaj druge-
ga. Œe je problem prevelika
øtevilœnost, je reøitev prepro-
sta – s poveœanjem odstrela jo
bomo hitro zmanjøali. Lahko
pa se zgodi, da bomo ugoto-
vili, da øtevilœnost ni pretira-
no velika in da z njo ni mogo-
œe dobro razloæiti pogostosti
teæav z medvedom. V takem
primeru bi morali razlog, da
je konfliktov z medvedi veœ,
iskati drugje – na primer v za-
raøœanju gozda, ki se bliæa hi-
øam, ali pa v vse pogostejøih
aktivnostih, povezanih z goz-
dovi (nabiranje gozdnih sade-
æev, kolesarjenje, pohodniøt-
vo, voænja s øtirikolesniki,
motorji, obnova koœ, viken-
dov) in poslediœno vse veœ-
jem navajanju medvedov na
œlovekovo bliæino. V takem
primeru bodo reøitve znatno
teæje, œe bomo æeleli reøiti
konflikte in obenem ohraniti
medveda, veœanje odstrela pa
bi populaciji lahko povzroœi-
lo trajno økodo. V vsakem
primeru moramo najprej na-
rediti prvi korak in medvede
»preøteti«. 

Pilotska raziskava sloven-
skih medvedov s pomoœjo ne-
invazivnega genetskega vzor-
œenja, ki smo jo izpeljali v
okvirju projekta Varstvena
genetika medveda, jelenja-
di in risa v Sloveniji in kate-

re povzetek lahko preberete
tudi v tej øtevilki Lovca, je
potrdila uporabnost mole-
kularno-genetskih metod v
populacijskih raziskavah.
Logiœen naslednji korak je øi-
ritev raziskave na celotno
obmoœje medveda v Slove-
niji in dobra, groba ocena
øtevilœnosti te vrste pri nas.
Takøne raziskave se pravkar
lotevamo in pri tem prosimo
za vaøo pomoœ.

Kako, kje in kdaj
bomo ocenjevali 
øtevilœnost

Øtevilœnost medvedov bomo
ocenjevali s pomoœjo neinva-
zivne genetike, kot smo to
preizkusili v opisani pilotski
raziskavi, toda z bistveno raz-
liko: vzorce bomo zbirali po
celotnem obmoœju prisotnosti
medveda v Sloveniji. Na pod-
lagi izkuøenj iz pilotske razi-
skave smo z raœunalniøkimi
simulacijami ocenili øtevilo
vzorcev, ki bi jih potrebovali.
S pribliæno 1200 vzorci med-
vedjih iztrebkov, zbranimi
v roku dveh do treh mese-
cev, bi lahko dobili dobro,
grobo oceno. Veœ bo vzorcev
in bolje bo »pokrito« celotno
obmoœje medveda, boljøa bo
ocena. Niœ ne bo narobe, œe
bomo dobili veœ vzorcev iste-

ga medveda. Prav nasprotno
– matematiœne metode, ki jih
uporabljamo za oceno øte-
vilœnosti, temeljijo na tem, da
dobimo veœ vzorcev istih æi-
vali. Zato za robustno oceno
ne potrebujemo vzorca œisto
vsakega medveda v populaci-
ji, ker lahko ocenimo tudi øte-
vilo medvedov, ki smo jih pri
vzorœenju zgreøili in tako dob-
ro ocenimo celotno øtevilœ-
nost.

Œeprav je Slovenija majh-
na, je celotno obmoœje med-

veda za naøo majhno razisko-
valno skupino zelo veliko,
sredstva so skromna, zato
vzorœenja nikakor ne bomo
zmogli sami. Priœakujemo
pomoœ lovcev, ki jih temati-
ka zanima, ki jim ni vseeno
in ki jim ni æal porabiti ne-
kaj minut med lovom ali de-
lom v loviøœu za to, da pobe-
rejo vzorec iztrebka. Sode-
lovanje je seveda popolno-
ma prostovoljno.

Obmoœje, ki ga namerava-
mo vzorœiti, je prikazano na
sliki 1. Seveda gre kak med-
ved tudi drugam in zelo bomo
veseli, œe bomo dobili njegov
vzorec, vendar zunaj takega
obmoœja ne bomo organizira-
li posebnega vzorœenja. Œe
kdo ve, da hodi na krmiøœe
medved in bi æelel sodelovati,
njegovo loviøœe pa ni zajeto v
naø naœrt vzorœenja, prosimo,
naj to javi in poslali mu bomo
material.

Kljuœnega pomena je, da po
vsem obmoœju medveda vzor-
œenje poteka soœasno. Zaœe-
tek vzorœenja naœrtujemo za
7. september 2007. Prosimo,
da pred tem datumom ne po-
birate vzorcev, ker jih ne bo
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Medvedja iztrebka
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Vabilo k sodelovanju pri raziskavi 
slovenskih medvedov s pomoœjo 

neinvazivnega genetskega vzorœenja

Slika 1: Obmoœje, na katerem nameravamo zbirati vzorce medvedo-
vih iztrebkov v okviru raziskave øtevilœnosti medveda v letu 2007.
Vrisane so tudi meje loviøœ.



smiselno analizirati. Vzorœe-
nje bo predvidoma trajalo do
30. novembra 2007. V pri-
meru, da bo zbiranje vzorcev
potekalo slabo, bomo vzorœe-
nje podaljøali, vendar upamo,
da to ne bo potrebno.

Kdo lahko 
sodeluje in kaj 
se priœakuje 
od sodelujoœih

Sodeluje lahko kdor koli –
veœ ko bo sodelujoœih, veœ bo
vzorcev in boljøi bodo rezul-
tati. Od sodelujoœih priœaku-
jemo, da bodo vse potrebno
za vzorœenje vzeli s seboj, ko
bodo øli v gozd, in da bodo
vzeli vzorec, ko bodo naøli
medvedov iztrebek. Pri tem
ne priœakujemo, da bodo lju-
dje odhajali v gozd samo za
to, da bi iskali vzorce, ampak
le to, da ne bi øli mimo iztreb-
ka, ko ga vidijo. Seveda pa ne
bo niœ narobe, œe se bo kdo,
bolj »zagnan«, na poti ustavil
na kakønem krmiøœu, za kate-
rega ve, da ga radi obiskujejo
medvedi, in malo pogledal
naokrog, œe kje leæi njihova
»vizitka«.

Menimo, da veœina lovcev
z obmoœja medveda dobro
pozna iztrebke te æivalske vr-
ste, vseeno pa bomo ob pripo-
moœke za vzorœenje priloæili
tudi napotke za prepozna-
vanje iztrebkov medveda in
oceno njihove starosti. Œe
bomo pomotoma dobili kak
iztrebek katere druge æival-
ske vrste, ne bo niœ zelo naro-
be, saj pri analizah razisko-
valci jasno razberemo, ali je
iztrebek res medvedov ali ne.

Kako se prijavite 
k sodelovanju 
in kje dobite 
material

Avgusta smo posodice in
knjiæice z navodili za zbiranje
vzorcev posredovali gospo-
darjem oziroma stareøinam
lovskih druæin, tako da boste
potrebøœine in navodila lahko
prevzeli pri njih. Tam se boste
tudi vpisali na list, s katerim
boste sodelovali v projektu.
Vse potrebno za vzorœenje
je pripravljeno v priroœnem
pakiranju, ki ga boste lahko

preprosto vtaknili v nahrbtnik
ali æep in ga imeli s sabo, ko
boste øli v gozd. 

Œe boste naøli veliko vzor-
cev in vam bo zmanjkalo po-
sodic, boste lahko na istem
mestu dobili dodatne. Poskr-
beli bomo, da bo vsaka lov-
ska druæina imela dovolj po-
trebøœin za vzorœenje ves œas
vzorœenja, poskrbeli pa bomo
tudi za odvoz materiala med
vzorœenjem in po njem. Po-
trebøœine za vzorœenje posku-
site prevzeti øe pred 7. sep-
tembrom, ko se bo vzorœenje
zaœelo, da boste lahko sode-
lovali v celotni raziskavi. Ni
pa niœ hudega, œe vam to ne
bo uspelo in œe se boste v
raziskavo vkljuœili pozneje –
vaøi vzorci bodo vseeno po-
membni in jih bomo obrav-
navali enakovredno kot vse
druge!

Œe vaøa lovska druæina pri
vzorœenju ne bo sodelovala,
vi pa bi se nam vseeno æeleli
pridruæiti, se nam lahko javite
neposredno po elektronski
poøti, telefonu ali poøti. Prav
tako se nam lahko javite, œe bi
æeleli intenzivneje sodelovati
oziroma poskrbeti, da bo do-
loœeno obmoœje bolj inten-
zivno vzorœeno, ker bi æeleli
odgovore na kakøna specifiœ-
na vpraøanja o medvedih na
obmoœju loviøœa vaøe LD.

Kdaj lahko
priœakujete 
rezultate

Decembra, ko bo vzorœenje
predvidoma konœano, se bo
za nas pravo delo øele zaœelo.
Analize vzorcev so zahtevne
in potrebujejo svoj œas, tako
da bomo konœne rezultate ra-
ziskave lahko objavili predvi-
doma konec oktobra 2008.

Kaj pridobite 
s sodelovanjem

Glavna pridobitev raziska-
ve za vse nas bo natanœnejøa
ocena øtevilœnosti medvedov
v Sloveniji in zavest, da smo
pomagali pri reøevanju te koœ-
ljive problematike. Za sode-
lujoœe ima sodelovanje tudi
dodatne prednosti. Vsak so-
delujoœi bo po poøti dobil
rezultate analiz in genotipe

za vzorce, ki nam jih bo
poslal. Ob tem bomo poslali
tudi zemljevid, na katerem bo
prikazano, kje vse so bili øe
najdeni vzorci »njegovih«
medvedov. Enako bo dobila
tudi vsaka sodelujoœa LD za
vse medvede, ki so jih njihovi
œlani »ujeli« v iztrebkih, in
lahko boste ugotovili, kje vse
je øe mogoœe videti medvede,
ki hodijo na vaøa krmiøœa.
Ker rutinsko zbiramo tkiva od-
streljenih in poginulih med-
vedov, vam bomo poslali tudi
podatke, kje in kdaj so »vaøi«
medvedi poginili, œe se bo to
zgodilo do pribliæno konca
avgusta 2008. Œe bomo imeli
zagotovljena sredstva, bomo
z analizami tkiv nadaljevali
tudi pozneje in boste lahko
odstrel oziroma izgube vaøih
medvedov spremljali prek
naøe spletne strani. Obseæno
celotno konœno poroœilo
projekta z vsemi rezultati si
bodo vsi sodelujoœi lahko
prenesli z naøe spletne stra-
ni. Zelo bomo veseli, œe boste
v vzorœenju naøli kakøen svoj
interes oziroma, œe boste zbi-
rali vzorce, ker vas bo kaj

posebej zanimalo o medvedih
v vaøem loviøœu. V takem pri-
meru prosimo, da nam na po-
sodico med opombe tak vaø
poseben interes napiøete in
poskrbeli bomo, da bomo tak
vzorec zagotovo tudi analizi-
rali.

Kje lahko dobite 
dodatne 
informacije

Veœ informacij o vzorœenju
pa tudi o poteku vzorœenja in
pozneje o poteku analiz lahko
dobite na naøi spletni strani
www.medvedi.si. Œe imate
dodatna vpraøanja ali œe bi se
æeleli intenzivneje vkljuœiti v
raziskavo, se nam lahko javi-
te po elektronski poøti na na-
slov raziskovanje.medvedov
@gmail.com, nam piøete na
naslov Skupina za ekologijo
æivali, Oddelek za biologijo,
Biotehniøka fakulteta, Veœ-
na pot 111, 1000 Ljubljana,
ali nas pokliœete na tel. øt.:
(040) 833-357.

Tomaæ Skrbinøek, Hubert
Potoœnik, Peter Trontelj,

Ivan Kos
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Jemanje (odvzem) vzorca iztrebka je zelo preprosto in
nam vzame le nekaj minut.

1. Z vzorca iztrebka z dve-
ma vejicama, ki ju najdemo
v okolici, vzamemo za leønik
velik koøœek medvedovega
iztrebka in ga damo v poso-
dico za shranjevanje vzorca.
Pazimo, da ne vzamemo pre-
veœ vzorca, ker ga sicer raz-
topina za vzorce ne bo mogla
dobro konzervirati. Vzorec vzamemo s povrøine iztrebka, po
moænosti tisti del, ki ni v stiku s tlemi. Jemljemo samo vzor-
ce, za katere menimo, da niso starejøi kot pet dni!

2. Na etiketo na posodici z
vzorcem zabeleæimo vse po-
trebne podatke: datum odvze-
ma vzorca, kdo je vzorec od-
vzel in mesto najdbe vzorca.
Zabeleæimo tudi lastno oceno
starosti iztrebka. Vsi potrebni

napotki so zapisani na etiketi oziroma podrobneje v broøuri-
ci z navodili. V prostor za opombe zapiøemo, œe nas kaj
posebej zanima glede iztrebka oziroma œe bi raziskovalcem
radi kaj dodatno sporoœili.

3. Iztrebek pokrijemo z dvema prekriæanima vejicama ali
veœjim kamnom, da ne bi bil isti iztrebek vzorœen dvakrat.
Seveda tudi ne pobiramo iztrebkov, ki so bili æe vzorœeni.

4. Vzorec hranimo kolikor le mogoœe v hladnem in tem-
nem prostoru (ne pod avtomobilskim steklom!) in ga œim
prej dostavimo na zbirno mesto LD. 



za vzdræevanje stabilne populacije za kar
neverjetnih 90 do 130 gnezdeœih parov.

Sloke, ki se vsaj del œasa zadræujejo na
slovenskem ozemlju, so sestavni del ve-
liko øirøe evrazijske populacije, katere
æivljenjski areal se razteza od Urala do
sredozemske Afrike, kar po njegovi naj-
daljøi diagonali znaøa veœ kot 5.000 km.
Na predstavljeni geografski karti razøir-
jenosti je z rumeno barvo oznaœen gnez-
ditveni areal, z modro prezimovalni, z ze-
leno barvo pa prekrivanje njenega gnez-
ditvenega in prezimovaliøœnega areala
(slika: Karta razøirjenosti sloke). Kljub
temu pa je sloka ali veliki kljunaœ ostal
vse do danaønjih dni zelo skrivnostna in
povpreœnemu oœesu skoraj neopazna vr-
sta. Temu botrujejo æe navedena dejstva,
øe posebno pa tista, navedena v nadalje-
vanju. Zato moramo osebno izkaznico
sloke dopolniti. Sloka je v veliki meri
selivska vrsta, katere æivljenjski pro-
stor je gozdni prostor, torej tudi nje-
gova øirøa okolica, pri œemer je raba
drugih habitatov na selitvi odvisna od
njihove prehranske ponudbe, v okviru
tega predvsem od paøniøkega talnega
æivalstva. Preteæno so sloke aktivne v
mraku in ponoœi, kar je pogojeno z ve-
likostjo, poloæajem in vidnim poljem
oœes pri sloki. Velikost populacije sloke
je teæko oceniti v katerem koli letnem

œasu. Vzroki za to so v noœnem naœinu
æivljenja, selitvi ponoœi, nepredvidlji-
vem in od vremena odvisnem poteku se-
litve, od poligamnosti vrste in dejstvu, 
da podrejeni (subdominantni) samci v
gnezditvenem œasu ne letajo. Izhajajoœ iz
vsega naøtetega ne preseneœa, da so slo-
ko tudi na slovenskih tleh, vse do njenega
zavarovanja leta 1993, v naravi øe najpo-
gosteje sreœevali lovci ob priloænostni
uplenitvi na jesenskem lovu na malo div-
jad, pred letom 1976, ko je bil lov dovo-
ljen od 1. avgusta do 15. aprila, pa tudi
na posamiœnem spomladanskem lovu.

Lov na sloke v Evropi
V dræavah EU je vrsta opredeljena kot

divjad, katere lovno dobo opredeljujejo
zvezni oz. deæelni lovski zakoni. Tako je
trenutno sloka lovna vrsta na celotnem
ozemlju veœine dræav EU. Izjeme so le:
celotna Nizozemska, flamski del Belgi-
je, del Øpanije (Kanarski otoki) in nem-
øke deæele Berlin, Sachsen in Hessen. V
zadnjih treh deæelah je odstrel æe pred
tem znaøal okrog 5 slok na deæelo. V
veœini dræav je lovna doba omejena na
jesensko-zimski œas. V Avstriji, Italiji in
na Hrvaøkem sta dovoljena spomladan-
ski in jesenski lov, na Madæarskem pa
samo lov v spomladanskem œasu. 

V dræavah EU ne poznajo øtevilœno
naœrtovanega lova na sloko, kar pomeni,
da lov na sloke nima za podlago nika-
krønih naœrtov gospodarjenja. Tako je
podvræen sluœajnosti in zanimanju lov-
cev za to vrsto. Øtevilœnih omejitev glede
obsega lova ni, kar je posledica dejstva,
da je to lov selivske vrste in zato zelo
nepredvidljive vrste pernate divjadi, ka-
tere lov zajame velik del preletne oz.
prezimujoœe populacije (za razliko od
lova na ruøevca in divjega petelina, ki
nista selivski vrsti in je lov lahko naœrto-
van glede na ugotovljeno øtevilœnost na
lokalnem nivoju). Lov slok uravnavata
samo lovna doba, torej letni œas, in njego-
va dolæina. Lovna doba praktiœno pome-
ni tudi prostorsko omejitev lova na dolo-
œene tipe loviøœ in spolno sestavo odstre-
la slok. Jesenski lov slok poteka preteæno
samo v niæinskih, manj gozdnatih sredo-
gorskih loviøœih in na lovu na malo div-
jad, kjer je sloka uplenjena kot nekakøna
»stranska« vrsta. V spomladanskem œasu
v Avstriji, na Hrvaøkem in Madæarskem
poteka individualni lov tudi v drugih,
bolj gozdnatih loviøœih, kjer se sloka po-
javlja na spomladanskem preletu. Na
takønih preletih so uplenjeni veœinoma
(do 90 %) samci, ker samice skorajda
niso aktivne pri svatovskem letu. Samci
se zaœnejo seliti pred samicami in na-
sploh je pri sloki smrtnost populacije
med moøkim spolom viøja kot med æen-
skim (Kalchreuter, 1975). Bioloøka pri-
lagoditev na to je poligamija vrste. 

Sloka ali veliki kljunaœ 
– osebna izkaznica

Pri opisu vrste z znanstvenim ime-
nom Scolopax rusticola prebere-
mo, da je sloka ptica temno rjave

barve s progastim vzorcem (varovalna
barva), dolgim kljunom (drugo sloven-
sko ime za sloko je veliki kljunaœ), z
izstopajoœimi in visoko pod teme glave
postavljenimi oœmi, pri katerih vidni kot
zanaøa skoraj 360 °. V ptiœji zoologiji je
sloka uvrøœena v red pobreænikov, kate-
rih obstoj je v veliki meri odvisen od
obstoja in ohranjenosti vlaænih habitatov
oz. mokriøœ. Æe nemøko oz. angleøko ime
za vrsto pa nakazuje, da je sloka gozdna
vrsta (Waldschnepfe (nem.) oz. Wood-
coock (angl.), v okviru tega pa predvsem
prebivalec vlaænih, z gozdnim drevjem
poraslih mokriøœ, kot so barja, jeløevja
ipd. Za poznavanje populacijske ekolo-
gije sloke so to nadvse pomembna dej-
stva. Zakaj? Zato, ker so kljuœ do razu-
mevanja in prepoznavnosti sloke prav v
takønem æivljenjskem prostoru. V Slove-
niji v zadnjem œasu øe ni potrjeno gnez-
denje sloke (Geister, 1995). V Sloveniji
je morda upanje za sloko lahko primer
Ljubljanskega barja, kjer je za to obmoœ-
je Nature 2000 kot podrobni varstveni
cilj predvideno ohranjanje habitata sloke
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Edini znani in najbolj zanesljiv para-
meter lovskega upravljanja s sloko je
evidenca letnega odstrela slok. Natanœ-
nost tovrstne evidence je razliœna; na-
tanœnejøa je v nemøko govoreœih deæe-
lah, v drugih, kjer natanœni podatki niso
zbrani, pa je navedena le ocena. Letni
odstrel v evropskih dræavah, vkljuœno z
evropskim delom Rusije, znaøa 3 do 4
mio. ptic, od tega samo v Franciji in Ita-
liji skupaj skoraj 3 mio. Pri tem je treba
poudariti, da odstrel iz leta v leto ni kon-
stanten, ampak niha, kar je v tesni odvis-
nosti od razmer ob gnezditvi in od vpliva
vremenskih razmer v œasu selitve. V Ev-
ropi je sloka druga najpogostejøa lovna
vrsta od vodne perjadi, takoj za raco
mlakarico. V Evropi lov in odstrel sloke
øtevilœno nista omejena. V Nemœiji so
samo tri zvezne deæele, kjer je letni od-
strel veœji od 1.000 ptic na leto. V veœini
zveznih deæel je dovoljen lov na sloko
tudi ob tako majhnem odstrelu, ki znaøa
samo nekaj 10 slok na deæelo. V zvezni
deæeli Nordrhein-Westfallen je bila vrsta
zavarovana v obdobju 1989 do 1998,
nato pa je bil lov na to vrsto spet dovo-
ljen. Leta 2005 so v tej deæeli odstrelili
5.210 slok. Znane in potrjene so ugoto-
vitve, da se v Nemœiji po letu 1998 veœa
odstrel slok. Domnevni vzrok za to je v
globalnih podnebnih spremembah in po-
slediœno v ugodnih razmerah ob gnezdit-
vi, pa tudi na preletu (Tillmann, 2007). 

Nikjer ni vzrok za lov na sloko povzro-
œanje økode, saj je ta vrsta ne povzroœa,
kot jo, npr., kormoran. Lov populaciji
sloke ne pomeni groænje in se je v
evropskih deæelah ohranil kot tradici-
onalen naœin izkoriøœanja dela popu-

lacije selivske vrste divjadi kot obnov-
ljivega naravnega vira.

Tudi cilj raziskovanja
Kot je razvidno æe iz podatkov o od-

strelu sloke, opazimo, da je to v medna-
rodnem okviru zelo pomembna vrsta.
Vendar pa vrsti v Evropi in Rusiji ni na-
menjen samo lovski interes, ampak tudi
spremljanje populacije v okviru znan-
stvenoraziskovalnega dela. Veliki klju-
naœ zaradi svojega naœina æivljenja spada
med tiste vrste, katerih prisotnost v pro-
storu je dokaj teæko odkriti. V tem se raz-
likuje, npr., od race mlakarice, katere
oceno øtevilœnosti je preprosto ugotoviti
in je mogoœa æe z metodo zimskega øtet-
ja njene prezimujoœe populacije na vod-
nih povrøinah. 

Leta 2002 je CIC (Mednarodni svet za
lovstvo in ohranitev divjadi) v Istanbulu
organiziral mednarodni strokovno-znan-
stveni simpozij, posveœen sloki. Wetlands
International (WI) je verjetno najpo-
membnejøa organizacija, ki usklajuje
spremljanje populacij vseh vrst vodnih
ptic na Zemlji. Za podroœje kljunaœev je
znotraj WI ustanovljena posebna razis-
kovalna skupina pod imenom Woodcock
and Snipe Specialist Group. Septembra
2006 je WI objavil zadnje podatke o ve-
likosti evrazijsko-afriøke populacije slo-
ke, ki je vsa zadnja leta ocenjena v raz-
ponu od 10 do 25 mio. ptic, pri œemer je
trend gibanja populacije stabilen (Wet-
lands International, 2006). Ta populacija
je veœja od vsem dobro znane race mla-
karice, ki je je v istem prostoru samo 
8,3 mio. osebkov! Od posameznih dræav

sloki veliko pozornost namenjajo pred-
vsem v Franciji. Njihov Nacionalni urad
za lovstvo in divjad (Office National de la
Chasse et Faune Sauvage) opravlja med-
narodne programe monitoringa (sprem-
ljanje stanja) gnezdeœe populacije (Fer-
rand, 1993), telemetriœno spremlja tako
oznaœene ptice, pa tudi obroœka sloke ne
le v Franciji, ampak øe v Skandinaviji, na
Danskem, v zadnjem obdobju tudi v
Rusiji. Tam je gotovo najpomembnejøe
gnezditveno obmoœje slok, ki se jeseni v
velikem øtevilu selijo prek evropskega
prostora v smeri Sredozemlja. 

Mogoœi viri in naœini pridobivanja po-
datkov o populaciji sloke (Müller, 2003):
• viøina odstrela: omogoœa posredne

informacije o stanju populacije
• monitoring peruti: spol, ocena starosti

in genetski izvor
• obroœkanje in ponoven odlov: potek

selitve in izvor prezimujoœih osebkov
• telemetrija: ugotavljanje œasovno-pro-

storskih vedenjskih vzorcev 
• øtetje samcev na svatovskem letu: in-

formacije o gnezdeœi populaciji (leta le
del dominantnih svatujoœih samcev)

• taksacija z luœjo oz. toplotno kamero:
ponoœi prehranjujoœe se ptice na odpr-
tih povrøinah

• anketni vpraøalniki: habitatne informa-
cije, øtevilo in lokacija opaæenih slok

• rastersko kartiranje: prostorska prisot-
nost vrste, odvisnost od stopnje odkriv-
nosti vrste (pri sloki je zaradi teæje
odkrivnosti manj uspeøno).

Kljub vsemu naøtetemu trenutno øe ni
znane øiroko uporabne primerne me-
tode za ugotavljanje øtevilœnosti popu-
lacije v jesensko-zimskem œasu oz. na
preletu. Izjema je telemetriœno spremlja-
nje sloke, ki pa je namenjeno predvsem
ugotavljanju rabe njenih habitatov in je
tehnoloøko pa tudi kadrovsko zelo zah-
tevna raziskovalna metoda. Tako ostaja
sploøna prisotnost sloke bolj ali manj
neznana, skrita v gozdnem objemu ali
zavita v noœ. Kolikøna je dejanska ve-
likost populacije na manjøih prostorskih
enotah, ostaja øe naprej neznanka. Tudi
viøina odstrela je samo delni, sicer resda
zelo pomemben pokazatelj øtevilœnosti
populacije, ker nanj vpliva vrsta pred-
vsem okoljskih dejavnikov. Trenutno v
nobeni dræavi lov sloke ni øtevilœno na-
œrtovan oz. omejen, ampak kveœjemu
uravnan z lovno dobo, njenim trajanjem
ali z opustitvijo lova.

V Sloveniji po letu 1993, ko smo sloko
uvrstili na seznam zavarovanih vrst, o tej
vrsti vemo vedno manj. Dosegljivi po-
datki iz Ornitoloøkega atlasa (Geister,
1995) in Zimskega ornitoloøkega atlasa
(Sovinc, 1994) le dokazujejo, da je bila
vrsta opaæena na slovenskem ozemlju.
Pri tem je sloka pogostejøa v jesensko-
zimskem œasu, torej ob preletu, medtem
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Na karti je z rumeno barvo oznaœen gnezditveni areal sloke ali velikega kljunaœa (Scolopax
rusticola), z modro prezimovaliøœni areal, z zeleno barvo pa prekrivajoœa se gnezditveni in
prezimovaliøœni areal.



æevnikov. Tako zimsko puøœanje strniøœ,
poleg tega, da je koristno za poljskega
zajca, jerebico in zrnojede ptice pevke,
pomaga tudi sloki. 

Ob gnezditvi je sloka zelo obœutljiva
za vse vrste motenj; z gnezda preplaøena
samica v veœini primerov ne nadaljuje
valjenja. Na uspeønost gnezditve sloke
vplivajo prosto gibajoœi se psi, sprehajal-
ci, gozdarska opravila. Pri tem pa ne
smemo zanemariti vpliva poveœanih po-
pulacij plenilskih vrst, kot so lisica, kune
in tudi divji praøiœ.

Sloka v Sloveniji
V Evropi se populacija sloke øtevilœ-

no ne zmanjøuje, nasprotno, ponekod
se celo veœa, in to kljub lovu, ki je v
Evropi veœinoma omejen na jesensko-
zimski œas. Kaj bi v prihodnje pomenil
lov sloke v Sloveniji? Œe vemo, da je
pri nas pred zavarovanjem odstrel slok
znaøal do najveœ nekaj veœ kot 2.000
ptic na leto (Galjot, 2002), je odgovor
jasen in preprost. Niœesar! Razen mor-
da za koga, ki ga zmeren lov sloke v
Sloveniji skrbi bolj kot pa 3 do 4 mio.
odstrela slok v vsej Evropi! 

Leta 2003 je Slovenija potrdila Spo-
razum o ohranjanju afriøko-evrazijskih
selitvenih vodnih ptic (AEWA, 2007),
na katere seznamu sta med mnogimi
ptiœjimi vrstami sloka in tudi æe omenje-
na raca mlakarica. S pristopom k ome-
njenemu sporazumu, h kateremu se je
EU pridruæila øele leta 2005, so pogod-
benice izrazile (cit.) »prepriœanje, da
mora kakrønokoli odvzemanje selitvenih
vodnih ptic iz narave temeljiti na trajno-
sti, ob upoøtevanju ohranitvenega stanja
posamezne vrste na njenem celotnem
obmoœju razøirjenosti in na njenih bio-
loøkih znaœilnostih«. Podatki o øtevilœ-
nosti populacije sloke v evrazijsko-af-
riøkem obmoœju so znani, trend njene
populacije je potrjen kot stabilen. Pov-
preœni odstrel sloke v Evropi v zadnjih
letih se, nasprotno od njenih znaœilnih
gnezditvenih habitatov, ne zmanjøuje.
Odstrel je pomemben pokazatelj popula-
cije, katere stanje na njenem celotnem
æivljenjskem prostoru spremlja in koor-
dinira ugledni Wetlands International.
Vse tako kaæe, da lahko skoraj celotna
Evropa tudi z dovoljenim lovom na slo-
ke zagotavlja trajnost njenega ohranitve-
nega stanja.

Ptice s t. i. »dolgim obrazom« na selit-
vi prek slovenskega ozemlja letijo mimo
slovenskega lovca zato, da mu je doma
na papirju priznano delovanje v interesu
varstva narave. Ironija je, da imajo naøe
sosednje dræave, prav tako podpisnice
istega sporazuma, pri tem na voljo samo
nepopolno evidenco odstrela slok. Z is-
tim sporazumom so se vse podpisnice
tudi zavezale, da si bodo prizadevale za

postopno odpravo uporabe svinœenih iz-
strelkov za lov na mokriøœih. V Sloveniji
je glede obojega trenutna situacija: svin-
œene øibre v vodo da – lov sloke ne.
Zakaj lov slok v Sloveniji ne? Oœitno
so lovci na italijanski in hrvaøki strani
boljøi skrbniki populacije sloke v pri-
merjavi s slovenskimi, tako da jim je
lahko zaupan neomejen lov nanjo. Lov je
moœan motiv zavzemanja lovcev za oh-
ranitev æivljenjskega prostora divjadi. Z
odpravljenim lovom na sloko odpade-
jo øe zadnji interesi domaœih lovcev za
ohranitev mokriøœnih habitatov. Ne-
kaj naøih lovcev mi je povedalo, da hodi-
jo sloke lovit k svojim lovskim prijate-
ljem v sosednjo Madæarsko in tako æe
tam uplenijo del tistega, kar jim v
Sloveniji ni dovoljeno. Vsebinski rezul-
tat je na koncu enak, samo na papirju je
videti drugaœe. V Sloveniji pa mokriøœa
øe naprej izginjajo in tako tudi vse na-
nje vezane in na Zemlji dejansko red-
ke vrste. 

Evropa tudi na navedenem primeru do-
kazuje svoje zavedanje, da imata varova-
nje in poznavanje zakonitosti dinamike
populacije na njenem celotnem obmoœ-
ju razøirjenosti prednost pred varova-
njem æivljenja posameznega bitja. Tako
se zdi tudi trditev, da je Slovenija zaradi
ohranjenosti svoje narave zeleni vrt Ev-
rope, zelo negotova. Œe bi bilo to res,
potem seznam ptic, ki jih æe vse od leta
1993 lov domnevno tako zelo ogroæa, da
jih zato ni dovoljeno loviti, ne bi bil tako
zelo dolg … 

Branko Vajndorfer, univ. dipl. inæ.
Zavod za gozdove Slovenije, OE

Murska Sobota
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ko je njeno gnezdenje dokaj verjetno,
vendar zelo redko. Leta 2005 je bilo v
okviru zimskega øtetja vodnih ptic opa-
æenih 6 slok (Boæiœ, 2005). Vendar oce-
njujemo, da je sloka tudi na obmoœju
Slovenije veliko pogostejøa, kot je bila
samo opaæena. Æe dejstvo, da v hrvaøki
Istri in Italiji uplenijo precej slok, katerih
del se tja zagotovo seli œez slovensko
ozemlje, potrjuje to domnevo. Nikakor
ne moremo mimo dejstva, da je dobra
lovska evidenca lahko zelo pomemben
vir podatkov o populaciji (Kalchreu-
ter, 2003). Ker v Sloveniji zdaj ni lova,
ta vir paœ ne obstaja veœ, vsi drugi pa so
zelo skromni. Vpraøanje je tudi, ali se
je v Sloveniji zaradi opustitve lova kaj
poveœala øtevilœnost sloke. Ugotovitve
iz drugih dræav, kjer so lov omejili na
jesensko-zimski œas, ne potrjujejo vpliva
lova. Tudi za sloko velja naslednja oce-
na: œe v daljøem obdobju odstrel vrste
ostaja na pribliæno enakem nivoju, iz tega
lahko sklepamo, da je populacija zelo
blizu stabilnemu stanju!

Ukrepi v okolju 
populacije

Æe zelo zgodaj so opazili, da populaci-
jo sloke – bolj kot vsi vzroki smrtnosti
skupaj, med katere øtejemo tudi izkori-
øœanje z lovom –, prizadene izguba
ustreznih habitatov (Kalchreuter, 1975).

V jesensko-zimskem œasu skoraj ni
mogoœe vplivati na viøino odstrela, ki je
v odvisnosti od dejavnikov selitvene fe-
nologije (Tillmann, 2007). Kljub temu pa
je z oblikovanjem in ohranjanjem primer-
nih habitatov mogoœe spodbujati gnezdi-
tev sloke. Za gnezditveni habitat sloke je
bistveno ohranjanje in ustvarjanje sveæih
gozdnih tal oz. vlaænih delov gozda z
znaœilnimi, rastiøœu primernimi vrstami
in strukturno pestro gozdno vegetacijo.
Premena œistih iglastih sestojev iglavcev
v meøane ali sestoje listavcev zaradi
zmanjøanja kislosti tal spodbujevalno
prispeva k oæivljanju talnega æivalstva.
V tem pogledu so za sloko zelo zanimivi
grezni gozdovi œrne jeløe. V neposredni
okolici takih vlaænih gozdov so za pre-
hrano sloke pomembni tudi paøniki s
svojim bogatim talnim æivalstvom. Tele-
metriœna spremljava 65 oznaœenih oseb-
kov sloke v Franciji je potrdila veliko,
predvsem noœno prisotnost sloke zunaj
gozda in njeno povezanost z veœjo bio-
maso deæevnikov in æuæelk v paøniøkih
tleh (Duriez, 2003). Spreminjanje trajnih
paønikov in mreæe omejkov iz evropske
kulturne krajine v njivske povrøine z glo-
bokim oranjem zmanjøuje koliœino de-
æevnikov v tleh, ki so slokina pomembna
hrana. Obratno pa puøœanje nepreoranih
strniøœ skupaj z æetvenim odpadom na
povrøini tal pogojuje veœjo gostoto de-
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»Œe res ljubite kmeta, obranjujete 
ga lova!«

Naslednje doloœilo je doloœalo oddajo lova v zakup oziroma
izvajanja lova. Po prvotnem predlogu deæelnega odbora bi ob-
œine lahko oddajale loviøœa v zakup po lastni izbiri in brez
draæbe. V upravnem odboru so odloœili, da obœina lahko odda
loviøœe v zakup ali ga obdræi sama. Tavœar je dokazoval, da bi
upravljanje z loviøœem v lastni reæiji za obœino pomenilo veli-
ko dodatnega dela in nobenega zasluæka. Obœina bi morala
plaœati vse stroøke, dohodkov ne bi bilo dovolj, po zakonu pa
bi morali primanjkljaj poravnati lastniki zemljiøœ. Pri tem nih-
œe ni pomislil na stroøke in jezo, ko bo treba denar izterjati od
posestnikov.

Œe bi obœina z loviøœem upravljala v lastni reæiji, bi bile
posledice pogubne tudi za kmete. V obœinskem loviøœu bi smel
loviti vsak. Kot dober zastopnik kmetov je vedno svetoval:
»Œe res ljubite kmeta, obranjujete ga lova!« Znano je bilo, da
so bili najslabøi gospodarji tisti, ki so se ukvarjali z lovom. Lov
je namreœ prenekaterega kmeta zapeljal v slabo gospodarjenje
in pijanœevanje. Zaradi lova naj bi ølo na boben veliko kmetij.
Zato je predlagal, da bi se obœina smela odloœiti o lastnem
upravljanju z loviøœem samo v primeru, ko loviøœa ne bi us-
peli dati v zakup. Tako bi obvarovali kmete, da ne bi hodili s
puøko po gorah in gostilnah in tako spravljali na boben svo-
jih posestev.

Kratka zakupna doba ni v interesu 
lovcev

Deæelni odbor je skrajøal zakupno dobo na tri leta, œeø da
tako varujejo interese kmetov. Triletna zakupna doba je bila
prekratka; v lovskem interesu je bila œim daljøa zakupna doba.
Po preteku triletne zakupne dobe zakupno loviøœe ne bi imelo
nikakrøne cene veœ, saj bi v tako kratki dobi marsikateri zakup-
nik uplenil vse æivali. Kmeœki interesi bi se po njegovem mne-
nju lahko varovali ne glede na dolæino zakupne dobe. 

S øirjenjem seznama nelovnih æivali 
se posameznike spodbuja k lovu

Vpraøanje je bilo tudi, kako naj lovski zakon obravnava
nelovne æivali. Doloœila lovcem ne bi smela omejevati njiho-
vih pravic. Dotlej je veljalo, da je na svoji zemlji posestnik
lahko ubil nelovno æival, moral pa jo je izroœiti zakupniku. Po
predlaganem zakonu pa bi smel nelovno æival loviti vsak in jo
tudi obdræati. Tako so ljudi vzpodbujali k lovu. Med nelovne
æivali so uvrstili tudi plemenito kuno in veverico. To je pome-
nilo, da bi se posamezniki lahko izgovarjali, da lovijo veveri-
ce, streljali pa bi druge æivali. Napovedal je, da se bo z lovom
na nelovne æivali ustanovila lovska øola za kmeta, kar bo v
konœni fazi økodovalo samemu kmetu. Med nelovnimi æivalmi
je bil po njegovem mnenju samo jazbec tisti, ki je povzroœal
økodo, lisica in kuna belica pa samo, œe sta priøli v hiøo ali
gospodarsko poslopje. Z zakonom naj bilo dovoljeno ubiti
økodljive æivali samo v hiøi ali gospodarskem poslopju.

Vrstile so se polemike glede økode in uvrstitve posamez-
nih æivali med tako imenovane økodljive æivali. Kot je
bilo navedeno æe v prejønjih sestavkih, je za najveœjega

økodljivca veljal poljski zajec. 

Smrt zajcu
Poljskemu zajcu, ki je bil predmet spora ob vsakokratnih

razpravah o lovskem zakonu, so precej pozornosti namenjali
tudi v œasopisih. Poroœila so bila iz leta v leto zelo podobna. V
glavnem so poroœali o økodi na sadnem drevju in oøkodovanih
sadjarjih, poljski zajec pa je bil tudi predmet politiœnih obraœu-
navanj med strankami. Tokrat bomo spoznali, kaj vse in kako
so poroœali v Slovencu leta 1907, to je v letu, ko je bila usta-
novljena slovenska lovska organizacija. Ko so konec januarja
prviœ pisali o uniœenih drevesih, so za økodo obdolæili lovski
zakon. Zagrozili so, da bo treba z zakonom pomesti (Slovenec,
øt. 21; 25. januar 1907). Sredi februarja so zajci zopet uniœili
mlade jablane in ponovno je bil kriv lovski zakon. Kmetje so se
trudili, da bi izboljøali svoj poloæaj, poæreøna »zverjad« pa jim
je uniœila vse upanje. Spraøevali so se, kdaj bo smel gospodar
na svoji zemlji poæreøno divjad loviti in streljati? (Slovenec, 
øt. 39; 16. februar). Spomnili so, da je deæelni zbor æe sprejel
ugodnejøe reøitve za sadjarje, vendar je zakon ostal v predalu
deæelne vlade. Vzrok naj bi bil jasen (Slovenec, øt. 41; 19. feb-
ruar 1907). V naslednji øtevilki so objavili prispevek z naslo-
vom Smrt zajcu! Tako so po navedbah v Slovencu poljedelci
vzklikali liberalcem, katerim naj bi zajec veljal veœ od kmeta.
Zopet so spomnili bralce na øtevilne objave o økodi na poljih in
v sadovnjakih. V Øt. Rupertu na Dolenjskem so zajci oglodali
veœ kot tisoœ dreves na øolskem vrtu. Tako je bil uniœen øolski
vrt, ki je veljal za najlepøega na Kranjskem. Poroœali so o pre-
davanju na eni od kmetijskih podruænic, kjer so udeleæenci
zahtevali œimprejønjo spremembo lovskega zakona v korist
kmeta, ne pa da je zakon varoval zajce in lovce (Slovenec, 
øt. 42; 20. 2. 1907). Konec februarja sta sledila øe dva œlanka o
økodi zaradi zajcev. V loviøœu slivniøke graøœine blizu Mari-
bora je tamkajønji lovski upraviœenec kmetom dovolil streljati
zajce. Kmetje so lahko lovili samo na svojem posestvu. Novo
poroœilo o økodljivosti zajœjega zoba so objavili v zaœetku mar-
ca (øt. 57; 9. marec 1907). Øe isti mesec so poroœali iz Øt. Vida
pri Ljubljani. Zapisali so, da se za zajca bori liberalna gospoda
ter da tamkajønji domaœini nergajo œez zajce in liberalce. So-
glasna misel vseh kranjskih kmetov je bila: Liberalci, le za zaj-
ca se potegnite! Napovedali so, da je jeseni zajec kmetom po-
konœal sadno drevje, spomladi pa bo vse liberalce pohrustal!
(Slovenec, øt. 66, 21. marec 1907). V zaœetku aprila so po-
smehljivo poroœali o sporazumu med liberalci in zajci, da bodo
sodelovali na volitvah. Imeli naj bi skupno listo, vsak polovico
kandidatov. Zajci so obljubili, da bodo odslej glodali samo
klerikalna drevesa, liberalci pa se bodo zavzemali za njihovo
mesto v lovski zakonodaji. Øe preden so bila pogajanja kon-
œana, so zajci prelomili dogovor. Njihova poæreøna sebiœnost
jih je premagala in lotili so se sadovnjaka liberalnega pod-
marøala Rusa. Predvideli so moænost, da sporazuma ne bo,
posledica pa bo veœ volilnih okrajev brez liberalnih kandidatov
(Slovenec, øt. 75; 3. april 1907).

(Se nadaljuje.)
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Kaj vse so o divjadi, lovu in lovcih pisali
œasopisi na Kranjskem … Piøe: mag. Romana Erhatiœ Øirnik

(Nadaljevanje)



Øeriatsko pravo je lov-
cem doloœalo tisto, k œe-
mur jih vodi njihova po-

treba po lovu. Zakon je zago-
tovil red in doloœil pogoje, ki
so lov postavili v okvire is-
lamske vere. V razvoju etiœne
misli je namreœ imela religija
pomembno vlogo, saj je ved-
no doloœala, kaj je etiœno in
kaj ni. Naøa lovska etika ima
korenine v okvirih krøœanskih
nazorov in se velikokrat na-
slanja na Biblijo, v kateri je
zapisano, naj œlovek vlada
vsem æivalim na Zemlji, kar
je vsekakor dokaj ostro naœe-
lo: »Poloæil je v vsako æivo
bitje strah pred njim, naj gos-
podari divjadi in perjadi.«
(Sir 17, 4) Za nameœek so bili
tudi øtevilni cerkveni dosto-
janstveniki, s papeæema Iva-
nom XII. (955–964) in Gre-
gorjem IX. (1227–1241) na
œelu, strastni lovci, Huberto-
ve maøe pa tudi pri nas veliko-
krat vodijo duhovniki - lovci. 

V naøem prostoru so na
takønih krøœanskih temeljih
in pod germanskim vplivom
veliko prispevali k razvoju
etosa slovenskega lovca Mi-
roslav Hanzalowsky, Franc
Lokar in Ivan Lovrenœiœ, ki
je posebno pomemben, saj se
je med prvimi, æe leta 1925,
zavzemal za umestitev lova v
okvir varstva narave, kar je
bil tedaj izjemno napreden
pogled. Prav vsa islamska
etiœna naœela so podrejena
veri, s tem da se nekatere zah-
teve øeriatskega prava nana-
øajo na lovca in naœine lova,
druge na lovino, tretje pa na
lovske pse ter na lovsko oroæ-
je in pripomoœke, ki jih lovci
uporabljajo pri lovu. Zani-
mivo je, da se øeriatski lovski
zakon nanaøa samo na æivali,
ki æive na kopnem, glede uæi-
vanja mesa morskih æivali pa
ne navaja nobenih prepovedi.
To je primerljivo s krøœansko
vero, ki dovoljuje uæivanje rib
tudi ob petkih v postnem œasu,
ko je sicer prepovedano uæi-
vanje mesa.
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Øtevilni muslimani in pripadniki drugih ver so vœasih æiveli od lova.
Muslimanski pravniki so obravnavali lov tako, da so doloœali, kaj je dovoljeno,
kaj prepovedano, kaj je obvezno in kaj priporoœljivo. Obstaja veliko æivali,
katerih meso je zdravo in okusno, vendar vse niso udomaœene, zato jih mora
œlovek loviti na razne naœine. Øeriatski zakon kaæe razumevanje do œloveka in
spoøtuje pravilo, da je treba stvari olajøevati in ne oteæevati. Zadovoljuje se s
tistim, kar je najpreprostejøe, a zagotavlja potreben etiœni minimum. V œlanku
bi slovenskim lovcem rad predstavil temelje islamske lovske etike in nekatere
njene nazore primerjal s pri nas veljavnimi.

Islamska lovska etika
»Œlovek ne sme loviti iz zabave«

Puøœica, katere uporabo dovoljuje islamsko pravo, odleti med kroønje dreves. Afriøki lovec jo je izstrelil
ob najmanjøem øelestu listja. Pred tem pa je izpovedal Bismillo. (Iz knjige Ljudstva sveta)



Islam predpisuje, da œlovek
ne sme loviti samo iz zabave,
meso uplenjene æivali pa mora
koristno uporabiti. Za deæele,
kjer je divjaœina pomemben
ali celo poglaviten del prehra-
ne, je znaœilno, da mesu
namenjajo veliko pozornost,
sama trofeja pa ni tako po-
membna. V skandinavskih
deæelah, v Severni Ameriki in
v nekaterih afriøkih deæelah
kult trofeje skorajda ne obsta-
ja, zato so rogovje uporabili v
obredne namene, niso ga obe-
øali na stene, œeprav so znane
tudi izjeme. O lovu med In-
dijanci in njihovem odnosu
do divjadi je, denimo, pisal æe
naø rojak misijonar Baraga.
Prof. Paloø v odliœnem bese-
dilu o muslimanski lovski eti-
ki sploh ne omenja odnosa do
trofeje, œeprav lahko domne-
vamo, da so tudi v islamskem
svetu rogovje uporabili v ko-
ristne namene (na primer kot
roœaje za noæe). Sam odnos
do uplenjene divjadi je podo-
ben pri nas in v islamu, kar pa
ne preseneœa, saj uplenitelj æe
v arhaiœnih lovskih skupno-
stih praviloma ni imel privile-
gijev pri hrani. Øe dandanes
pri nas pa tudi v øtevilnih mu-
slimanskih afriøkih deæelah
velja pravilo, da mora lovec
prinesti uplenjeno divjad do-
mov nedotaknjeno oziroma le
oœiøœeno.

Islamsko pravo ali øeriat je
zbir vseh versko-pravnih pred-
pisov, ki so se nanaøali na
obrede in na celotno javno ter
zasebno æivljenje pripadnikov
islama na obmoœju Otoman-
skega cesarstva. Skozi œas so
ga dopolnjevali s øtevilnimi
komentarji, ki so imeli velik
znanstven in praktiœen po-
men in so ga na sodiøœih do-
sledno spoøtovali. V obdobju
vladavine sultana Sulejmana
II. (1520–1566) so zbrali vse
stare zbirke zakona in ko-
mentarjev ter jih zdruæili v
nov enotno zakonsko besedi-
lo, znano pod imenom Mul-
teka el ebhur (Sotoœje morij).
Bilo je 57 knjig øeriatskega
pravnika Ibrahima el-Hale-
bija (umrl 1549), vsaka pa je
obravnavala posebno podroœ-
je. Za nas lovce je posebno
zanimiva 50. knjiga Multeke
z naslovom Said, kar v turøœi-

ni pomeni Kdor se je povzpel
visoko, in v kateri je obravna-
van lov. Poveœini je obravna-
vala odredbe, ki so se nana-
øale na ravnanje z uplenjeno
divjadjo, manjøo pozornost
pa je namenjala predpisom o
lovu samem in varstvu divja-
di. Natanœnejøa doloœila o na-
œinih lova najdemo v knjigi
Halal in haram v Islamu (Do-
voljeno in prepovedano v Is-
lamu) avtorja Jusufa el-Qa-
radawija. S øirjenjem musli-
manske vere po Afriki so is-
lamska etiœna naœela sprejela
tudi øtevilna tamkajønja lov-
ska ljudstva.

Lov z oroæjem ali orodjem
mora po øeriatu izpolnjevati
dva pogoja. Prvi je, da prebo-
de telo divjadi in ji prizadene
smrtonosno rano, torej brez
boleœin. Œe je bila æival usmr-
œena samo z udarcem topega
predmeta, njenega mesa niso
smeli zauæiti (meso ni »halal«

in ga torej ne smejo uæivati).
Po øeriatu je meso æivali, uple-
njene s puøko ali katerim dru-
gim ognjenim oroæjem, dovo-
ljeno jesti, saj se krogla zarije
v njeno telo. Hadis (to je iz-
rek), ki ga prenaøa Ahmed,
pravi: »Ne jej mesa æivali, ki
je bila usmrœena z glineno
kroglo, dokler je ne zakoljeø.«
To sporoœilo prenaøa El-Bu-
hari prek Ibn Omera in pra-
vi, da je æival, usmrœena z
bandugo, enako kot æival,
usmrœena z udarcem. Bandu-
ga je torej glinena krogla, ki
so jo posuøili pred uporabo,
ne pa sodobna lovska krogla.
To nedvoumno dokazuje, da
je prepovedano (torej haram)
loviti divjad z vsemi vrstami
oroæja in lovskimi naprava-
mi, ki ne povzroœijo rane na
divjadi (to so kamenje, gline-
ne krogle, strupi, zanke, pasti
in podobno). Muslimani, ki
æivijo v Bosni in Hercego-

vini, tudi zato ne bi lovili pol-
hov. 

Druga zahteva, ki mora biti
izpolnjena pred strelom, iz-
strelitvijo puøœice ali metom
kopja, je, da je treba obvezno
omeniti Boga z izrekom za-
œetnega obrazca Mohamedo-
vih molitev oziroma Bismil-
le. Œe lovec tega ne stori na-
menoma, je meso prepoveda-
no zauæiti (torej haram). Œe
pozabi nenamerno, lahko na-
pako popravi tako, da Bis-
millo, to pomeni Bog poma-
gaj ali v imenu boæjem, izpo-
ve pred jedjo za sofro (t. j. za
turøko mizo). Muslimanu so
namreœ odpuøœeni grehi, stor-
jeni nenamerno, po nakljuœju
ali iz pozabe. 

Z zdajønjega zornega kota
se zdi zelo etiœno tudi doloœi-
lo, da mora lovec najti ranje-
no æival, in sicer s øolanim in
ustrezno preizkuøenim psom,
zraven øolanega pa ne sme
biti neøolan pes. Øolani psi ne
smejo biti v loviøœu po lovu,
razen zaradi varovanja uple-
njene divjadi. V islamu torej
lovska etika ne odobrava lova
kot øportne dejavnosti. Vpra-
øanje je, koliko so doloœila
spoøtovali vœasih in koliko jih
dandanes. Priznati pa mora-
mo, da so bila za tiste œase
zelo napredna in etiœna, øe
posebno, œe vemo, da so na
Zahodu øe v 18. stoletju pri-
rejali krvave prireditve, na
katerih so pred gledalci, veli-
kokrat tudi s psi, muœili æiva-
li. V bliænji prihodnosti vam
bomo predstavili tudi vlogo
lovskega psa v islamu.

Jane Weber
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ta.
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Afriøki lovec s plenom – opico. Œe je meso æivali, v tem primeru
zamorske maœke, trdo, bo drobovina prehranila otroke. V islamu je
lov za zabavo prepovedan. Muslimani sicer ne uæivajo mesa opic in
je lov nanje prepovedan (haram). Ohranil se je samo v predelih, kjer
islamizacija øe poteka. (Iz knjige Ljudstva sveta)
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Nemœija: V zvezni deæeli
Mecklenburg-Vorpommern

so se lovci gojitvene skupnosti
Gadebusch odloœili za drastiœno
kaznovanje upleniteljev nepra-
vilno uplenjenih trofejnih æivali.
Pri prvem primeru take nepravil-
ne uplenitve bo uplenitelj moral
plaœati kazen do 1.500 �, kazno-
van pa bo tudi z veœletno prepo-
vedjo lova na tisto vrsto oz. ka-
tegorijo divjadi. Pri morebitnih
nadaljnjih nepravilnih uplenit-
vah bo poleg prej omenjenih
ukrepov sledil tudi takojøen od-
vzem neupraviœene trofeje. Go-
jitvena skupnost Gadebusch ob-
sega loviøœa s skupno povrøino
56.500 ha, glavni vrsti divjadi pa
sta jelenjad in damjak.

(Pirsch, 11/2007)

Bolgarija: Poroœali smo æe o
prepovedi lova na balkan-

sko podvrsto gamsa, ki je lovce
omenjene dræave prizadela z
vstopom Bolgarije v EU. Vendar
pa je ta podvrsta, podobno kot
velike zveri pri nas v Sloveniji,
uvrøœena med zavarovane vrste,
pri katerih je odstrel iz narave
prepovedan, razen v primeru pri-
mernega naœrta upravljanja s po-
pulacijo in z ustrezno metodolo-
gijo podprtega ugodnega stanja
øtevilœnosti. Tako je letos po
podatkih pristojnega ministrstva
dovoljeno na doloœenih obmoœ-
jih dræave upleniti 58 gamsov.

(Pirsch, 11/2007)

Slovaøka: 30. julija so v poli-
ciste preobleœeni moøki na-

padli in oropali lovsko koœo v
bliæini mesteca Zlate Moravce,
kjer so prebivali lovski gostje iz
Nemœije. Pri tem so ukradli slike
iz lovske koœe, mobilne telefone
in lovske puøke lovskih gostov,
na koncu pa so se øe odpeljali 
z njihovim porcshejem. Skupna
vrednost ukradenih predmetov
znaøa okoli 70.000 �, predvide-
na zaporna kazen za tako dejanje
pa je od 10 do 15 let.

(Jagen Weltweit Internet)

EU: Pred œasom smo v naøi
reviji najavili veliko loterijo,

ki sta jo skupaj organizirali
Zdruæenje lovskih zvez evrop-
ske skupnosti (FACE) ter Ka-
nadski inøtitut za krzno (Fur In-
stitut of Canada). Zdaj so znani
rezultati loterije: glavna nagrada
v vrednosti 20.000 � (lov na va-
pitija, mulastega jelena, volka,

Na kratko iz tujega tiska …

kojota in jerebice za dve osebi)
je pripadla slovaøkemu lovcu Ti-
borju Belovicu. Slovaøka lovska
zveza, katere œlan je dobitnik
glavne nagrade, je prejela nagra-
do v viøini 10.000 �. Seveda pa
sta z loterijo pridobili tudi obe
omenjeni organizatorici loterije
– skupna vrednost prodanih sreœk
je znaøala pribliæno 30.000 �, ki
bodo namenjeni za prouœevanje
divjadi in razvoj humanega lova
s pastmi.

(Pirsch, 11/2007)

Tanzanija: Dva tedna pred
zaœetkom lovne sezone je

tanzanijska vlada obvestila pod-
jetja in osebe, ki se ukvarjajo z
lovskim turizmom, o predvide-
nem obœutnem poveœanju cen za
lovske dovolilnice (licence) za
lovsko sezono 2007, ki v tej dr-
æavi traja od zaœetka julija do
konca decembra. Veœina tovrst-
nih podjetij je æe vnaprej proda-
la lovne licence za leto 2007 lov-
skim gostom, od katerih bodo
morali predvidoma zdaj zahteva-
ti viøje cene, zaradi œesar seveda
ne izkljuœujejo teæav. Cene za
lovske licence naj bi se poveœale
razliœno, pri divjadi nekaterih
vrst za pribliæno 50 %, pri dru-
gih pa celo 2- do 3-krat. Po zad-
njih informacijah, ki øe niso
uradne, naj bi nove cene vendar-
le zaœele veljati øele prihodnje
leto.

(Jagen Weltweit Internet)

Økotska, Danska: V obeh dr-
æavah potekajo priprave za

izvedbo projektov naselitve ev-

ropskega losa v tej dræavi. Lose
naj bi pripeljali iz Øvedske. Na
Økotskem naj bi jih izpustili v
23.000 ha velik naravni park æe
v zaœetku letoønjega novembra.
Tako namerava multimilijonar
Paul Lister iz Øvedske pripeljati
najmanj eno brejo losinjo in ene-
ga mladega losjega samca. Na
Danskem naj bi bilo, po pred-
hodnih raziskavah, 6 obmoœij pri-
mernih za naselitev in obstoj lo-
sov. Tam naj bi lose naselili œim
prej. Po razpoloæljivih podatkih
øvedske oblasti naj ne bi bile
preveœ navduøene nad omenjeno
idejo, saj domnevajo, da bodo
nemøki turisti, ki si æelijo videti
lose, v prihodnje raje obiskovali
bliænjo Dansko kot pa Øvedsko.

(Jagen Weltweit Internet)

Øpanija: Zaradi uvedbe EU
direktiv o prepovedi zbiranja

æivalskih trupel na doloœenih
mestih na prostem (kar Øpanci
imenujejo ‘Muladar’), kjer so se
dotlej prehranjevali beloglavi ja-
strebi ali pleøci, je med temi pti-
cami nastalo precejønje pomanj-
kanje hrane. Pri iskanju hrane so
jate beloglavih jastrebov priøle
vse do Belgije, Nizozemske in
celo do Nemœije. Prebivalci teh
dræav so mnoæiœno zaœeli obi-
skovati mesta, kamor so belogla-
vi jastrebi prileteli ter zaœeli,
kljub prepovedi, polagati hrano
in odpadke, da bi zadræevali oz.
prehranjevali te mrhovinarje. V
zadnjem letu je tako v Nemœijo
priletelo 200 beloglavih jastre-
bov, ki so med prebivalci poskr-
beli za pravo razburjenje. Belo-

glavi jastreb (Gyps fulvus) je s
premerom peruti do 2,8 m naj-
veœji evropski jastreb in doseæe
starost do 40 let. Spolno dozori
med 5. in 7. letom.

(Jagen Weltweit Internet)

Nemœija: Priznani nemøki av-
tor Brino Hespeler je v 6.

øtevilki letoønjega Deutsche Jagd
Zeitung objavil œlanek z naslo-
vom Kjer lovi volk … V œlanku
piøe o økodi v gozdovih in stanje
v Nemœiji primerja z dræavami,
kjer so stalno prisotne velike
zveri. Za primer avtor navaja
stanje v Sloveniji, kjer so stalno
prisotne vse tri vrste velikih zve-
ri. Poleg tega avtor omenja, da v
Sloveniji rastlinojedo divjad po-
nekod sicer krmimo, vendar za
nemøke razmere naravnost bor-
no, in sicer predvsem s travno
silaæo. Glavna znaœilnost razmer
v Sloveniji, pri œemer navaja za
primer Notranjsko in Koœevsko,
je po avtorjevem mnenju, da se
kljub stalni prisotnosti velikih
zveri in lova v gozdovih pojavlja
økoda, œeprav v bistveno manjøi
meri kot v Nemœiji. Kljub temu
pa imata jelka in gorski javor
zelo velike teæave pri pomlaje-
vanju, œeprav so predeli, kjer ta-
kih teæav praktiœno ni. Avtor øe
navaja, da je odstrel rastlinojede
divjadi precej manjøi kot v Nem-
œiji, najverjetneje zaradi prisot-
nosti velikih zveri, œeprav se øte-
vilœnost jelenjadi in tudi srnjadi
ter divjih praøiœev poveœuje vsaj
v nekaterih obmoœjih.
(Deutsche Jagd Zeitung, 6/2007)

Pripravil: mag. Janko Mehle
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Malo zgodovine
Hribovje ob zgornjem toku Idrijce in

Belce je bilo naseljeno proti koncu 14.
stoletja. Tod so se tedaj stikale meje
Tolminskega, Vipavskega in Kriøkega
gospostva. Vsak grof je upravljal svoj
del tega sveta, zato je tudi naselitev po-
tekala z razliœnih strani.

Tolminski grofje so leta 1335 vabili v
te kraje prve naseljence z raznimi ugod-
nostmi. Novi naseljenci naj bi bili opro-
øœeni tlake, od posestva pa bi plaœevali
na leto 20 denarjev davka ter imeli pra-
vico do lova in ribolova. Priøleki so si v
obseænih pragozdovih zgradili domova-
nja, izkrœili gozdove in tako pridobili
nove povrøine za kmetovanje. V glav-
nem so se preæivljali z æivinorejo in po-
ljedelstvom. Cerkveno so bili vezani na
Spodnjo Idrijo, kjer so tolminski grofje
æe leta 1156 postavili cerkvico, ki je bila
200 let podruænica prafare na Øentviøki

pustili potem, ko so jim zveri odnesle
otroka. 

Konec 15. stoletja, po odkritju rudiøœa
æivega srebra v Idriji, so razne druæbe
zaœele pridobivati æivo srebro. Glavni
gradbeni material in vir energije je bil
les. Zaradi potreb pri oskrbi rudnika z
lesom so se naseljenci kmalu zaœeli uk-
varjati z delom v gozdovih in s »fura-
njem«. Na kmetijah, kjer so praviloma
imeli po enega ali veœ parov volov ali
konj, so opravili tudi vsa kolarska in
kovaøka dela. Pojavili pa so se tudi novi
naseljenci, ki so se preæivljali preteæno z
deli za potrebe rudnika. Sekali so les in
ga spravljali do vode, od koder so ga
nato plavili do Idrije. Na Idrijskem je
veœina klavæ delovala na zgornji Idrijci
in Belci. Delo v gozdovih in na klavæah
je bilo nevarno, øe posebno, kadar je za-
tajil sistem za odpiranje vrat. Nekoœ je
vodni val odnesel klavæarja na Idrijskih
klavæah, ko je sproøœal zaskoœen meha-

Nekdaj so se preæivljali z æivinorejo in
delom v okoliøkih gozdovih. Æivino so
pasli v Kozici, na strmem, proti jugu
obrnjenem dolomitnem poboœju, kjer se
pozimi radi zadræujejo tudi gamsi. Sredi
rebri izvira studenec, imenovan Vada-
nas. Ob njem je bilo nekoœ korito za
napajanje æivine. Pripovedujejo, da so
nekega veœera domaœi fantje stavili, œe
si kdo upa opolnoœi v Vadanas po vodo.
Eden od njih je stavo sprejel in se sredi
noœi odpravil k dober kilometer odda-
ljenemu izviru. Dolgo ga ni bilo nazaj,
zato so sklepali, da se mu je nekaj zgo-
dilo. Ker jih je bilo strah, si ponoœi niso
upali za njim. Drugo jutro pa so zgodaj
odøli k studencu. Tam so naøli samo
krvave sledove, dele njegove obleke,
økornje in ostanke nog v njih. Drugo 
so poærle zveri. 

Okrog leta 1850 so na Gelnicah, na
planoti med Hudim Poljem in Krekov-
øami, zveri dvema furmanoma raztrgale

gori. Najprej so bile osnovane posamez-
ne kmetije, nato so se razvili zaselki:
Œekovnik, Slanice, Hleviøe, ki dandanes
oblikujejo naselje Œekovnik. Na posa-
mezni kmetiji je v tistih œasih hkrati
æivelo veœ druæin, v nekateri primerih
tudi veœ kot 30 oseb. Naselitev Œekov-
nika je verjetno potekala prek Spodnje
Idrije in Kanomlje. Idrijsko Belo so na-
selili iz smeri Koøevnika in Zadloga.
Gospostvo Sveti Kriæ pa je naselilo svo-
je podanike na obmoœju Osredka, na kar
kaæe znaœilno poimenovanje kmetij.
Krajevna imena: Trøanovøe, Korenovøe,
Krekovøe … so sestavljena iz priimkov
Trøan, Koren, Krek in obrazila ‘ovøe’. 
V to skupino je spadala tudi kmetija na
Hudem Polju. Po pripovedovanju so bila
poslopja tam, kjer je sedaj smrekov na-
sad. Do danes se je ohranil le øe travnik,
ki priœa, da so tam æe davno izkrœili
gozd in se ukvarjali s kmetijstvom. Po
pripovedi so prebivalci domovanje za-

nizem za odpiranje vrat. Zdaj so klavæe
lepo obnovljene in predstavljajo pomnik
doseækov gozdarstva ter gradbeniøtva v
teh krajih. 

V Œekovniku je v øestnjastem stoletju
delovalo veœ ægalnic æivosrebrove rude
po t. i. bavarskem sistemu. Rudo so pri-
naøali in dovaæali iz rudnika. Ostanki
retort in kupi razdrobljene lonœevine so
edini spomin na tedanje teæke œase. 

Divje zveri
Prvotni naseljenci so se spopadali tudi

z divjimi zvermi (najveœ z volkovi in
medvedi), ki so jim delale økodo med
æivino, na œebelah in poljøœinah ter jih
ogroæale.

Æe omenjeni napad zveri na otroka na
Hudem Polju ni bil edini. Visoko na le-
vem bregu Idrijce, v Œekovniku, je kme-
tija V Riæah. Tam so bile v nekoœ zgra-
jene riæe za spravilo lesa do plavne vode.

vola. Takole da je bilo … Æe dalj œasa
sta tam vlaœila les in tudi prebivala v
gozdarski baraki. Nekega veœera pa sta
se odloœila, da bosta odøla domov na
obisk. Voloma sta zvezala noge, da se
nista mogla oddaljiti, sama pa sta odøla
domov v Œekovnik. Ko sta se drugega
dne vrnila, je bil eden od volov napol
poært.

Nekoœ je bilo v tem hribovju veliko
volkov. Øe marca leta 1976, ko sem
prenoœeval v gozdarski baraki na Hu-
dem Polju, so sredi noœi tulili pod Sonœ-
nim robom. Zjutraj, ko sem øel na Økr-
bino, so bili na zasneæeni cesti sledovi
manjøega tropa volkov.

Volœje jame
Ker je bil zaradi hribovitega terena

lov na volkove zahteven, so jih lovili v
jame. Vidni sledovi »volœjih jam« so se
k sreœi ohranili na Krekovøah in v Slani-
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Zgodbe iz 
idrijskih hribov
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je zapisal: »Gozdovi, v lasti svetokriøke-
ga gospostva (zdajønji Vipavski Kriæ pri
Ajdovøœini), so bili 3. junija 1609 rezer-
virani za idrijski rudnik, ki je bil zaradi
njihovega izkoriøœanja z lastniki v stal-
nih prepirih.« 

Dr. Kordiø3 pa navaja: »Dræavne
gozdne uradnike so v svetokriøkih goz-
dovih pogosto napadali. Pobudniki na-
padov so bili gospostvo in njegovi pod-
loæniki. Zaradi sporov bi moral baron
Attems plaœati 5000 dukatov kazni, ven-
dar jih ni mogel poravnati. Zato je vo-
jaøtvo zasedlo grad Sveti Kriæ in barona
prisililo, da je sklenil poravnalno pogod-
bo, po kateri so sporni gozdovi, skupaj s
podloæniki, postali last rudnika, kazen
pa so razveljavili.« Sveti Kriæ je æe leta
1507 pridobil status trga, leta 1532 pa 
ga je cesar Ferdinand I. povzdignil v
mesto. Grofu in meøœanom gotovo ni
bilo vseeno, da so jim odvzeli posest in
s tem ugled. Pravna ureditev lova se je
skozi stoletja spreminjala, tradicija lova
pa je ostala. Domaœini so lovili za golo

preæivetje svojih velikih druæin. Borne
hribovske kmetije so kljub trdemu delu
zagotavljale le skromen pridelek.
Tedanje oblasti so se zavedale teæav in
so tako stanje dopuøœale do doloœene
mere. 

Zgodbe o ‘raubøicih’
Med prebivalci tega obmoœja so se

ohranile øtevilne zgodbe, povezane z
divjadjo in lovom, ki so odraz davnih, 
a resniœnih dogodkov. 

Veliko je zgodb o pokojnem logarju,
strastnem lovcu in dobrem strelcu Petru
Podobniku iz Œekovnika. Odgovoren je
bil za gozdove in divjad v revirju Œe-
kovnik. Delo je bilo naporno in pogosto
nevarno. Peter je bil dober strelec. Ne-
koœ so sedeli v gostilni v Koœevøah:
Peter in Julij Podobnik, ki je o dogod-
ku pripovedoval, ter Peter Mohoriœ.
Precej vina so æe popili in malo okajeni
gostje so glasno podvomili v Petrove
strelske sposobnosti. »No, pa stavimo,«

cah pod Hleviøko planino, v bliæini
Medveje grape, v vasi Œekovnik. Kra-
jevno ime Volœja jama priœa, da je bila
nekoœ taka jama tudi v bliæini kriæiøœa
Pri Kolu na Vojskem. Najbolje so ohra-
njeni ostanki take jame nedaleœ od lo-
garnice na Krekovøah, v bliæini ceste, ki
vodi proti Korenovøu. Na ravnici je bil
izkopan okrogel jarek, øirok okrog pol-
drugi meter. Zunanji premer meri pri-
bliæno øest metrov, notranji pa tri. Na
zgornji strani je øe vedno globok meter
in pol. Ko je bil v uporabi, je bil verjet-
no globok od dva in pol metra do tri
metre. Otoœek na sredini, na katerem je
bila privezana æiva vaba, je v premeru
meril okrog tri metre. Mere so bile prila-
gojene gibanju volkov, ki so plen napa-
dali v diru. Ko so volkovi napadli æivo
vabo, privezano na sredini, so skoœili na
draœje, ki je prekrivalo jarek, in padli v
globino. Kako je bilo oblikovano dno
jarka, bi bilo mogoœe ugotoviti z izkopa-
vanji. Za izgradnjo in vzdræevanje take
jame je bilo gotovo potrebno veliko dela
in znanja. Ker so jih zgradili, vzdræevali
in uporabljali gozdarji, so bile narejene
v bliæini logarnic.

Tedanja gozdna uprava je lovila na
obmoœju gozdnogospodarskih enot
Idrija I in Idrija II, v zakupu pa so imeli
tudi zasebne lovne povrøine naselij Œe-
kovnik in Vojsko. Gozdarji so bili nam-
reœ odgovorni tudi za lov zveri. V neka-
terih starih GG naœrtih je navedeno tudi
øtevilo uplenjene mesojede divjadi. V
evidencah gozdnogospodarskih naœrtov
Idrija I in Idrija II za obdobje 1900 do
1909 so zapisi, da je bilo v tistem ob-
dobju uplenjenih 998 glav mesojede
divjadi, kar je povpreœno skoraj 100
æivali na leto. Tedaj je imela koæuhovina
visoko ceno in je lovcem prinaøala po-
memben dohodek, zato je bilo tudi zani-
manje za lov koæuharjev veliko. 

Menim, da bi bilo treba vsaj eno od
volœjih jam razglasiti za kulturno dedi-
øœino in jo obnoviti. Jame, ki so jih po
Evropi in Aziji uporabljali za lov zveri,
omenja Fran Erjavec1 pa tudi druge
stare lovske knjige.

Krvavi spori med 
erarjem in kriøkimi grofi

Prvotni prebivalci Œekovnika so imeli
od naselitve naprej pravico do lova in ri-
bolova. Prebivalci Otlice, Dola (zdajønje
Predmeje) in nekaterih vasi iz Vipavske
doline so imeli servitutne pravice v goz-
dovih Vipavskega in Kriøkega gospost-
va in so v njih tudi lovili. Zaradi rezer-
vacije dela gozdov za idrijski rudnik so
pravice izgubili. 

Pogosti so bili spopadi med erarskimi
(dræavnimi) in divjimi lovci. Inæ. Mazi2
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je rekel Peter. »Naj nekdo vræe v zrak
klobuk. Œe ga zadenem, boste plaœali
doplar vina, œe zgreøim, bom plaœal jaz.«

Øli so iz gostilne in eden od zabavlja-
œev je v klobuk zavil primeren kamen in
ga vrgel v zrak. Strel je odjeknil in klo-
buk je raztrgan obleæal v travi. Krogla je
zadela kamen v klobuku, ki se je razletel
in popolnoma uniœil pokrivalo. Hitro so
ugotovili, da takih stav s Petrom ne kaæe
sklepati, ker so predrage. 

Ohranila se je tudi pripoved, da je
Peter nekje v Osredku doæivel strelski
spopad z ‘raubøici’. Na sreœo se je
konœal brez ærtev. 

‘Raubøici’ so vedno lovili zamaskirani
in v skupinah. Redno so se tudi zavaro-
vali, da jih ne bi ulovili. Nekoœ je Peter
med obhodom na Posluøanju, v Œrni
dragi, zasliøal strel. Previdno se je pri-
bliæal kraju, kjer je poœilo, in zasaœil
zamaskiranega ‘raubøica’, ravno ko je
pripravljal plen. Ni pa opazil drugih
dveh, ki sta skrita straæila. Tista dva sta
ga nato razoroæila in privezala k drevesu
ob cesti. Reøila ga je neka æenska, po-
tovka, ki je trgovala z jajci in maslom in
je navadno hodila po tisti poti. Morda so
jo poslali celo storilci, ki jih je skrbelo,
da ne bi bil predolgo privezan. 

Albin Podobnik mi je pripovedoval o
dogodku, ko sta, v petdesetih letih prej-
ønjega stoletja, z njegovim oœetom »fu-
rala« na Gelnicah. Tedaj so tam sekali
ogromne jelke, ostanek nekdanjega pra-
gozda. Ravno ko sta se trudila zavaliti
teæak hlod na voz, sta mimo priøla dva
divja lovca; oba zamaskirana in oboro-
æena. »Ali je hlod teæak?« sta vpraøala.

»Teæak, teæak,« je odgovoril Julij Po-
dobnik. 

Odloæila sta puøki in plen ter pomaga-
la zavaliti hlod na voz. Nato sta pobrala,
kar sta prej odloæila, in brez besed odøla. 

Nekoœ so bile razmere za divjad zara-
di naravi prijaznejøega kmetijstva veliko
boljøe kot dandanes. Pod Hleviøko pla-
nino je bilo uplenjenih nekaj srnjakov z
izredno moœnim rogovjem. Eno od njih
je na razstavi v Düsseldorfu prejelo sre-
brno medaljo, drugega, øe moœnejøega,
pa nikoli niso ocenili. Pokojni lovec in
izkuøen kunar Alojz Tratnik mi je po-
kazal vzpetino na poboœju Hleviøkih
planin, kjer sta bila uplenjena srnjaka, ki
sta nosila omenjeni rogovji. Zdaj – po
stoletjih preverjanja raznih teorij o go-
jenju divjadi – tako moœnih srnjakov
tam okrog æal ni veœ.

Dolgo se je v teh hribih ohranila tudi
tradicija lova na jazbece. Tak lov je
dovoljeval predvojni zakon o lovu.
Kmetje so jih lovili, da bi prepreœili
økodo na poljøœinah, v glavnem na
koruzi, pa tudi jedli so jih. Øe posebno
rad jih je lovil pokojni Marjan Blaæ-

kov. O tem so nastale øtevilne zanimive
dogodivøœine. 

Neke jasne poznojesenske noœi so se
trije lovci na jazbece pomikali od Ba-
øteta proti Zaklavæarju. Polna luna je
osvetljevala pokrajino. Volœjak Baron je
marljivo iskal okoli njih. Pri Zaklavæar-
ju pa je v grmu skrit œakal jazbeca po-
kojni Stane Zelenc, ki je bil lovec z
duøo in srcem. Mesec je s srebrno svet-
lobo oblival samotno kmetijo, v Kra-
majøci je øumela Idrijca. Meglica se je
spuøœala na travnik, ki se je lesketal v
kristalih slane. Spokojen mir je plaval
nad pokrajino. Nenadoma se je z roba
gozda proti grmu, iz katerega je Stane
napeto opazoval, od kod bo priøel jaz-
bec, z glasnim lajeæem zakadil velik
volœjak. Trojka je z vikom in krikom:
»Daj ga, primi ga!« v prepriœanju, da
pes napada jazbeca, tekla za njim. V
rokah so vihteli vile in kole. Zelenc je
najprej od preseneœenja onemel, nato pa
zavpil: »Stojte, barabe, œe ne bom stre-
ljal!« Po krajøem razgovoru so udele-
æenci ugotovili, da je nastal nesporazum,
in se razøli. Jazbec pa si tisti veœer tudi
ni upal na zaklavøke njive … 

Spet drugiœ je prispela vest, da jazbec
dela økodo na koruzi pri Miklajœu. V
meseœni jesenski noœi je øla ‘interventna
dvojka’ v akcijo, da bi ulovila økodljiv-
ca. Nekje okrog Trebeæa je pes izsledil
in zaustavil jazbeca. Hitro sta ga ulovila
in prinesla na bliænji kolovoz. Sedla sta
v travo na rob poti in uæivala v œarobni
jesenski noœi. Pes se je oddaljil nekam
za hrib. Jesenski gozd je vrøal v lahnem
vetru in listje se je osipalo s trøev. 

»No, zdaj se pa prileæe poæirek æga-
nja,« sta si bila enotnega mnenja. 

»Pa tudi en cigaret bi pasal,« je rekel
Blaøk in si priægal dravo. Ko sta pokadi-
la, sta se namenila proti domu. 

»Ja, kje pa je zdaj jazbec?« je prese-
neœeno vpraøal Blaøk. Jazbec, ki sta ga
prej odloæila na gozdno pot, se je med
tem zbudil iz ‘narkoze’, tiho zdrsnil s
poti in se urno umaknil v jazbino v bliæ-
njem skalovju. Øumenje gozda in pada-
joœega listja je prikrilo njegov odhod.

Nekoœ je bil v idrijskih hribih veliko
bolj razøirjen divji petelin. Tedaj je bila
øe moœna povezava populacije, ki je æi-
vela v Trnovskem gozdu, s populacijo
na Poreznu in Blegoøu. O prisotnosti te
naøe najveœje in najlepøe divje kure pri-
œajo øtevilna krajevna imena: Posluøanje
(tudi Posluøaj), Kurje brdo, Petelinov
vrh, Petelinovc itn. Stalno so se zadræe-
vali tudi v Tisovcu okrog Treh smrek,
na obmoœju Marnega vrha, Œrnega roba,
Brkovnika, na Javorniku, v Nadrtu in
naprej na Nanosu. Øe v zaœetku druge
polovice prejønjega stoletja jih je bilo
tod kar nekaj uplenjenih. 

Pokojni Janko Erjavec mi je pripo-
vedoval, kako je lovil petelina. Najprej
ga je hodil naskakovat v Baøtetov Lom.
Ker je tam nehal peti, je nato drugega
zasliøal na Hudourniku na Vojskem.
Nekega zgodnjega spomladanskega
jutra je bil Janko æe v bliæini rastiøœa. 

»Bila je jasna noœ in sneg je øe pokri-
val pokrajino. Sren je dræal, da se mi pri
hoji ni vdiralo, je pa moœno økripalo. Ko
je noœ na vzhodnem nebu zaœela bledeti,
je petelin zaœel peti. Napeto sem poslu-
øal, vendar ga øe nisem mogel zagledati.
Œe sem se premaknil, pa je sren zaøkri-
pal pod œevlji. Kaj mi je preostalo dru-
gega – sezul sem œevlje in ga naskakoval
obut samo v volnene nogavice. Øe sreœa,
da ni bil predaleœ, ker me je zaœelo po-
øteno zebsti v noge. Kmalu sem ga za-
gledal, kako poje na gredi, veji stare
bukve. Ko je odjeknil strel, je gozdni
trubadur smrtno ranjen omahnil z dre-
vesa, na katerem je pel vse svoje po-
mladi …« 

Tako mi je pripovedoval Janko, ki je
imel petelina obeøenega v svojem domu
na œastnem mestu. 

Ob tem moram zapisati, da smo lovci
petelina zavarovali æe razmeroma zgo-
daj, v osemdesetih letih prejønjega sto-
letja. Æal pa je zdaj ostanek nekdaj sta-
bilne populacije divjega petelina v
Trnovskem gozdu vseeno zelo ogroæen.
Najveœje teæave so zagotovo zaradi
velikih sprememb v njegovem æivljenj-
skem okolju. V gozdovih je naøel hrano
in zavetje v ostrih zimah. Gradnja vlak
in gozdnih cest mu prav tako økodujeta.
Tudi lovci mu delamo økodo s postav-
ljanjem krmiøœ in mrhoviøœ v bliæini
njegovih zimovaliøœ in rastiøœ. Odstrel
plenilcev je v primerjavi z nekdanjim
zanemarljiv. Ukrepi, ki so predvideni v
naœrtih GG, so nezadostni in dejansko
dokazujejo, da niti raziskovalne institu-
cije niti stroka, ki pripravlja naœrte, øe
niso naøli reøitve za ohranitev te naøe
najveœje gozdne kure. Ministrstvo za
okolje in prostor, ki je pristojno za ohra-
nitev te vrste, se prav tako obnaøa neod-
govorno in niti ne spremlja stanja (mo-
nitoring) v populaciji divjega petelina.
Zadnji je popisal stanje Zavod za goz-
dove RS. Celo planinci, ki so po statutu
naravovarstvena organizacija, ponekod
niso pokazali posluha, da bi ukinili ali
preusmerili nekatere planinske poti, ki
vodijo prek poslednjih rastiøœ in poseb-
no motijo v œasu rastitve. Æal vse tako
kaæe, da se v naøi druæbi manjøa zavest o
pomenu narave za trajnostni razvoj. 

Janko mi je pripovedoval tudi, kako je
œakal lisico. Bila je huda zima. Okrog
hiøe je opazil lisiœje stopinje, zato je
zaœel nastavljati razne mesne odpadke.
Ko je zaklal ovco, je glavo in druge
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povedala pokojna mama. Teta mi je pri-
povedovala, da je morala imeti borno
hrano vedno skrito, sicer so jo pobrale
razne vojske. Le s teæavo so æenske, ki
so ostale same po domovih, preæivele
otroke in onemogle starce. 

Medvojne obljube partizanskih komi-
sarjev so bile po vojni hitro pozabljene.
Nova oblast je kmalu predpisala obvez-
no oddajo. Na poæganih kmetijah so po-
gosto ostale samo æenske brez æivine,
semen in orodja. Kljub temu so jim
naloæili obvezno oddajo. Kati Øavle-
tova mi je potoæila: »K materi v Zadlog
sem øla po nekaj nahrbtnikov krompirja,
da sem imela seme. Potem pa so priøli iz
Idrije in mi odmerili obvezno oddajo, ko
niti zase nismo imeli …« 

Ljudje na podeæelju niso dobili kart in
so sladkor in sol lahko dobili le z bla-
govno menjavo. Staro mater Marijo
Podobnik, ki je med vojno ærtvovala
vse za partizane in je bila leta 1943, po
poæigu domaœije zaprta v Trstu, so po
vojni obsodili na 14 dni prisilnega dela,
ker ni mogla izpolniti zahtev obvezne
oddaje. Primorsko podeæelje, ki je med
vojno trpelo zaradi okupatorjevega na-
silja in omogoœilo preæivetje partizanov,
si kaj takega res ni zasluæilo.

Pri delu in pehanju za hrano so morali
pomagati tudi otroci. Spomladi 1947, ko
ni bilo œesa dati v usta, sta Albin Podob-
nik, ki je takrat imel øtirinajst let, in leto
starejøi Emil Mohoriœ razmiøljala, kje
dobiti kaj za pod zob. Kaj ko bi øla v
Vodonos pogledat za gamsi? 

Lakota je pripomogla k hitri odloœitvi.
Vzela sta angleøko puøko ‘enfield’, ka-
krøne so zavezniki metali s padali, ter
naboje in se odpravila. Albin se je s
puøko postavil za rob na strmem poboœ-
ju, Emil pa je øel poganjat. Po steœini je
pridrvel trop gamsov. Albin je streljal,
gamsi pa so izginjali za robom. Ko je
priøel Emil, sta øla pogledat, œe je kaj

zadel. Bilo je kar nekaj plena. Gamsje
meso so nasolili in tako preæiveli, dokler
ni bilo pridelkov z njiv. 

Vœasih so ulovili tudi kakøno ribo, ki
jih je bilo po opustitvi plavljenja v Id-
rijci in Belci kar veliko. Mati mi je pri-
povedovala, da so øe pred vojno ‘pubi’
vœasih vzeli koø in z njim øli lovit ribe.
Koø so napolnili z vejami, ki so jih nalo-
mili ob reki, in ga nato na spodnjem
delu ‘æonfa’ potopili v vodo. Eden je dr-
æal koø, drugi pa je z dolgo palico plaøil
ribe, ki so se rade skrile v koøu. V pri-
mernem trenutku je tisti, ki je bil za ko-
øem, nenavadno past postavil pokonci.
Vœasih se je naenkrat ujelo tudi veœ kot
trideset rib. 

No, kakøno ribo so ulovili tudi z roko.
Med 2. svetovno vojno in po njej so
kakøno ujeli tudi s pomoœjo bomb, ki so
leæale povsod. Tak naœin pa so hitro
opustili, ker je bil zelo nevaren in je
povzroœal preveœ økode. 

Danes je v Manjøku in Kramajøci
komaj øe kaj rib, ker je preveœ œapelj in
poleti tudi kopalcev.

Trdni rodovi in kleni 
ljudje …

V teh hribih so se izoblikovali in pre-
æiveli trdni rodovi in kleni ljudje. Njihov
kruh je bil teæak, iztrgan iz strmih in pe-
øœenih njiv, prigaran v gozdovih, pri
‘furanju’ in pri delih v rudniku. Æiveli
pa so v medsebojnem prijateljstvu in so-
æitju z naravo, ki je nikoli niso ogroæali.
Le-ta jim je vraœala in v najhujøih sti-
skah jim omogoœila preæivetje. 

Maksimilijan Mohoriœ

1 Fran Erjavec, Domaœe in tuje æivali v podobah,
Celovec 1868
2 Ing. Stanislav Mazi, Klavæe nad Idrijo, Ljubljana
1955
3 Dr. Franjo Kordi?, Idrijski gozdovi skozi stolet-
ja, Idrija 1986

ostanke poloæil v primerni razdalji od
hiøe, da jih je lahko videl skozi okno. 

Neke jasne meseœne noœi, ko je sedel
pri oknu, je opazil, da se lisica bliæa
vabi. »No, zdaj te pa imam,« si je pomel
roke. Stopil je do omare po øibrenico in
naboje. Ko pa je poskuøal nabasati na-
polniti puøko, ni mogel izvleœi praznih
tulcev, ki jih je pozabil odstraniti, ko je
nazadnje streljal na øoje. Tulci, ki so bili
papirnati, so se navlaæili in se dobesed-
no zalepili v leæiøœe nabojev. Mrzliœno
je poiskal lovski noæ. Ko jih je naposled
z muko izvlekel in puøko napolnil, je
lisica z ovœjo glavo v gobcu æe izginila 
v grmovju. 

»Œe ti nekaj ni usojeno, potem tega
zagotovo tudi ne boø dobil!« je potoæil
Janko. 

Omeniti moram tudi Joæeta Lampeta
- Pepka, ki je æivel pod Hleviøko plani-
no. Marsikdo se spominja njegove pri-
jaznosti in pripravljenosti za pogovor.
Kadar je bil dobre volje, je tudi rad za-
igral na harmoniko. Œeprav so bile tedaj
vremenske napovedi æe kar zanesljive,
se je bolj zanaøal na pratiko. Œe sem ga
vpraøal, kakøno bo kaj vreme, je vedno
odgovoril: »Œakaj, bom pogledal v
prat’ko!« 

Bil je pravi umetnik v struæenju pred-
metov iz lesa. Sklede in osovniki, ki jih
je on ‘zdrakslav’, niso nikoli poœili. 

Nekoœ sva se pogovarjala o gozdnih
kurah. Vpraøal sem ga, œe je kdaj sliøal
peti divjega petelina. 

»Seveda ga je, saj je veliko delal po
gozdovih,« je odgovorila kar njegova
æivljenjska sopotnica Franca. 

»Kako pa poje?« sem ga vpraøal. 
»Ne œisto tako kot domaœi, malo bolj

zategne, no, nekako tako: ki-kiri-kiiiiiik-
kiiiuu,« je odgovoril. 

»Ja, ja, tako poje divji petelin,« je
hitro pritrdila tudi Franca.

Divjad jim je pomagala 
preæiveti

Med 2. svetovno vojno in v teækih
letih po njej je divjad pripomogla k
preæivetju partizanov in prebivalcev teh
hribov. V mestih je bila oskrba zagotov-
ljena, œeprav skromna, podeæelje pa je
moralo preæiveti sebe in razne vojske.
Proti koncu vojne je v hribih zmanjkalo
vsake hrane. Za golo preæivetje so
æenske hodile œez Govce (severni rob
Trnovskega gozda) v veœ ur oddaljeno
Vipavsko dolino, kjer so poskuøale
dobiti kak kilogram koruzne moke ali
sirka. Ker ni bilo veœ æivine, praktiœno
niso imele veœ œesa ponuditi v zame-
njavo. 

»Œe se ne bi tedaj vojna konœala, bi
vsi od lakote pomrli,« nam je veœkrat
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»Najbolje so ohranjeni ostanki take jame nedaleœ od logarnice na Krekovøah, v bliæini ceste,
ki vodi proti Korenovøu.« 
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Seja je bila 10. 7. 2007 v pro-
storih Oddelka za gozdarstvo

in obnovljive gozdne vire na
Biotehniøki fakulteti v Ljubljani.
Dnevni red je obravnaval pred-
vsem sprejem predloga naœrta
dela in finanœnega naœrta LZS
za leto 2007 ter informacijo o
prenosu nalog LZS na drugo
pogodbeno organizacijo na pod-
lagi 10. œlena Pravil LZS. UO
LZS je obravnaval tudi druga
aktualna vpraøanja. Poleg œlanov
UO LZS so bili na seji prisotni
tudi strokovni tajniki obmoœnih
lovskih zvez, ki so bili vsi po-
vabljeni na sejo. Po pregledu
realizacije sklepov, sprejetih na
prejønji seji, so œlani UO LZS
sklenili, naj podkomisija za kr-
vosledniøtvo deluje do konca
mandata sedanjega UO LZS v
okviru Komisije LZS za kino-
logijo. Œlani UO LZS (M. Arliœ,
B. Kurnik in B. Mahne), ki so
bili na prejønji seji zadolæeni,
da pripravijo merila za podeli-
tev posebnega priznanja ob
100-letnici LZS, se bodo sestali
najpozneje do 15. 8. 2007. Stro-
kovna sluæba pa bo œlanom UO
LZS poslala vzorec dopisa za
zbiranje »sponzorskih« sred-
stev ob 100-letnici LZS. 

Predsednik B. Mahne je v
okviru glavne toœke pojasnil, da
sta predlog progama dela in
finanœni naœrt LZS za leto 2007
pripravljena na podlagi progra-
mov dela, ki so jih pripravile
komisije in uredniøki odbor LZS.
Povedal je, da so v minulem letu
ostala doloœena finanœna sred-
stva neporabljena, zato je bilo
predvideno, da se del teh sred-
stev nameni za poravnavo stro-
økov ob 100-letnici LZS, del
sredstev pa za izdajo novega
Lovskega priroœnika. Ob praz-
novanju 100-letnice LZS bo v
okviru Zlatorogove knjiænice
izøel reprezentativen almanah.
Del stroøkov, potrebnih za izved-
bo praznovanja 100-letnice LZS,
bodo poravnali tudi iz finanœnih
prispevkov podjetij, ki bodo pod-
prla delovanje LZS. Iz zbranih
finanœnih sredstev bo mogoœe
financirati tudi izdelavo jubilej-
ne znaœke, ki jo bo prav tako pre-
jel vsak lovec. Glede delovanja
LZS je ponovno poudaril, da je
Strokovna sluæba LZS nosilka
izvajanja nalog LZS, zato se mo-
rajo zaposleni v LZS tega zave-
dati, prav tako pa morajo svoje
naloge tudi strokovno opraviti. V
prihodnje bo moralo vodstvo

LZS, zlasti pa Strokovna sluæba
LZS, zagotoviti tudi druge vire
financiranja, saj so moænosti pri-
dobitve finanœnih sredstev na
razliœnih razpisih. Zato v prihod-
nje œlanski prispevek ne sme
ostati izkljuœni vir financiranja
LZS. Za vse navedeno so potreb-
ni ustrezno usposobljeni ljudje,
zato bodo v prihodnje potrebne
korenite spremembe tudi v Stro-
kovni sluæbi LZS. Zaposleni v
Strokovni sluæbi LZS morajo biti
glavni nosilci aktivnosti posa-
meznih komisij, vendar pa je opa-
ziti, da odziv zaposlenih v LZS
pogosto ni takøen. Tudi raœuno-
vodstvo LZS bo moralo biti zara-
di spremenjenih razmer v stro-
kovno pomoœ vsem œlanicam
LZS. Po konœani razpravi, v ka-
teri so razpravljavci izrazili øe
mnogo staliøœ in pripomb, so bili
soglasno sprejeti sklepi.

UO LZS je potrdil predlog
programa dela in finanœni na-
œrt Lovske zveze Slovenije za
leto 2007 z dopolnitvami, ki so
jih œlani UO LZS podali na tej
seji.

Povzetek programa dela in
finanœni naœrt za leto 2007 se
objavita v glasilu Lovec.

Izplaœilo stroøkov za izvedbo
posameznih programov dela ko-
misij in odborov bo opravljeno
po opravljeni storitvi, ki bo
opravljena v skladu s potrje-
nim programom, kar mora s
podpisom na raœunu pred iz-
plaœilom potrditi predsednik
komisije oziroma odbora.

Predsednik je pri naslednji toœ-
ki, ki se je nanaøala na prenos
nalog LZS na drugo pogod-
beno organizacijo, v uvodu po-
jasnil doloœbe 10. œlena Pravil
LZS in poudaril, da mora LZS
svoje naloge izvajati strokovno
in uœinkovito, zato mora svojim
œlanicam LZS zagotoviti vse, kar
potrebujejo. Na ravni organiza-
cije delovanja LZS mora obsta-
jati doloœena povezava med LZS
in lovskimi druæinami. Poenotiti
bi se morala minimalna strokov-
na izhodiøœa strokovnih tajnikov
na obmoœnih lovskih zvezah, saj
razlike med njimi so, tako kot so
med lovskimi druæinami. S sploø-
nim aktom bo doloœen minimal-
ni obseg nalog. O merilih so æe
razpravljali, prav tako pa je bilo
ugotovljeno, da obseg dela ni
enak pri tistih strokovnih tajni-
kih obmoœne zveze, ki opravljajo
naloge za LD s skupnim øtevi-
lom 700 œlanov, ali tistimi, ki

opravljajo delo za veœje øtevilo
œlanov LD. Zato je temeljno iz-
hodiøœe v øtevilu œlanov, povsem
drugo pa je obseg prenesenih na-
log, ki jih bodo opravljali stro-
kovni tajniki obmoœnih zvez. V
sodelovanju z obmoœnimi lov-
skimi zvezami bo zato doloœen
tudi obseg nalog, ki jih bo LZS
prenesla na obmoœno zvezo. Vse-
kakor je treba to podroœje delo-
vanja reøiti enotno, je v uvodu
menil Mahne. Pojasnil je tudi, da
bo œlanski prispevek za leto 2008
enoten, vendar pa bo LZS za to,
ker bo obmoœna zveza lovskih
druæin opravljala del nalog v nje-
nem imenu, imela tudi razliœen
pristop. Svoja staliøœa do tega
vpraøanja je izrazilo tudi nekaj
drugih razpravljavcev, nato pa je
Mahne pojasnil, da bodo do kon-
ca leta jasno doloœili merila, prav
tako pa bodo podpisali pogodbe
med LZS in obmoœnimi zvezami
lovskih druæin, na katere bo pre-
neseno izvajanje doloœenih na-
log LZS. 

Po razpravi so œlani UO LZS v
skladu s sklepom Statutarno-
pravne komisije, ki so ga sprejeli
18. 4. 2007, sprejeli sklep, naj
obmoœne lovske zveze posre-
dujejo Strokovni sluæbi LZS
bilanco stanja in uspeha za leti
2005 in 2006 ter finanœni naœrt
za leto 2007 ter odgovorijo na
vpraøalnik, ki ga bo pripravila
Strokovna sluæba LZS. Na te-
melju tega bodo pripravili stro-
kovne podlage za podpis po-
godb po 10. œlenu Pravil LZS.

V zadnji toœki dnevnega reda
je predsednik poroœal, da bo
septembra in oktobra letos okrog
80 LD sodelovalo pri projektu,
katerega nosilec je Biotehniøka
fakulteta v Ljubljani (prof. dr.
Ivan Kos), in zajema sodobno
øtudijo pri slovenskem delu po-
pulacije medvedov s pomoœjo
neinvazivnih molekularno-ge-
netskih metod (veœ v Lovcu na
str. 425). Nadalje je predsednik
seznanil navzoœe, da bo Vlada
sprejela predlog zakona o spre-
membah in dopolnitvah ZDLov-
1, ki ga je pripravilo MKGP.
Œeprav je ustavna odloœba jasno
doloœila, katere doloœbe ZDLov-
1 so v neskladju z Ustavo, pa je
predlog sprememb in dopolnitev
ZDLov-1 obseænejøi. Temeljno
izhodiøœe, ki ga podpira LZS, je,
naj se spreminja samo tisto, kar
je navedeno v ustavni odloœbi.
Pojasnil je, da je bila za pripravo
sprememb in dopolnitev ZDLov-
1 imenovana posebna komisija
pri MKGP, ki se je sestala samo
v zaœetku letoønjega leta. Pred-
log zakona o spremembah in do-

polnitvah ZDLov-1 je reultat
dela zaposlenih ljudi na njiho-
vem direktoratu. Povedal je, da
se je besedilo sprememb in do-
polnitev ZDLov-1 neprestano
spreminjalo. V nadaljevanju seje
so œlani UO LZS odloœili øe o
podelitvi lovskih odlikovanj, in
sicer so sklenili, da se red za lov-
ske zasluge I. stopnje podeli:
Alojzu Joøtu iz LD Kamnica,
Venœeslavu Lavrenœiœu iz LD
Gaj nad Mariborom in Ivu
Sovinøku iz LD Gornji Grad.

Uredniøtvo – B. L.

Povzetek naœrta 
dela in finanœnega
naœrta LZS za leto
2007

Po izvolitvi novih organov in
predsednika LZS je Upravni

odbor LZS z imenovanjem svo-
jih komisij in uredniøkega odbo-
ra doloœil usmeritve za delovanje
LZS v letu 2007. Na nekaterih
podroœjih so novi organi in ko-
misije le nadaljevali z opravlja-
njem svojih nalog iz minulega
leta, medtem ko so se na drugih
zaœele izvajati aktivnosti povsem
na novo. Cilji LZS so jasno do-
loœeni v novih Pravilih LZS.
Vendar pa jih bo mogoœe doseœi
le z aktivnejøim delovanjem vseh
organov LZS in njihovih delov-
nih teles ter z jasnim, odloœnim
in pravoœasnim odzivom Stro-
kovne sluæbe LZS na vsa aktual-
na vpraøanja, ki so tesno pove-
zana z vlogo LZS kot samostojne
lovske in naravovarstvene ne-
vladne organizacije. Pred LZS,
njenimi organi in delovnimi tele-
si, zlasti pa pred Strokovno sluæ-
bo LZS, kot nosilko izvajanja
nalog LZS, so nove naloge, ki jih
bo lahko opravila le z ustrezno
kadrovsko zasedbo in nujno re-
organizacijo Strokovne sluæbe
LZS. V nasprotnem primeru LZS
ne bo mogla uœinkovito oprav-
ljati vseh svojih nalog, zlasti ne
nalog, ki jih opravlja v javnem
interesu in kot javno pooblastilo
na podlagi Zakona o divjadi in
lovstvu.

Naœrt dela LZS za leto 2007
je oblikovan na podlagi sprejetih
programskih usmeritev in kon-
kretnih programov dela komisij
in uredniøkega odbora. Naœrt
ohranja in krepi obseg zaloæni-
øke dejavnosti in strokovnih pro-
gramov komisij za: veliko divjad
in zveri, malo divjad, izobraæe-
vanje, odnose z javnostjo in lov-
sko kulturo, strelstvo in lovsko
oroæje, lovsko kinologijo, infor-
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macijski sistem in mednarodne
odnose. V okviru zaloæniøke
dejavnosti bo tako kot v prejø-
njih letih izølo deset enojnih øte-
vilk in ena dvojna øtevilka glasi-
la Lovec, ob 100-letnici LZS pa
bo izøel almanah 100 let v kralje-
stvu Zlatoroga kot 33. knjiga
Zlatorogove knjiænice. Tako kot
v prejønjih letih bo na podroœju
velike divjadi in zveri potekalo
spremljanje patologije divjadi, in
sicer v sodelovanju z Veterinar-
sko fakulteto v Ljubljani. Z nave-
deno fakulteto sodeluje LZS tudi
pri raziskavi divjega praøiœa, ki
zajema analizo oplojenosti uple-
njenih divjih svinj in øtevilo za-
rodkov. V naœrtu so tudi nasled-
nje aktivnosti: priprava video
gradiva posnetkov bolezni gam-
sov in posnetkov divjadi v habi-
tatu; priprava analize o vrstah in
vzrokih nenaravnih izgub, zlasti
parkljaste divjadi, ter opredelitev
moænih naœinov prepreœevalnih
ukrepov; sodelovanje v postop-
kih nastajanja novega zakona o
Triglavskem narodnem parku, s
poudarkom na divjadi in uprav-
ljanju na izhodiøœih trajnostne
rabe ter z upoøtevanjem evrop-
skih naravovarstvenih standar-
dov; nadaljevanje sodelovanja
LZS v mednarodnem projektu
Interreg II A Italija – Slovenija;
vzpostavitev pretoka in izmenja-
va strokovnih informacij znotraj
FACE in CIC; opravljanje dru-
gih strokovnih nalog. Na pod-
roœju male divjadi je program
dela usmerjen predvsem v tri
cilje: nadaljevanje in stimulira-
nje naœrtovanega upravljanja z
malo divjadjo in njenim æivljenj-
skim prostorom; izvajanje pre-
iskav na mali divjadi; ohranjanje
okolja male divjadi in promocija
okoljevarstvene naravnanosti slo-
venskega lovstva. Ker je med lov-
skimi druæinami zanimanje za
usmerjeno izboljøevanje okolja
male divjadi, projekti pa trajajo 3
leta ali 5 let, bodo za izbor lov-
skih druæin pripravljena izbirna
merila, prav tako pa bodo med
LZS in posamezno LD sklenjeni
pisni dogovori. Preiskave na mali
divjadi zajemajo predvsem pre-
iskavo dejavnikov, ki vplivajo na
velikost in nihanje populacije ter
selitvenih navad poljskega zaj-
ca in oceno starostne ter spolne
strukture uplenjenih poljskih zaj-
cev. Opravljen bo popis remiz-
nih povrøin, nadaljevali pa bomo
tudi z akcijo, zaœeto æe leta 2005,
s katero æelimo opozoriti na
nespoøtovanje dobre kmetijske
prakse pri rabi fotofarmacevt-
skih sredstev. Po programu izo-
braæevanja so bili v Seæani, Po-
stojni, Koœevju, Murski Soboti,

Krøkem, Cerknici, Kranju, Mo-
stu na Soœi, Novi Gorici, Litiji,
Slovenj Gradcu, Ljubljani, Mari-
boru, Idriji, Novem mestu in na
Ptuju organizirani teœaji uspo-
sabljanja lovskih pripravnikov
za pripravo na teoretiœni del lov-
skega izpita. V jeseni bodo kon-
œani tudi: priprava programa za
izobraæevanje lovskih œuvajev in
Navodilo za opravljanje izpita za
lovskega œuvaja ter dopolnitve
Navodil za izvajanje praktiœnega
in teoretiœnega dela lovskega iz-
pita ter vodenje evidenc. Da bi
zagotovili uœinkovito izobraæe-
vanje lovskih pripravnikov in
lovskih œuvajev v letu 2008, bo-
sta do konca letoønjega leta pri-
pravljena in zakljuœena tudi raz-
pis za izvedbo teœajev usposab-
ljanja za pripravo na teoretiœni
del lovskega izpita ter razpis za
pripravo na izpit za lovskega
œuvaja. Glede na pobude bodo v
jeseni opravljena tudi usposab-
ljanja mentorjev za lovske pri-
pravnike. Za nadaljnje delovanje
Slovenskega lovskega muzeja
bo treba pristopiti k pogodbeni
opredelitvi odnosov med Tehniø-
kim muzejem Slovenije in LZS

glede statusa muzeja pa tudi æe
predstavljene idejne zasnove no-
vega Slovenskega lovskega mu-
zeja, ki je ena izmed pomembnih
promocijskih in izobraæevalnih
dejavnosti LZS. Lovstvo je na
oœeh javnosti, zato je na pod-
roœju odnosov z javnostjo in
lovske kulture treba vzpostaviti
tesnejøe sodelovanje znotraj ce-
lotne lovske organizacije ter za-
gotoviti ustrezne oblike strokov-
nega usposabljanja v lovskih
druæinah, obmoœnih zvezah lov-
skih druæin pa tudi v Lovski
zvezi Slovenije. Ker so tudi od-
nosi z javnostjo pomemben del
delovanja LZS, bo v jeseni orga-
niziran strokovni seminar, komi-
sija pa bo sodelovala tudi pri pri-
pravi in delovanju nove spletne
strani LZS. V naœrtu je: nadalje-
vanje serije TV-oddaj Zelena bra-
tovøœina; tiskanje plakata Ptiœi
Slovenije; ponatis knjiæice Lovi-
ti je naravno; sodelovanje s TV-
in RA-postajami; sodelovanje z
Biotehniøko fakulteto v Ljublja-
ni, novinarji in poslanci; odziva-
nje na predvidljive dogodke (npr.
dan Zemlje, dan gozdov; dan
ekologije …); sodelovanje na

34. sreœanju Lovskih pevskih
zborov in rogistov; sodelovanje s
slikarji, risarji, graverji, kiparji,
fotografi in filmarji; memorial J.
Gerlec; sodelovanje pri izvedbi
obmoœnih revij lovskih skupin
pevcev in rogistov; opravljanje
drugih strokovnih nalog. Sodelo-
vanje LZS na razstavah s tema-
tiko varstva narave, divjadi in
lovstva pomembno prispeva k
predstavitvi lovstva v javnosti,
zato je predvideno sodelovanje
LZS tudi na tem podroœju. Glede
na sprejeti program aktivnosti na
podroœju lovskega strelstva in
lovskega oroæja bodo izvedene
naslednje aktivnosti: dræavna
strelska prvenstva LZS v kombi-
naciji za veterane in v streljanju
na beæeœega merjasca; teœaj in
izpit za lovske strelske sodnike;
teœaj za individualno polnjenje
streliva; priprava sprememb pra-
vilnika o lovskem strelstvu; ude-
leæba strelske ekipe LZS na med-
narodnih tekmovanjih. Program
na podroœju lovske kinologije
temelji na naœrtih dela vzrejnih
komisij, prav tako pa so upoøte-
vane lovske kinoloøke prireditve
na dræavnem nivoju ter medna-
rodne prireditve, predvsem tiste,
kjer usposabljajo pse za uporabo
v loviøœih. Glede vloæene po-
bude za sistemsko ureditev krvo-
sledniøtva in ustanovitev komisi-
je oziroma podkomisije za krvo-
sledniøtvo so v okviru komisije
za lovsko kinologijo v naœrtu
tudi naslednje aktivnosti: pripra-
va registra vodnikov krvosled-
cev; posodobitev obstojeœega
programa za spremljanje aktiv-
nosti vodnikov; priprava letnih
analiz o opravljenih iskanjih ob-
streljene divjadi oziroma nad-
gradnja lovskega informacijske-
ga sistema; nadgradnja programa
usposabljanja vodnikov krvo-
sledcev. Na podroœju lovskega
informacijskega sistema pro-
gram obsega naslednje naloge:
delo na spletni aplikaciji Lisjak;
vzpostavitev delovanja nove
spletne strani, opravljanje drugih
nalog. V naœrtu je priprava pro-
gramskih modulov Evidenca
naroœnikov revije Lovec in Letni
naœrt loviøœa ter povezave prog-
rama Lisjak s spletno stranjo
LZS, prenova modula Admini-
stracija uporabnikov, priprava
izpisa in sprememb v modulu
Œlanstvo, izpisa v modulu Lov-
ska organizacija, analitiœnih iz-
pisov in sprememba logike prog-
rama v modulu Odstrel in izgube
ter sprememba modula Naroœa-
nje lovskih izkaznic. Delo na
spletni strani LZS terja po potr-
ditvi vsebine spletne strani iz-
vedbo razpisa za administratorje

444 Lovec, LXL. letnik, øt. 9/2007

LOVSKA ORGANIZACIJA



lokalnih strani z izbiro in potrdit-
vijo ter izvedbo usposabljanja
administratorjev lokalnih strani
za delo. Na podroœju medna-
rodnih odnosov bo LZS nada-
ljevala svoje sodelovanje v delov-
nih telesih CIC, FACE in IUCN,
prav tako pa tudi na podroœju
dvostranskih odnosov. 

Ker finanœni naœrt ohranja na-
œelo preteænega financiranja na-
log iz osebnega prispevka œla-
nov, bo treba za izvajanje nalog,
zlasti tistih, ki jih opravlja LZS
kot javne naloge, nekatere izmed
njih pa tudi kot javno pooblasti-
lo, iskati moænosti financiranja
delovanja LZS tudi iz drugih, æe
razpoloæljivih virov.

Letos na Lentu …

34. sreœanje 
lovskih pevcev 
in rogistov 
na Øtajerskem 

Veœ kot 450 pevcev in rogi-
stov iz Slovenije in tujine je
pelo in igralo v Lenartu, Slo-
venski Bistrici, Ruøah in Ma-
riboru. Leta 2008 bo sreœanje v
Øentjerneju.

Øtajerska, deæela delavnih, pri-
jaznih in gostoljubnih ljudi,

goric in dobrega vina; veœ tisoœ
litrov ga skladiøœijo celo v kle-
teh pod samim mestom Maribor.
Doma in po svetu ni prepoznav-
na samo po Zlati lisici, Nareœni
popevki, Festivalu Lent, po veœ
sto let stari trti, ampak tudi po
bogatih loviøœih in delavnih øta-
jerskih lovcih. V Mariboru, ki
kandidira za evropsko prestolni-
co kulture leta 2012, v Lenartu,
Slovenski Bistrici in v Ruøah, je
tretji dan letoønjega poletja, t. j.
23. junija, ko je nekaj dni traja-
joœa peklenska vroœina nekoliko
popustila, potekalo 34. sreœanje
slovenskih pevskih zborov in ro-
gistov z mednarodno udeleæbo.
Letoønje sreœanje je bilo orga-
nizirano v okviru praznovanja
100-letnice organiziranega lov-
stva na Slovenskem. Glavni po-
krovitelj je bila tudi tokrat LZ
Slovenije. LZ Maribor in Mestna
obœina Maribor sta kot glavna
organizatorja s pomoœjo priza-
devnih øtajerskih lovcev in ob-
œin: Lenart, Slovenska Bistrica
in Ruøe organizirali eno najveœ-
jih letoønjih lovskih kulturnih
prireditev ne samo v Sloveniji,
ampak tudi v øirøi okolici. V bo-
gat in pisan mozaik razvejane
kulture v tem delu Slovenije je
bil vgrajen øe en kamenœek, to-
krat obarvan z lovsko kulturo.

Brez zadrækov in s pohvalo
lahko zapiøemo, da je bilo 34.
sreœanje na Øtajerskem v kar ne-
kaj pogledih rekordno. Veœ kot
450 nastopajoœih lovskih pevcev
in rogistov iz veœ kot 40 lovskih
glasbenih skupin iz Slovenije,
Italije, Avstrije in Hrvaøke je le-
tos za en dan naredilo Øtajersko
øe bolj lovsko, Slovenijo in Lov-
sko zvezo Slovenije pa øe bolj
prepoznavno. Toliko nastopajo-
œih doslej øe ni bilo videti. K svo-
jevrstnemu rekordu, œe zapiøemo
po øportno, so svoje prispevali
tudi øtevilni sorodniki in lovski

busni prevoz iz Maribora do pri-
reditvenih prostorov (in nazaj).

Ob vznoæju Pohorja, nad Ru-
øami, v senci veœstoletnih mo-
goœnih hrastov, lip, borov in jelk,
ki obdajajo letni prireditveni pro-
stor, se je predstavilo 14 glas-
benih skupin. Øtevilne obiskoval-
ce prireditve, ki je potekala tudi
v okviru 60-letnice LD Ruøe, je
v uvodu nagovoril Bojan Ur-
banœiœ, stareøina ruøkih lovcev,
ki je zanimivo opisal uspeøno pot
LD Ruøe v minulih 60 letih.
Zbrane je nato nagovoril ruøki
æupan in poslanec Vili Rezman:

vo tudi v prihodnje, œe bi bilo
potrebno. Zato si zasluæite vso
pohvalo in zahvalo, øe posebno
ob 100-letnici slovenskega lovst-
va,« je s œestitko konœal obramb-
ni minister. Med mnoæico smo
opazili tudi znanega øtajerskega
lovca Martina Krajnca z Zavo-
da za gozdove Slovenije.

Bogdan Mahne, predsednik
LZ Slovenije, je med drugim po-
vedal: »Slovenski lovci smo lah-
ko resniœno ponosni na tako vi-
sok jubilej, ki ga praznujemo v
tem letu. Øe posebno smo lahko
ponosni na vse, kar smo storili,

tovariøi, ki æe leta spremljajo
svoje pevce in rogiste na sreœa-
njih, ter tudi drugi obiskovalci,
ki so priøli posluøat ubrano petje
in igranje v Lenartu, Slovenski
Bistrici in Ruøah. Zlasti pa øe
tisti, ki so napolnili mariborsko
unionsko dvorano, kjer je pote-
kala sklepna prireditev. Tako se
letos ni zgodilo, kar se je dogaja-
jo skoraj vsa prejønja leta, da so
nastopajoœi peli in igrali sami
sebi, kot so poudarjali. Na letoø-
njem sreœanju je bilo novo tudi
to, da organizator ob malici in
kosilu ni postregel alkoholnih pi-
jaœ, ampak izkljuœno brezalko-
holne. Seveda to ni bilo vsem
vøeœ! Sliøali smo pripombe, bolj
osamljene, da so lovci odrasli in
odgovorni ljudje in da ni prav, da
jih nekdo obravnava kot mlado-
letne osebe. Tisti, ki so œutili po-
trebo po alkoholu, so se æe neka-
ko znaøli! In ne nazadnje si orga-
nizatorji lahko øtejejo za rekord
tudi, da jim je uspelo za vse na-
stopajoœe in njihove spremlje-
valce priskrbeti brezplaœen avto-

»Med slovenskimi lovci se vedno
dobro poœutim, saj mi ni treba
sneti klobuka, ki je moj zvesti
spremljevalec. Od klobuka se
baje steæka loœite tudi lovci,« je v
uvodu, za popestritev, dejal po-
slanec Rezman in dodal, da je
LD Ruøe ob 60-letnici prejela
priznanje Obœine Ruøe za dokaj
uspeøno delo pri varovanju nara-
ve in divjih æivali, pa tudi za
pristne tovariøke vezi med slo-
venskimi lovci. V spremstvu
Rezmana se je prireditve nena-
povedano udeleæil tudi obrambni
minister Karl Erjavec. Tudi on
je svoj nagovor zaœel s sorodni-
mi povezavami med lovci in vo-
jaki: »Slovenski lovci in sloven-
ski vojaki imate veliko skupnega.
Lovci in vojaki nosite uniforme,
ki se z barvo lepo zlivajo z nara-
vo, oroæje imate lovci, imajo ga
tudi vojaki, imate lovske rogiste,
svoje godbenike ima tudi vojska.
Lovci imate izkuønje za preæivet-
je v naravi, kot jih imajo tudi
naøi vojaki. Oboji ste z oroæjem
æe branili domovino in bi jo goto-

da imamo danes v Sloveniji do-
kaj œisto naravo in zdravo div-
jad. Pohvale vredno je tudi naøe
dobro soæitje s kmeti in drugimi
dejavniki. Radi se namreœ druæi-
mo z vsemi, ki jih zanima zdrava
narava in divjad. Zlasti ponosni
smo lahko na svojo lovsko kul-
turo. Imamo lovske pevce in ro-
giste, ki bogatijo naø vsakdan in
ki veliko naredijo tudi za promo-
cijo Slovenije. Œesa podobnega,
da bi imeli tako bogato lovsko
kulturo, nimajo nikjer v Evropi,«
je poudaril Mahne. K œestitkam
ob 60-letnici LD Ruøe se je pri-
druæil tudi Branko Kurnik,
predsednik LZ Maribor. Mahne
in stareøina Urbanœiœ sta ob jubi-
leju ruøke LD nekaterim priza-
devnim lovcem te LD podelila
odlikovanja LZ Slovenije.

Nadvse slovesno je sreœanje
potekalo tudi v Slovenski Bistri-
ci, v kateri danes æivi okrog 8 ti-
soœ prebivalcev. Tamkajønje me-
sto ob vznoæju Pohorja ni samo
eno najstarejøih mest v Sloveniji,
ampak se ponaøa tudi s kar nekaj
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zgodovinskimi zgradbami. Cer-
kev sv. Jerneja je bila zgrajena
leta 1240, cerkev Marije sedem
æalosti leta 1379 in grad Sloven-
ska Bistrica leta 1587. V objemu
grajskih zidov so letos peli in
igrali lovski pevci in rogisti iz
kar 13 glasbenih skupin. Branko
Vasa, ki je skrbel za prireditev v
Slovenski Bistrici, nam je pove-
dal, da je sreœanje v njihovem
kraju nadvse uspelo. K res dob-
remu petju in igranju je svoje pri-
spevalo tudi veœ kot 300 obisko-
valcev, ki niso skoparili z aplav-
zi. Vse prisotne sta nagovorila
Marjan Kselman, podpredsed-
nik LZ Maribor, in mag. Ivan
Pristovnik, podæupan Obœine
Slovenska Bistrica.

Niœ manj slovesno in pestro ni
bilo sreœanje v Lenartu. Da je
bila prireditev, na kateri je nasto-
pilo 14 lovskih glasbenih skupin,
nadvse uspeøna, ima veliko za-
slug tudi glavni urednik Lovca
dr. Marjan Toø, ki je bdel nad
organizacijo prireditve. Da tudi v
tem kraju ljudje dobro sodelujejo
z lovci, se je izkazalo na prire-
ditvi v tamkajønjem Kulturnem
domu. Pevce in rogiste je priølo
posluøat kar lepo øtevilo obisko-
valcev. Priøla sta tudi æupan in
podæupan Obœine Lenart Janez
Kramberger in Franc Krivec.
Vse prisotne sta nagovorila Mar-
jan Toø in æupan.

Vrhunec letoønjega 34. sreœa-
nja je bil nedvomno v mariborski
unionski dvorani. Da bo sklepna
prireditev res potekala tako, kot
se za tako prireditev spodobi, se
je pokazalo æe na dopoldanski
skupni vaji pevcev in rogistov,
zlasti pa na veœerni skupni vaji 
z godbeniki Pihalnega orkestra
KUD Poøta Maribor, ki jih æe
desetletja vodi neutrudni Ervin
Hartman. Tako dobrega ubra-
nega, usklajenega in kakovost-
nega petja se ne bi sramovali niti
najbolj prestiæni pevski zbori. Ni

namreœ lahko kar tako postaviti
na oder veœ sto pevcev, ki enkrat
na leto zapojejo skupaj. Vse za-
sluge za to nedvomno veljajo
koroøkemu profesorju in prizna-
nemu evropskemu pevovodji To-
netu Gaøperju, ki je vodil zdru-
æene pevce. Letos je nadvse
usklajeno in odliœno trobilo na
lovski rog veœ kot sto rogistov;
zdruæene je vodil priznani prek-
murski profesor Stanko Peter-
ka, sicer vodja Prekmurskih ro-
gistov, ki sodeluje tudi pri pripra-
vi izdaje zbranih Grlœevih del,
skladb za lovske rogove, ki bodo
prav tako izøla ob letoønji 100-
letnici LZS.

Œeprav smo lovci znani po
svoji natanœnosti, se prireditev v
unionski dvorani ni zaœela ob na-

ki ga je zaœel s slovensko himno.
Bogdan Mahne je kot predsed-
nik LZS v slavnostnem govoru
na kratko spomnil vse prisotne,
da je letoønje praznovanje dolg
vsem tistim, ki so lovsko organi-
zacijo vodili skozi stoletje in tudi
dobra popotnica za naprej. Tudi
v unionski dvorani je poudaril,
kako pozitivno je dobro sodelo-
vanje z vsemi uporabniki prosto-
ra, zlasti øe s kmetovalci in goz-
darji. »Zapeta pesem in zvok ro-
gov imata v danaønji zaprti togi
in tekmovalni druæbi øe celo

globlji pomen. Odpira nam vrata
v razmiøljanje in oblikovanje
spoznanj, s katerimi plemenitimo
naøo osebnost. Tudi naøe poslan-
stvo, ki smo si ga izbrali kot lovci
in ga uresniœujemo v svojih LD
in obmoœnih lovskih zvezah, je
plemenito. Prinaøa nam sicer
øtevilne obveznosti in predvsem
veliko odgovornost do narave,
divjadi in njenega æivljenjskega
prostora, a nas hkrati navdaja z
radostjo in ponosom, da poma-
gamo ohranjati slovensko narav-
no bogastvo in lovsko izroœilo.

povedani uri. Kljub temu sta bila
uvod in sama zakljuœna priredi-
tev letoønjega sreœanja, ki je po-
tekalo tudi v okviru Festivala
Lent, nadvse slavnostna. V bo-
gatem in pestrem kulturnem pro-
gramu, ki ga je profesionalno
povezovala Darinka Œobes, si-
cer napovedovalka na Radiu Ma-
ribor, je poleg lovskih pevcev in
rogistov sodeloval tudi Pihalni
orkester KUD Poøta - Maribor,
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Predsednik Bogdan Mahne se med lovskimi pevci in rogisti vedno
dobro poœuti. Tako je bilo letos tudi na Øtajerskem.

Za posthumno nagrajenega lovskega rogista Stanislava Jermana
(Øentjernejski rogisti) je plaketo prevzela njegova æena.

Da je sreœanje sploh bilo na Øta-
jerskem, ima najveœ zaslug Bran-
ko Kurnik, predsednik LZ Ma-
ribor.

Branko Kurnik, predsednik LZ Maribor: »Lovci LZ Maribor
smo ponosni, da nam je lovska zveza Slovenije zaupala organiza-
cijo letoønjega sreœanja. Za nas pomeni ta izredno zanimiva, ust-
varjalna in pomembna kulturna prireditev nekaj posebnega, saj se
dogaja prav v œasu, ko slovenski lovci praznujemo 100 let organi-
ziranega lovstva na Slovenskem. Zato smo na LZ MB pristopili k
organizaciji omenjene prireditve æe lani jeseni, saj smo se zaveda-
li, da je organizacija take prireditve izredno zahtevna. Poleg tega
smo si postavili tudi cilj, da izpeljemo prireditev dovolj odmevno,
in to prav v œasu, ko Maribor doæivlja svoj kulturni vrhunec s pri-
reditvami LENT 2007, v program katerega smo uspeli uvrstiti tudi
to naøo najveœjo manifestacijo slovenske lovske glasbene kulture.
S ciljem, da bo prireditev uspeøno izpeljana, smo æeleli dodati tudi
svoj prispevek k praznovanju naøega velikega jubileja letos.

Zdaj, ko je prireditev konœana, ocenjujem, da je bila organizi-
rana zelo uspeøno, kar potrjujejo prvi vtisi vseh sodelujoœih, sode-
lavcev na LZ MB kakor tudi obiskovalcev na vseh prizoriøœih. To
je sicer prva ocena, po kratkem poœitku, ki smo ga potrebni vsi ak-
terji te prireditve, pa bomo gotovo opravili detajlno analizo. Pre-
priœan sem, da bo ta analiza dala tudi izhodiøœa za razmislek in
odloœitve, kako s to tradicionalno lovsko kulturno prireditvijo v
prihodnje. Menim, da je prireditev v taki obliki, kot jo organizacij-
sko izvajamo, prerasla svoje okvire in da je prav zdaj œas, da se
odloœimo o spremembah na tem podroœju, saj bo to v veliko
pomoœ za organizacijo v prihodnje. Naj tudi poudarim, da je bila
v Lenartu, Ruøah in v Slovenski Bistrici izkazana od vodstev teh
obœin velika pozornost naøi kulturni prireditvi, saj so vse udele-
æence pozdravili æupani teh obœin, v Ruøah øe celo minister Karel
Erjavec. Æal pa se to ni zgodilo na zakljuœni prireditvi v Mariboru.
Sam sem priœakoval in bil tudi trdno prepriœan, da bo obisk naøe-
ga œlanstva veœji, kot je bil, saj gre za prireditev, ki je samo enkrat
na leto in ki je »naøa - lovska«. Z odnosom do tega paœ pokaæemo
svojo pripadnost lovski organizaciji.«



Mahne je tako med drugim zapi-
sal tudi v almanah letoønjega sre-
œanja. Branko Kurnik je kot
predsednik LZ Maribor in pod-
predsednik LZ Slovenije dejal,
da je s tem, ko je bilo sreœanje na
njihovem koncu, to tudi prizna-
nje øtajerskim lovcem. Zahvalil
se je vsem pevcem in rogistom,
ki æe veœ desetletij mnogo pro-
stega œasa namenjajo bogatenju
lovske kulture, zlasti pa Pihalne-
mu orkestru KUD Poøta - Mari-
bor, ki je s sojo prisotnostjo ne-
dvomno dal peœat lovski kulturni
prireditvi in vsem, ki so tako ali
drugaœe, pomagali pri organiza-
ciji sreœanja. 

Zbranim v unionski dvorani bi
moral spregovoriti tudi æupan
Mestne obœine Maribor Franc
Kangler, œastni predsednik or-
ganizacijskega odbora, ki pa ga
na prireditev ni bilo. Namesto
njega naj bi priøel, tako so nam-
reœ sporoœili tik pred zaœetkom
prireditve, podæupan Andrej

Verliœ, ki med drugim skrbi tudi
za kulturo v mariborski obœini. A
tudi njega ni bilo! 

Ob letoønjem velikem prazni-
ku slovenskih lovskih kulturni-
kov je LZ Slovenije na pobudo
nekdanjega Odbora za lovsko
glasbeno kulturo podelila plaketi

za lovsko glasbeno kulturo. Post-
humno je bila podeljena dolgo-
letnemu in cenjenemu vodji Øent-
jernejskih rogistov Stanislavu
Jermanu. Plaketo sta æeni po-
kojnega izroœila B. Mahne in B.
Kurnik. Za 25-letno uspeøno de-
lovanje so plaketo prejeli tudi
KUD Hoœe - Pohorski rogisti.
Plaketo je prejel predsednik ro-
gistov Branko Zupan. 

Sklepno prireditev letoønjega
34. sreœanja so sklenili slavnost-
no, kot so jo zaœeli, in sicer s
skladbo Slovenci – Draga Lor-
beka v izvedbi Pihalnega orke-
stra KUD Poøta - Maribor. Ervin
Hartman je k tej skladbi napisal
tudi kratko besedilo, ki so ga za-
peli vsi nastopajoœi: »Dekle za-
kaj tajiø, da sama ti leæiø, na
slamci se pozna, da sta leæala
dva. Veselo vam igra, zdaj lov-
ska muzika, kdor nas øe ne po-
zna, povsod smo mi doma …« Mi
dodajamo: z letoønjim petjem in
igranjem na Øtajerskem smo slo-
venski lovci res povsod doma in
øe bolj prepoznavni. Programski
odbor LZ Maribor je z vso vne-
mo vodil vsestranski organizator
sreœanja Ivan Æiæek, ki si ne-
dvomno zasluæi javno pohvalo za
uspeøno organizacijo 34. sreœanja.

Izvenele so lovske in domaœe

pesmi, utihnili so lovski rogovi.
Hvala, Øtajerska, hvala, Maribor,
Lenart, Slovenska Bistrica in
Ruøe. Hvala, øtajerski lovci in
Øtajerci. Pozdravljena, Dolenj-
ska, Dolenjci - KUD Øentjernej-
ski rogisti leta 2008!

Franc Rotar

Genetske 
raziskave pri 
divjih æivalih 
stopajo v ospredje

VBioloøkem srediøœu v Ljub-
ljani je bila 20. junija letos

organizirana kratka predstavitev
temeljnih rezultatov najnovejøe-
ga temeljnega projekta Varstve-
na genetika medveda, jelenjadi
in risa v Sloveniji, katerega vod-
ja je bil prof. dr. Peter Trontelj.
Kot je povedal v uvodu, je bila to
pri nas prva raziskava, ki je s
pomoœjo molekularno-ekoloøkih
metod skuøala odgovoriti na
kljuœna vpraøanja in teæave uprav-
ljanja z vrstami nekaterih pro-
stoæiveœih velikih sesalcev. V
Sloveniji zaœetki raziskav na te-
melju analize DNK pri divjadi
segajo v leto 2004, ko so zaœeli z
omenjenimi raziskavami na dveh
loœenih obmoœjih. Projekt je fi-
nancirala Agencija za razisko-
valno dejavnost RS. 

Izsledki raziskav s to metodo,
ki jo zdaj øirøe uvajajo na Od-
delku za biologijo, Oddelku za
gozdarstvo in obnovljive vire ter
Oddelku za æivinorejo Biotehni-
øke fakultete Univerze v Ljub-
ljani, bodo imeli, œe bodo podpr-
ti, pomembno mesto pri prihod-
njem prouœevanju dinamike æi-
valskih populacij in pri upravlja-
nju z æivalskimi vrstami v narav-
nih ekosistemih in geografsko
zakljuœenih obmoœjih. Razisko-
valci sodelujejo z Univerzo v
Idahu (ZDA) pri raziskavah veli-
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Udeleæenci javne predstavitve projekta o varstveni genetiki medveda.
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Plaketo lovske glasbene kulture je v imenu Pohorskih rogistov prejel
Branko Zupan.

Letoønjemu sreœanju pevcev in rogistov Slovenije na Øtajer-
skem, ki je bilo, roko na srce, res dobro organizirano, so kar nekaj
bliøœa odvzeli nekateri gostje, ki se niso odzvali povabilu. Med
njimi je v prvi vrsti treba omeniti æupana MO Maribor Franca
Kanglerja, ki je bil tudi œastni predsednik organizacijskega odbo-
ra sreœanja, pa tudi podæupana Andreja Verliœa, ki v mariborski
obœini skrbi tudi za kulturo. On naj bi vse zbrane pozdravil v æupa-
novem imenu.

Zakaj se ni odzval Franc Kangler, ki je kot poslanec naredil ve-
liko dobrega za slovensko lovstvo in ki je navsezadnje tudi zavzet
øtajerski lovec, smo æeleli izvedeti od njega in ga poklicali kar na
æupanstvo. Marija Breznik, ki je tisti dan nadomeøœala uradno
æupanovo tajnico, je storila vse, da nas je poklical sam æupan.
Brez ovinkarjenja smo mu povedali, ker so mnogi po konœani pri-
reditvi v unionski dvorani glasno in kritiœno komentirali njegovo
odsotnost. »Ker sem preveœ rad med lovskimi tovariøi, mi je res
zelo æal, da nisem mogel priti vsaj na zakljuœno prireditev. Œeprav
sem planiral œas za ogled in sreœanje z lovci, se mi to æal ni izølo.
Naœrte so poruøili nenaœrtovani obiski in naloge,« je povedal
Kangler. Zakaj na sreœanje ni bilo njegovega podæupana, pa nam
ni vedel povedati.

Øe najbolj so organizatorji sreœanja, zlasti pa mnogi lovci - pev-
ci in rogisti, ki veliko svojega prostega œasa in tudi svojega denar-
ja ærtvujejo ljubiteljski lovski kulturi, zamerili vsem tistim lov-
skim funkcionarjem, œlanom UO LZ Slovenije, predsednikom
komisij, predsednikom obmoœnih lovskih zvez in drugim, ki so
prejeli uradna vabila, pa se sreœanja tudi niso udeleæili. V unionski
dvorani je organizator zanje rezerviral kar dve pri vrsti sedeæev,
pa so tam poleg predsednika LZS Bogdana Mahneta sedeli samo
øe Branko Kurnik, predsednik LZ Maribor in œlan UO LZS ter
Marjan Kselman, podpredsednik LZ Maribor in œlan UO LZS. V
drugi vrsti pa Janko Kralj, predsednik ZLD Prlekije in œlan UO
LZS. In morda øe kdo. Drugih povabljenih tam æal ni bilo. Vsaj
letos, ko je jubilejno leto slovenskih lovcev, bi bilo øe kako prav,
da bi priøli med lovske pevce in rogiste!

Zakaj tak nekulturni posluh in maœehovski odnos do ljubitelj-
ske lovske kulture, spraøujemo mnoge lovske funkcionarje. Kakor
koli æe, videti je bilo, da so (ne)prisotnost tovariøev na 34. sreœa-
nju mnogi lovski kulturniki vzeli za æalitev. Toliko v razmislek
povabljencem, da se kaj takega ne bi ponovilo æe œez slab mesec v
Cankarjevem domu in prihodnje leto na Dolenjskem!

Franc Rotar



kih zveri, pa tudi s hrvaøkimi
kolegi, saj si s sosednjo dræavo
delimo skupne habitate vseh ve-
likih zveri, ki æivijo tudi v Slo-
veniji. Raziskovalci æe imajo ve-
liko pomoœ in jo vidijo tudi v pri-
hodnje v poklicnem lovskem
osebju LPN ZGS in v mnogih
lovcih, œlanih slovenskih lovskih
druæin. Skoraj ni veœ dvoma, da
bodo postali prav rezultati teh,
kakor jim pravijo, neinvazivnih
in natanœnih genetskih razisko-
valnih metod temelj prihodnjega
upravljanja in varstva ogroæenih
æivalskih vrst kot izhodiøœe za
pravilnejøe doloœanje potrebnih
kvot za izloœitev. Æe iz pilotskih
rezultatov je mogoœe razbrati, da
je, ob sveæih vzorcih in njihovem
optimalnem øtevilu, ki je bil dob-
ljen v krajøem œasu, interval za-
upanja tudi do 95 %. Raziskoval-
ci dobijo vse æelene podatke iz
sveæega vzorca, ki ga sestavljata
del iztrebka in dlaka æivali, ter iz
dodanih natanœnih podatkov o
œasu odvzema in lokaciji vzorca,
ki jih na evidenœni list napiøe
tisti, ki je vzorec vzel iz narave.
S to metodo lahko znanstveniki
doloœijo vsako posamezno æival
in jo nato spremljajo; z njo lahko
izvedo skoraj vse, kar nas zani-
ma o neki vrsti. Øe posebno je
metoda zanimiva zato, ker s po-
moœjo zadostnega (optimalnega)
øtevila vzorcev lahko tudi na-
tanœneje doloœimo, koliko æivali,
npr., æivi na nekem obmoœju
(npr. v Sloveniji). Kot smo raz-
brali iz drugih medijev, ljudi to
øe posebno zanima za medveda,
volka, risa, divje parkljarje itn. 

O zbiranju vzorcev in pilot-
skih genetskih analizah pri med-
vedu v Sloveniji (2004–2006) je
metodologijo dela in rezultate
raziskave povzeto in s pomoœjo
raœunalniøke tehnologije pred-
stavil Tomaæ Skrbinøek, dr. vet.
med. (predstavljena je bila tudi v
Lovcu, 7–8/07). O metodi, ki je
bila uporabljena tudi za raziska-
ve na jelenjadi, sta zanimive po-
datke posredovala prof. dr. Peter
Dovœ in prof. dr. Miha Adamiœ.
Nanizala sta tudi precej dejstev o
zgodovini naseljevanja, o izvoru
in sorodstvenih povezavah slo-
venske jelenjadi. Nekoliko veœ
teæav imajo pri uvajanju tovrstne
metode pri risu, smo izvedeli od
raziskovalcev. Verjetno bo kma-
lu priøel na vrsto tudi volk, œe
bodo æe pripravljeno dokumen-
tacijo za raziskave podprli MOP,
MKGP in Agencija za razisko-
valno dejavnost RS. 

Zanimivi predstavitvi so pri-
sluhnili predstavniki Zavoda za
Gozdove Slovenije, Lovske zve-
ze Slovenije, poklicno lovsko

osebje LPN, øtudenti in predstav-
niki medijev. Vsekakor je bilo
zaœutiti, da bi tovrstne genetske
øtudije v prihodnosti lahko uœin-
koviteje dopolnile natanœnost po-
datkov, ki smo jih doslej æe
zbirali s pomoœjo telemetriœnih
raziskav in z neposrednim opa-
zovanjem ter preøtevanjem v na-
ravi.

Boris Leskovic

8. evropska 
konferenca 
o srnjadi

Kakor je bilo æe najavljeno v
Lovcu, 4/07, na str. 185, je

bilo zadnje, 8. sreœanje strokov-
njakov, ki se v Evropi ukvarjajo
s prouœevanjem biologije, ekolo-
gije, varstva in upravljanja s sr-
njadjo organizirano letos v Slo-
veniji. Tako je bil dejansko ures-
niœen sklep s predhodnega za-

dinavskih deæel in zahodne Ev-
rope. 

Kongres je potekal v veliki
dvorani Hotela Paka v Velenju,
udeleæilo pa se ga je 55 tujih (iz
14 dræav*) in 45 domaœih stro-
kovnjakov, ki so v dveh dneh
predstavili 40 zanimivih stro-
kovnih prispevkov. Deset so jih
predstavili tudi domaœi avtorji,
ki so prispevali nove podatke o
sploønem stanju srnjadi v Slove-
niji ter predstavili oblike naøih
populacijskih raziskav ob upo-
øtevanju vseh najnovejøih evrop-
skih izkuøenj in dognanj. Øe po-
sebno zanimiva je bila predstavi-
tev zaœetnih raziskav v vsej Ev-
ropi aktualne problematike – kako
zmanjøati øtevilo trkov srnjadi v
prometu s pomoœjo ultrazvoœnih
odganjal, ki jih v sodelovanju z
nekaterimi lovskimi druæinami
opravljajo raziskovalci Erico -
Velenje. O tem smo v Lovcu æe
pisali. Cilj organizacije posve-
tovanja o srnjadi v Sloveniji je

sedanja, ki je bilo v Øpaniji (l.
2005). Tovrstne tematske konfe-
rence so se zaœele namreœ v za-
œetku 90-ih let prejønjega stoletja
in so vsaki dve leti v drugi evrop-
ski dræavi, katere del avtohtone-
ga æivalstva je tudi srnjad (Cap-
reolus capreolus). 

Glavni organizatorji letoønje
konference (kongresa), ki je bila
v Velenju od 25. do 29. 6. 2007,
so bili Institut za ekoloøke razi-
skave Erico - Velenje, Zavod
za gozdove Slovenije in Lovska
zveza Slovenije. Organizatorji
so nam povedali, da je bila æelja,
naj bi se na 8. konferenci (kon-
gresu) v Sloveniji posvetovanja
udeleæili tudi raziskovalci iz
srednje in vzhodne Evrope, saj je
bilo opaziti, da so na vseh prej-
ønjih konferencah prevladovali
predvsem strokovnjaki iz skan-

bil tudi sploøna krepitev medna-
rodnega znanstvenega sodelova-
nja na tem podroœju dela in po-
tencialna moænost vkljuœitve na-
øih raziskovalcev v æe tekoœe in
prihodnje mednarodne projekte
ter skupno oblikovanje novih pro-
jektnih idej in povezovalnih ra-
ziskovalnih skupin.

Organizacijski odbor kongre-
sa je vodil doc. dr. Boøtjan Po-
korny (Erico - Velenje), œlani pa
so bili Helena Poliœnik, Karin
Savinek, mag. Andreja Binelli
Kalpiœ, Meta Zaluberøek (Eri-
co - Velenje), Matjaæ Øalej,
Marko Jonozoviœ in Iztok Oæ-
bolt (ZGS). Zaœetek zasedanja

se je zaœel s pozdravnimi nagovo-
ri predstavnikov organizatorjev,
Æivana Veseliœa, v.d. direktorja
ZGS, Marka Maleka, direktorja
Erico - Velenje, in Bogdana
Mahneta, predsednika LZS ter
predstavnikov velenjske obœine,
ki so tujim gostom predstavili
znaœilnosti Øaleøke doline. Iz-
vedbo kongresa in zagotovitev
vseh strokovnih gradiv in po-
trebnih finanœnih sredstev sta so-
financirala Javna agencija za ra-
ziskovalno dejavnost RS in Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano.

Strokovno in vsebinsko je za-
sedanje vodil odbor 13 znanstve-
nikov iz deæel udeleæenk. Vse-
bino so razdelili v 5 vsebinskih
sklopov, in sicer (1) populacij-
ska dinamika srnjadi kot izziv
za uvedbo najustreznejøe meto-
de, na temelju katere je mogoœe
realno ugotavljati øtevilœnost; (2)
ekologija in vedenjska biologi-
ja vrste v razliœnih habitatih Ev-
rope; (3) medvrstne reakcije in
odnosi, s poudarkom na plenil-
stvu; (4) srnjad kot kazalec
kakovosti okolja; (5) varstvo in
upravljanje s populacijami sr-
njadi. Ob referatih so bile orga-
nizirane tudi øtiri tematske de-
lavnice in informacijski strokov-
ni plakati.

Vsak udeleæenec je æe ob pri-
javi dobil knjigo povzetkov refe-
ratov v angleøkem jeziku, ki je
bil tudi sicer domenjeni pogo-
vorni jezik. Simultanega preva-
janja ni bilo.

Zadnja dva dneva so si udele-
æenci ogledali øe Koœevsko, ha-
bitate velikih zveri, Kolpsko do-
lino, LPN Medved - Koœevje in
pragozd Rajhenav. Zlasti veliko
zanimanje je bilo za opazovanje
medvedov na krmiøœih omenje-
nega loviøœa.

Œe strnemo glavne vtise, ki
smo jih dobili kot udeleæenci
konference, je treba organizator-
jem, øe posebno dr. Boøtjanu Po-
kornyju in njegovim sodelav-
cem, na katerih so oœitno slonele
nekajmeseœne priprave in nato
odliœna izvedba kongresa, œesti-
tati. Vse je potekalo po predvide-
nem dnevnem redu in programu.
Tematska in predvsem aktualna
strokovna problematika je bila
zanimivo predstavljena in raz-
prava pestra, tako da se bodo
marsikateri izsledki verjetno æe
kmalu odrazili tudi v praksi
upravljanja s to, vsaj v Sloveniji
temeljno in tudi gospodarsko po-
membno vrsto divjadi. Veœ kot
oœitno se je tudi pokazalo, da so
naøi slovenski raziskovalci stro-
kovno povsem na nivoju drugih
evropskih deæel, ki æe desetletja
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V okviru 8. kongresa o srnjadi (Velenje 2007) je bilo organiziranih
tudi nekaj tematskih delavnic. Zanimiva je bila z naslovom Uprav-
ljanje s srnjadjo v korist lovcev in velikih zveri – je mogoœe zadovo-
ljiti oboje? Vodil jo je dr. John Linnell (na fotografiji), vodilni bio-
log z norveøkega inøtituta za raziskovanje narave.

*Udeleæenci so priøli iz: Belgije (1),
Œeøke (1), Francije (8), Nemœije (3) Mad-
æarske (3), Italije (18), Nizozemske (1),
Norveøke (4), Poljske (5), Portugalske (2),
Økotske (3), Øpanije (3) in Øvedske (3).



v podobne raziskave namenjajo
veliko veœ sredstev kot naøa dr-
æava. Naøi raziskovalci so tujim
tudi jasno povedali, da imajo v
lovcih iz vseh LD in LPN zelo
dobre in zanesljive pomoœnike,
in sicer pri jemanju vzorcev za
raziskave pa tudi pri sprotnem
spremljanju stanja. Le takøno so-
delovanje je porok za natanœne
in vredne rezultate raziskav, ki se
lahko tudi uœinkoviteje odrazijo
pri upravljanju z divjadjo in nje-
nim okoljem. Nekaj vsebinskih
povzetkov s tega posvetovanja,
ki so najbolj zanimivi za naøe
razmere, bomo objavili in pred-
stavili v naslednjih øtevilkah v
obliki skrajøanih povzetkov.

B. Leskovic

Zveza lovskih 
druæin Notranjske
ima novo vodstvo

Letos konec maja je bila v
okviru ZLD Notranjske -

Cerknica redna volilna skupøœi-
na, saj je vodstvu in vsem orga-
nom ZLD potekel øtiriletni man-
dat. Skupøœina je bila na Bloøki
Polici ob polni udeleæbi delega-
tov lovskih druæin in gostov,
predvsem tistih, ki so prejeli pri-
znanja za svoje delo v zvezi.

ZLD Notranjske je ena manj-
øih obmoœnih lovskih zvez v Slo-
veniji. Vanjo je vkljuœenih 11
lovskih druæin (LD) z obmoœij

obœin Cerknica, Loøka dolina in
Bloke, ki skupaj øtejejo nekaj
veœ kot petsto œlanov lovcev.

Dosedanji predsednik Zveze
Franc Koøœak je v svojem poro-
œilu omenil vse pomembnejøe
aktivnosti, ki so se zgodile v
ZLD v øtiriletnem obdobju in ki
so tako ali drugaœe dajale peœat
njenemu delovanju.

Operativne naloge zveze so
bile bolj ali manj zadovoljivo
opravljene, œeprav iz objektivnih
razlogov morda ne vedno v po-
polno zadovoljstvo vseh. Øe po-
sebno ne moremo biti povsem
zadovoljni z oblikovanjem lo-
viøœ in lovskoupravljalskih ob-
moœij, saj pri oblikovanju loviøœ
dræava ni dosledno upoøtevala
katastra obœinskih mej. Prav tako
se je LUO razdelilo na naœrtoval-
ske ekoloøke enote – bazene po
merilih, ki jih je teæko strokovno
zagovarjati.

V zadnjem obdobju je bilo
veliko aktivnosti namenjene pro-
blematiki gospodarjenja z med-
vedom in jelenjadjo, ki sta osred-
nji lovni æivalski vrsti v naøih
loviøœih, pa vse do navadnega
polha, ki je po sedanji zakonoda-
ji prav tako uvrøœen med lovno
divjad in za katerega je potrebno
øe doreœi ustrezen naœin lova gle-
de dosedanje tukajønje tradicije
ter krajevnih obiœajev.

Na podroœju izobraæevanja
lovskih pripravnikov se je ZLD
Notranjske povezovala s Po-
stojnsko-Bistriøko ZLD, kar se je

pokazalo kot primeren naœin so-
delovanja. V tem obdobju je bilo
med lovce z izpitom sprejetih
veœ kot 50 pripravnikov. Organi-
zirana sta bila tudi usposabljanje
lovskih mentorjev ter obnovitve-
ni teœaj za lovske preglednike, ki
se ga je udeleæilo 54 naøih pre-
glednikov. Poskrbljeno je bilo
tudi za osnovni (zaœetni) teœaj za
preglednike uplenjene divjadi za
øirøo regijo. Sprotno stalno izo-
braæevanje smo zagotavljali
predvsem za lovske œuvaje in
lovske mojstre v okviru vsako-
letnih tematskih sreœanj, ki so
bila pri nas vedno vzorno organi-
zirana, za kar velja posebna za-
sluga Aktivu lovskih œuvajev in
mojstrov, ki v Zvezi deluje æe
deset let. Veœ je bilo øe krajøih
seminarjev za posamezna speci-
fiœna podroœja delovanja v lovst-
vu in usposabljanj za vnos podat-
kov v lovski informacijski si-
stem LISJAK.

V normalnem obsegu so pote-
kale tudi aktivnosti na podroœju
lovskega strelstva, lovske kinolo-
gije in lovske kulture. Prav tako
smo ohranjali lovsko sodelovanje
s slovenskimi lovci z avstrijske
Koroøke in iz sosednje Hrvaøke.

Zveza je delovala dokaj racio-
nalno, saj se œlanarina ni poveœa-
la æe nekaj let, bo pa verjetno zdaj
treba zbrati dodatna sredstva za
ureditev novih prostorov, v katere
naj bi se preselila ZLD Notranjske.

Teæave, ki so se pojavljale v
slovenski lovski organizaciji po

sprejetju nove lovske zakonoda-
je in pri udejanjanju le-te v prak-
si, so obremenjevale tudi delo-
vanje naøe obmoœne zveze.

Predolgo smo tavali v nezna-
nem, ko smo se slovenski lovci
ukvarjali sami s seboj in nismo
razreøevali vsebinskih teæav lov-
stva, kar se je prenaøalo tudi na
obmoœne lovske zveze. Tudi na
Notranjskem so se pojavljale ide-
je o ukinjanju obmoœne lovske
zveze kot morda nepotrebnega
œlena organiziranosti med lov-
skimi druæinami in Lovsko zve-
zo Slovenije zgolj le zato, ker
ZDLov-1 ni predvidel take orga-
niziranosti. Sprejem Pravil Lov-
ske zveze Slovenije je zadeve
glede organiziranosti nekako le
postavil na svoje mesto. Da bi
presegli øe razne druge pomisle-
ke in dileme, je skupøœina zadol-
æila nov UO, naj organizira po-
sebno tematsko razpravo – ok-
roglo mizo na temo prihodnje or-
ganiziranosti in delovanja, kjer
bi skuøali razœistiti vse nejasno-
sti in postaviti temelje za delo
vnaprej.

Na koncu je bil namenjen do-
loœen poudarek tudi praznovanju
100-letnice slovenskega lovstva,
ki ga praznujemo letos. Nato so
bila podeljena øe priznanja ZLD
Notranjske, in sicer plakete za
lovske zasluge in ZLD priznanje
zasluænemu œlanu, ki ga je za do-
sedanje aktivno delovanje v Zve-
zi prejelo veœ zasluænih lovcev.

Franc Koøœak 
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Na Celjskem nova
generacija mladih
lovcev

Tako kot prejønja leta smo tudi
letos v okviru Savinjsko-

Kozjanske ZLD - Celje uspeøno
izvedli teœaj za opravljanje lov-
skega izpita. Na podlagi razpisa
LZS je bilo prviœ organizirano
izobraæevanje po doloœbah nove-
ga Pravilnika o izobraæevanju,
po katerem je zdaj organizacija
za opravljanje lovskega izpita
poverjena Lovski zvezi Sloveni-
je. Na naøem obmoœju je teœaj
obiskovalo 39 pripravnikov, ki
so na koncu tudi vsi uspeøno
opravili lovski izpit. Ker smo
razpis o izvedbi teœaja prejeli øele
aprila, smo s predavanji zaœeli
15. maja. Ne glede nato, da so na
nekaterih obmoœnih zvezah za-
œeli s predavanji æe pred razpi-
som, smo menili, da prej ne bomo
zaœeli, dokler ne bomo dobili
zelene luœi od Lovske zveze Slo-
venije; potrjen je moral biti pre-
davateljski aktiv in izdan sklep
Ministrstva za kmetijstvo goz-
darstvo in prehrano o imenova-
nju izpitnih komisij za opravlja-
nje lovskega izpita. 

Zaradi œasovne stiske, saj smo
æeleli, da bi pripravniki opravili
izpit øe v prvi polovici leta, smo
se na sestanku predavateljskega
aktiva odloœili, da bodo letos iz-
jemoma predavanja trikrat na te-
den. S preizkusi znanja po po-
sameznih temah smo zaœeli po
konœanih predavanjih v juniju.
Tako so teœajniki zakljuœni izpit
opravljali v œasu od 2. do 9. julija
pred komisijo, ki jo je predhodno
s sklepom imenoval minister v
sestavi dr. Boøtjan Pokorny,
predsednik, in œlana Miran Kr-
øtinc ter Peter Terglav z Zavoda
za gozdove RS. Celotno organi-
zacijo izvedbe teœaja je vodil
strokovni tajnik obmoœne zveze
Zdravko Mastnak. Ob koncu
teœaja je komisija ocenila, da je
bilo znanje kljub izredno natr-
panemu urniku morda za spo-
znanje slabøe kot prejønja leta,
ko je bil teœaj od februarja do
junija in so se sluøatelji lahko v
miru pripravili na posamezne
izpite. Kljub temu ugotavljamo,
da je predznanje, ki ga priprav-
nik dobi v œasu pripravniøke
dobe v lovski druæini, v veliki
meri odvisno od mentorja, ki naj
bi mladega lovca uvedel v lov-
sko stroko, in od vodstva lovske
druæine. Øe vedno se ponekod
sreœujemo s primeri, ko vodstvo
LD pripravniku doloœi mentorja
le zato, ker ga paœ mora imeti –
in s tem mislijo, da so naredili

vse. Ob tem pa ne pazijo, œe ima
mentor voljo do dela z mladimi
ter dovolj praktiœnega in teore-
tiœnega znanja. Prav tako je bila
generalna pripomba predavate-
ljev na pisno oceno »opravil« ali
»ni opravil« preizkus znanja iz
posameznega tematskega sklo-
pa. Prejønja leta, ko smo imeli
ocene od 1 do 5, smo na koncu
lahko na podlagi doseæene pov-
preœne ocene tudi realneje oceni-
li osvojeno znanje posameznika.
Prav tako smo imeli primerjavo
osvojenega znanja med drugimi
generacijami, ki so v posamez-
nem letu opravile lovski izpit.
Tako pa je zdajønja komisija øele
na podlagi zakljuœnega zagovora
lahko ocenila znanje, ki ga je po-
kazal kandidat. Kljub temu se je
odloœila, da so bili na koncu naj-
boljøi Andrej Øpruk, LD Luœe,
Roman Kurnik, LD Ljubno,
Karli Ruønik, LD Slovenske
Konjice, in Iztok Hanæiœ, LD
Laøko, ki so dobili za spomin
knjigo Ocenjevanje lovskih tro-
fej avtorja Veljka Variåaka.

Ne glede na œas, ki je lovstvu
izredno nenaklonjen, ugotavlja-
mo, da na naøem obmoœju vsako
leto zberemo pribliæno za eno
lovsko druæino kandidatov. Le-

tos je pri tem posebno izstopala
LD Slovenske Konjice, ki je na
teœaj prijavila 8 pripravnikov.
Tudi za naslednje leto se nam ni
bati, da jih ne bi bilo dovolj, saj
imamo na podlagi evidence iz
LISJAKA evidentiranih æe 53
pripravnikov.

Porodni krœi novega sistema
izobraæevanja lovskih pripravni-
kov so tako le za nami. Upam, da
bo tak naœin izobraæevanja tudi
dober, tako kot je bil dober po
prejønjem Pravilniku o izobraæe-
vanju LZS, ki smo ga izvajali od
leta 2000 pa do lani (øest let). V
prihodnje bi æeleli, da bi Komisi-
ja za izobraæevanje pri LZS raz-
pisala teœaj pravoœasno, da bodo
predavatelji lahko kakovostno
prenesli znanje na bodoœe lovce
in ga nato preverili po optimal-
nem œasu za pripravo.

Slovesna podelitev spriœeval je
bila 13. julija pri lovskem domu
LD Vojnik. Poleg predavateljev
so se je udeleæili tudi mentorji
zdaj æe mladih lovcev. Spri-
œevala sta jim izroœila predsed-
nik izpitne komisije dr. Boøtjan
Pokorny in predsednik SK ZLD
- Celje Maksimilijan Arliœ. Ob
tej priloænosti so vsi prejeli øe
Etiœni kodeks Slovenskega lovca

in podpisali Zaprisego. Priredi-
tev so s svojim igranjem pope-
strili Savinjski rogisti. Ob odliœ-
nem golaæu, ki ga je pripravil naø
lovski tovariø Milan Petroviœ, ki
je dokazal, da poleg lovskih
veøœin zelo dobro obvlada tudi
kuharske, se je æivahno druæenje
nadaljevalo do ranih jutranjih ur
naslednjega dne.

Zdravko Mastnak, 
strokovni tajnik SK ZLD Celje

Tekmovanje za 
prvi Primorski 
pokal v streljanju
(kombinacija)

V nedeljo, 10. junija 2007, je
na streliøœu v Kazljah pote-

kalo tekmovanje za prvi Primor-
ski pokal v kombinaciji (na gli-
naste golobe in na MK tarœo).
Organizacijo prireditve je pre-
vzelo vodstvo Druøtva Sloven-
skih Lovcev Furlanije-Julijske
Krajine – Doberdob in Strel-
skega druøtva Svoboda iz Ka-
zelj. Zamisel za uresniœitev tek-
movanja se je rodila septembra
2006, ko je DSL F-JK Doberdob
priredilo druøtveno tekmovanje
na streliøœu v Kazljah. Veliko za-
nimanje in navduøenje nad to-
vrstno prireditvijo je bilo povod,
da sta februarja odbora obeh
organizatorjev, po razgovoru z
raznimi predstavniki Primorskih
lovskih druæin, obmoœnih lov-
skih zvez in lovskoupravljavskih
obmoœij, dokonœno sprejela od-
loœitev, da bosta leta 2007 orga-
nizirala prvo strelsko primorsko
tekmovanje.

V zgodnjih dopoldanskih urah
sta predsednik DSL F-JK Dober-
dob Egon Malalan in predsednik
SD SVOBODA Andrej Kocjan
uradno odprla slovesnost. Tek-
movanja sta se udeleæila kar 102
strelca in 17 strelskih ekip. Ude-
leæenci so priøli iz razliœnih slo-
venskih regij, kar nam je v velik
ponos. Poœaøœeni smo, da je v
Sloveniji to strelsko tekmovanje
naletelo na tako velik odziv. Ne-
kateri lovci so se tovrstne prire-
ditve udeleæili sploh prviœ, zato
so øe z veœjim zanimanjem sprem-
ljali potek tekmovanja.

Strelci so tekmovali v strelja-
nju na 20 glinastih golobov in z
10 streli z MK puøko na MK tar-
œo. Puøka ni smela biti teæja od 
5 kg in optika na njej ni smela
presegati 12-kratne poveœave. Pri
streljanju z MK puøko so se mo-
rali strelci spoprijeti z dvema raz-
liœnima tarœama, in sicer s tarœo
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Mladi lovci, generacije 2007, in predavateljski aktiv ob podelitvi
spriœeval v Vojniku

Predsednik komisije dr. Boøtjan Pokorny, strokovni tajnik Zdravko
Mastnak in predsednik SKZLD Celje Maksimilijan Arliœ pred pode-
litvijo spriœeval
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srnjak, na katero so streljali stoje
ob »fiksnem« kolu, in s tarœo
merjasec, na katero so streljali
stoje – prostoroœno. Pri sestavi
vrstnega reda v kombinaciji je
vsak zadeti golob øtel 5 toœk.

Pri seøtevanju toœk in razgla-
sitvi zmagovalcev v streljanju z
MK puøko je imela komisija ve-
liko dela, saj je bilo treba pri tarœi
merjasec pozorno in natanœno
pregledati, koliko zadetkov je
bilo v desetki in devetki, pri stre-
ljanju na golobe pa je bilo treba
pregledati, kdo je zgreøil zadnje-
ga.

Najboljøim strelcem sta poka-
le podelila æupan Obœine Seæana
Davorin Terœon (streliøœe nam-
reœ spada pod to obœino), in
predsednik OZUL Primorskega
LUO, Marino Kontelj. Vsak
predstavnik nagrajene ekipe je
dobil øe medaljo. Æupan Terœon
je bil navduøen nad velikim øte-
vilom tekmovalcev in gledalcev
in je iskreno izrazil æeljo, da bi
postalo takøno tekmovanje tradi-
cionalno za primorsko regijo in
da bi tudi v prihodnje potekalo na
tem streliøœu. Pozorno je sprem-
ljal tudi napeto tekmovanje Du-
øana Urankarja in Tomaæa

Konœana v »razstreljevanju«
(shoot off) na glinaste golobe.

Za uspeh tekmovanja se je tre-
ba zahvaliti posameznikom, lov-
skim druæinam in drugim organi-
zacijam ter podjetjem, ki so bist-
veno pripomogli k uspeønemu
poteku. To so bili: LD Raøa -
Øtorje, ki je omogoœila uporabo
njihovega lovskega doma; LD
Gabrk - Divaœa in LD Tabor -
Seæana, ki sta prispevali meso za
lovski golaæ; Mitji Kersniku, ki
je DSL Doberdob uœinkovito po-
magal pri organizaciji streljanja;
Zdruæenju slovenskih øportnih
druøtev v Italiji in Zadruæni kraø-
ki banki z Opœin (Italija) pri na-
bavi pokalov in medalj; puøkar-
skemu podjetju Zoli iz Gardone
Val Trompia (Brescia – Italija)
za bock øibrenico, kalibra 20, ki
je bila glavna nagrada na sreœo-
lovu (vsak strelec je namreœ pri
vpisnini dobil sreœko). Pri æreba-
nju je imel najveœ sreœe Dami-
jan Kandare. Zahvala velja tudi
Brunu Œernivcu, ki je pripravil

slepo tarœo; podjetju Koptex, 
d. o. o., iz Nove Gorice za nagra-
de in slepo tarœo.

Zmagovalci v disciplini posa-
miœno in ekipno v kombinaciji
so prejeli øe prehodni pokal Pri-
morske, ki ga bodo obdræali do
naslednje tekme leta 2008. Pokal
bo postal trajna last tistega strel-

ca ali ekipe, ki ga bo osvojil tri-
krat.

Zmagovalci pokala in sreœni
dobitnik glavne nagrade na sre-
œolovu so si prisluæili tudi izlet v
kraj Gardone Val Trompia – Bre-
scia (Italija), kjer si bodo 6. 7.
2007 lahko ogledali tovarni oroæ-
ja Zoli in Beretta.

Najlepøa hvala vsem sponzor-
jem, ki so pripomogli k uspeøni
izvedbi strelskega tekmovanja za
prvi Primorski pokal v streljanju
in vsem udeleæencem, ki so nam
s svojim obiskom izkazali pod-
poro in zaupanje. 

Erik Husu

Prvenstvo 
ZLD Prekmurje 
2007 v lovskem 
strelstvu 

Na streliøœu pri Budinskem
mlinu v Rakiœanu smo prek-

murski lovci 3. junija 2007 us-
peøno izpeljali tradicionalno lov-
sko strelsko tekmovanje. 

V preteklosti je bila udeleæba
strelcev obœutno øtevilœnejøa, zad-
nje œase pa se øtevilo udeleæen-
cev manjøa. Tudi meddruæinskih
tekmovanj, ki so se vrstila vse
leto in smo jih organizirali v ve-
œini LD v Prekmurju, je vsako
leto manj. Na meddruæinskih
tekmah se je vedno zbralo veliko
lovcev iz bliænjih in oddaljenih
krajev pa tudi iz sosednjih dræav.
Bistvo tekem je bilo poleg dose-
æenih rezultatov lovsko druæe-
nje ob æe obiœajnem prekmur-
skem lovskem bograœu in dobri
kapljici. 

Pri Budinskem mlinu se je ju-
nija zbralo 38 tekmovalcev iz 13
LD. Deset LD je prijavilo svoje
ekipe. Ekipa je øtela 3 œlane, vsa-
ka LD pa je lahko prijavila øe
enega tekmovalca – posamezni-
ka. Streljali so na 25 golobov v
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Na fotografiji so od leve proti desni: predsednik DSLF-JK – Do-
berdob Egon Malalan, predsednik OZUL Primorskega LUO Ma-
rino Kontelj, æupan Obœine Seæana in poslanec Davorin Terœon,
Ljubo Mrevlje, Duøan Urankar, dobitnik Primorskega pokala – po-
samiœno, predsednik SD Svoboda Kazlje Andrej Kocjan. Davorin
Terœon predaja pokal Duøanu Urankarju.
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Rezultati tekmovanja v Kazljah:

EKIPNO:
Kombinacija:
LD IG 504 toœk
ZGS 489 toœk
LD TREBNJE 422 toœk 

Golobi:
1. LD IG 240 toœk
2. ZGS 225 toœk
3. LD VRANSKO 180 toœk 

MK puøka:
LD IG 264 toœk
predstavniki te ekipe so zadeli
eno 9 veœ pri tarœi merjasec pa
isto øtevilo zadetih 10.
ZGS 264 toœk
LD TREBNJE 247 toœk  
.
POSAMEZNO:
Kombinacija:
Duøan URANKAR 179 toœk
Damijan KANDARE 175 toœk
Ljubiøa PAVLOVIÅ 173 toœk

Golobi:
Tomaæ KONŒAN 19 golobov 

+ 4 (po razstreljevanju)
Duøan URANKAR 19 golobov 

+ 3 (po razstreljevanju)
Ljubo MREVLJE 18 golobov

MK puøka:
Damijan KANDARE 95 toœk
Uroø KOVAŒIŒ 91 toœk
Marko STERLE 89 toœk Najveœ pokalov za strelske rezultate so zbrali lovci iz LD Tiøina. 

Za nagrado na sreœolovu je bila bock øibrenica Zoli, kal. 20, ki jo je
dobil Damjan Kandare.



lovskem poloæaju. Najboljøih pr-
vih 24 strelcev je streljalo polfi-
nalno serijo, nato pa 6 najboljøih
strelcev øe finalno serijo. Na tar-
œo srnjaka z MK so tekmovalci
streljali 5 strelov stoje in 5 stre-
lov leæe. Finalno serijo je strelja-
lo prvih 6 strelcev.

Vodja tekmovanja je bil Ivan
Gregorn, pomagal mu je Janez
Ruæiœ, sojenje je vodil Aleksan-
der Gergar, pomagal pa mu je
Franc Vidonja. Tekmovanje z
MK je sodil Mirko Horvat. Po-
datke je urejal in zbiral Joæe Vr-
doljak, pokale pa je podeljeval
podpredsednik ZLD Prekmurja
Ludvik Ritoper.

Rezultati:
Golobi ekipno:
1. LD Kriæevci (56 zadetkov), 
2. LD Brezovci (52),
3. LD Lendava (52).
Srnjak – ekipno: 
1. LD Tiøina (217 krogov),
2. LD Prosenjakovci (169),
3. LD Bakovci – Lipovci (164) .
Kombinacija – ekipno:
1. LD Tiøina (401toœk ),
2. LD Bakovci – Lipovci (374), 
3. LD Kriæevci (367) toœk. 
Golobi – posamezno:
1. Boøtjan Maœek

(64 zadetkov), LD Radovci;
2. Ferdinand Cerovac (64), 

LD Lendava;
3. Simon Temlin (62), 

LD Brezovci.
Srnjak – posamezno:
1. Vinko Beæan (144 krogov),

LD Tiøina;
2. Simon Temlin (139) 

LD Brezovci;
3. Aleø Øtefanec (121), 

LD Tiøina. 
Kombinacija – posamezno:
1. Simon Temlin

LD Tiøina (154 toœk),
2. Vinko Beæan (146),
3. Bojan Bertalaniœ (143), 

LD Rankovci.

Tekmovanje je bilo v lepem
vremenu in je potekalo tekoœe,
konkurenca pa je bila precej ize-
naœena. Pri posameznikih je boj
potekal med Boøtjanom Maœ-
kom in Ferdinandom Cerovcem.
Najveœ pokalov so osvojili lovci
LD Tiøina.

Z bograœem so nas pogostili
lovci LD Murska Sobota. Po
konœanem tekmovanju je bilo pri
dobro zaloæenih mizah øe dolgo
veselo.

Joæe Vrdoljak

Tekmovanje 
v streljanju na 
glinaste golobe –
Kog 2007

Vsoboto in nedeljo (7. in 8.
junija 2007) je na Vitanu v

organizaciji Lovske druæine Kog
potekalo tradicionalno tekmova-
nje v streljanju na glinaste go-
lobe. Tekmovalci so tekmovali v
treh kategorijah, in sicer ekipno,
pokalno in kategorija veteranov.
Klasiœno je v soboto in nedeljo
potekalo tekmovanje dvojic za
peœenega odojka. 

Tekmovanja se je udeleæilo 22
ekip od blizu in daleœ. Prva puø-
ka je poœila v soboto ob 13. uri,
tekmovanje pa je trajalo vse do
mraka. Naslednji dan se je zaradi
tehniœnih teæav s strojem za gli-
naste golobe zaœeten œas zamak-
nil za uro in pol, potem pa je zad-
nja puøka poœila æe ob trdem
mraku. 

Letos je tekmovanje potekalo
brez naøega stareøine Ivana Mli-
nariœa mlajøega, ki je bil tedaj
zaradi posledic prometne nezgo-
de na zdravljenju v mariborski
bolniønici. Æelel je, da bi tekmo-
vanje organizirali kljub njegovi
odsotnosti. Njegovo odloœitev

smo spoøtovali. Pri organizaciji
prireditve pa je njegov veœinski
deleæ odnesla njegova starejøa
hœi Jasmina, ki je skupaj z ekipo
skrbela, da je vse potekalo brez
zapletov.

S pomoœjo sponzorjev in do-
natorjev smo razdelili praktiœne
nagrade, vkljuœno z 38. uvrøœe-
nim mestom v kategoriji »na-
gradno«. Seznam sponzorjev, do-
natorjev in dnevne utrinke, ujete
v objektiv fotografa, smo vsem
zbranim predstavili s projekcijo
na steno v prireditveni dvorani v
veœernem œasu in ob zvokih glas-
be. 

Kmete in vse tiste, ki pomaga-
jo naøi lovski druæini, smo pogo-
stili s srnjakovim golaæem in raz-
liœnim mesom, peœenim na æaru.
Glede na vroœino je temu primer-
no steklo kar precej vina, piva in
radenske. Skupna bilanca je bila
uspeøna. Udeleæenci in naøi kme-
tovalci so bili zadovoljni. 

Mag. Sreœko F. Krope

Lovska rastava 
LD Kozje

Lovci LD Kozje v zadnjem
obdobju opaæamo, da se lov-

ska organizacija kar nekako skri-
va, boji se predstaviti javnosti,
predvsem pa delovati izobraæe-
valno do mladega rodu, katere-
mu je treba pokazati in pojasniti
lov, tudi odstrel divjadi kot nujo
in potrebo za ohranjanje popula-
cij doloœenih vrst in narave. Po-
goj je pravilno naœrtovanje opra-
vil in odstrela. Zato je UO LD
Kozje sprejelo odloœitev, da v
domaœem kraju pripravi lovsko
razstavo. 

Tako je lovska druæina Kozje
ob 60-letnici obstoja pripravila
veliko lovsko proslavo in razsta-
vo, ki je bila odprta po slavnostni
seji 9. 6. 2007. Lovci so razstavo
pripravili v telovadnici OØ Koz-
je, s katero korektno sodelujejo
æe vrsto let. Organizacijsko in
strokovno jo je skupaj z domaœi-
mi lovci pripravil inæ. gozdarstva
Milan Bah. Razstava je bila pri-
pravljena v veœ sklopih in je ime-
la tudi pouœen namen; predvsem
za uœence OØ, pa tudi za druge
obiskovalce. V prvem sklopu so
bili predstavljeni eksponati iz do-
maœega loviøœa, kjer je bil pou-
darek namenjen srnjadi. Na zato
pripravljenih panojih so bila raz-
stavljena rogovja srnjakov po raz-
vojni stopnji – od enoletnika,
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Boøtjan Maœek je bil najboljøi v
streljanju na glinaste golobe.

Pri Bojanovih strelih so vsi golobi padli na tla, veœina v enem kosu.

Glavni kuhar Robert Øtampar
med kratkim posvetom s streæ-
nim osebjem. »So gostje zado-
voljni z mojim golaæem?« je
spraøeval neprestano.
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Rezultati strelskega tekmova-
nja Kog 2007:
EKIPNO:
1. RADENCI
2. KRIÆEVCI PRI

LJUTOMERU
3. ZABUKOVJE

POKALNO:
1. Viktor Horvat 
2. Dario Horaœek 
3. Blaæ Kukec 

VETERANI:
1. Tomaæ Øiøernik 
2. Franc Veindorfer 
3. Milan Cvetko 

TEKMOVANJE DVOJIC ZA
ODOJKA:
SOBOTA: 
Venœek Bezjak
Franc Œagran

NEDELJA:
Franc Verstovøek 
Rutko Mlinariœ

NAGRADNO STRELJANJE:
1. Marjan Imprl
2. Franc Verstovøek
3. Franc Œavniœar
4. Sreœko Æitek
5. Vlado Bariœ



imenovanega tudi »gumbar«, do
trofejnega srnjaka, ocenjenega s
145,23 CIC toœke. Razstavljenih
je bilo okrog 300 srnjaœjih rogo-
vij. Na sosednjem panoju so bili
razstavljeni vsi »doma« uplenje-
ni gamsi in œekani divjih praøi-
œev, pa tudi rogovja jelenov iz
domaœega loviøœa.

Poseben kotiœek je bil name-
njen divjadi iz tujih dræav in ce-
lin. Obiskovalce sta zelo zanima-
la oba medveda iz loviøœ v Ka-
nadi, ki ju je uplenil naø lovec

karjev, ki so jih prispevali doma-
œi lovci.

Naø nekdanji œlan Franjo Reg-
vart (v otroøkih letih je bil sku-
paj s starim oœetom na lovih tudi
z marøalom Titom, ko je lovil v
rodnem Kumrovcu) ima øe ved-
no lesen zabojnik z vso opremo
lovca, staro veœ kot sto let, ko si
je sam izdeloval in pripravljal
naboje, ter seveda staro »forlada-
rico«, ki je øe lepo ohranjena. Na
ogled so postavili tudi lovsko
tihoæitje in strokovno literaturo,

da se bo naøe dobro in koristno
sodelovanje z osnovnoøolci me-
æiøke øole ponavljalo leto za le-
tom in pred nedavnim doæivelo
œastitljivo 20. obletnico.

Vsako leto smo se z vodstvom
øole in odgovornimi uœiteljicami
dogovorili za primerne termine
glede na vremenske razmere in
veœkrat ob lepih zimskih idilah
popeljali uœence v naravo, v naøe

øolo. Zdajønja øola v Meæici je
lani praznovala 80-letnico obsto-
ja. V njej se je zaœel redni pouk
oktobra leta 1926, 6. novembra
istega leta pa je zaœela s poukom
tudi dræavna meøœanska øola, ki
je hitro zaslovela, saj jo je obi-
skovala mladina vseh okoliøkih
krajev: od Slovenj Gradca do
Œrne na Koroøkem. Za takratne
œase je bila øola, vsaj po izjavah

Darko Kolar iz Zagorja, pa tudi
vse druge trofeje iz Azije, Kana-
de, Afrike, ki so last razliœnih
upleniteljev.

Na sredini prostora v telovad-
nici je bila razstava plenilcev in
pernate divjadi. Na prostoru, ve-
likem 4 x 8 osem metrov, ki je bil
prekrit z mahom, kamenjem, list-
jem, razliœnimi panoji in drev-
jem, so bili razstavljeni razliœni
preparirani ptiœi, plenilci in drugi
preparirani eksponati (srnji mla-
diœ, lisice, divje maœke, svizci,
jazbeca …). Na drevju so bili
razstavljeni raznovrstni ptiœi, naj-
veœje zanimanje pa so vzbujale
sove, kanje, jastrebi, smrdokav-
ra, ruøevec … Ker so æeleli pri-
kazati tudi opazovanje z viøine,
je bila na razstavi postavljena
velika, 6 m visoka opazovalnica,
izdelek Nestija Podlesnika z
Veternika. Ker je mladino zelo
zanimal ogled z opazovalnice, je
bilo potrebno veœurno deæurstvo
lovcev za spremljanje otrok po
lestvi preæe navgor in navzdol.

Lepo je bilo pogledati na pa-
noje øolskega kotiœka, na katerih
so bile razstavljene risbice otrok,
ki so ustvarjali na temo narava,
ekologija, divjad. Uœenci obeh
osnovnih øol so se zelo potrudili
in njihova dela so bila prava
umetnost. Na steni smo razstavi-
li umetniøke slike priznanih sli-

za katero je poskrbel kar stare-
øina. 

Domaœi firmi Valenœak in Øtus
sta razstavili nekaj proizvodov iz
svojega bogatega opusa iz stekla
z lovskim motivom gravure v
steklo. Krojaøtvo Roæman iz Bre-
æic pa je razstavilo razliœna lov-
ska oblaœila. 

Obisk razstave je bil nad pri-
œakovanji, saj si jo je ogledalo
res veliko uœencev vseh bliænjih
OØ, pa tudi veliko krajanov. Oko-
liøke OØ so organizirale celo av-
tobusne prevoze za svoje uœence
ter jim tako omogoœile ogled.
Zaradi potreb telovadnice v uœ-
nem procesu je bila razstava od-
prta le tri dni, kar je sicer malo
glede na vloæeni trud in delo œla-
nov LD Kozje, vendar v bliænji
okolici æal ni drugega primer-
nejøega prostora. Zato se LD is-
kreno zahvaljuje ravnatelju in
kolektivu OØ Kozje za pomoœ
pri postavitvi razstave.

Za izobraæevanje mladih, pred-
vsem pa za realen prikaz mlajøim
o delu lovcev in razmerah v
æivalskih populacijah v narav-
nem okolju je takøna razstava
veœ kot primerna. Veœina obi-
skovalcev namreœ ni øe nikoli
videla, kakøna je divjad. Raz-
stavljene dermoplastike so pre-
cej odpravile to pomanjkljivost.
Vsi napori lovcev so bili zato na

mestu ne glede na vloæena sred-
stva in œas, ki je bil potreben za
pripravo razstave. Na obrazih
najmlajøih smo prejemali plaœilo
za naø trud …

Marjan Hartl

20 let dobrega 
in koristnega 
sodelovanja

Leta 1987 smo se na pobudo
uœiteljice Erne Iglar, rav-

natelja Osnovne øole v Meæici
Karla Potoœnika in nekaj lov-
cev zanesenjakov dogovorili, da
bomo lovci LD Peca - Meæica
zaœeli sodelovati na njihovih
»naravovarstvenih dnevih«. Te-
daj nihœe od nas ni niti pomislil,

dokaj bogato loviøœe. Uœencem
smo razlagali o pomenu sloven-
skega lovstva in o organizirano-
sti, opisovali loviøœa, pogovarjali
smo se o lovnih in nelovnih
divjih æivalih, o naøih dolænostih
in pravicah; uœenci pa so nas z
zanimanjem posluøali.

Zadnja zima nam ni bila na-
klonjena s snegom. Tudi na Ko-
roøkem smo œakali na sneæne pa-
davine decembra, pa januarja in
februarja. Na æalost nam narava
ni ustregla, zato smo se z uœitelji-
cami dogovorili in uresniœili teæ-
ko priœakovani »naravovarstveni
dan«, ki je bil 1. marca 2007.
(19. marca pa je zapadlo 35 cm
snega in je nastala prava zima –
nenormalno!).

Kot vsa leta smo se tudi tokrat
zbrali pred glavnim vhodom v
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Urejen razstavni prostor v OØ Kozje, kjer so œlani LD Kozje ob svoji
60-letnici za mlajøe œlane in krajane pripravili tridnevno lovsko raz-
stavo.
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Pred odhodom v loviøœe LD Peca - Meæica

Naø poœitek ob œebelnjaku
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in zapisih priznanih strokovnja-
kov in kulturnikov, »ena najlep-
øih in funkcionalnih øol v takrat-
ni Kraljevini Jugoslaviji«. Tudi
jaz sem bil deleæen osnovne izo-
brazbe in vzgoje v omenjeni øoli.
Zato sem si dovolil v ta prispe-
vek napisati nekaj vrstic o naøi
øoli, ki je doslej preæivela æe tri
dræave in veliko generacij!

Pri letoønjem pohodu v naravo
je z mano sodeloval lovec Albin
Pesko, saj sta bila dosedanja
spremljevalca Hubert Simetin-
ger in Jakob Forstner zadræana
in ju ni bilo doma.

Uœiteljice Danica, Polonca in
Urøka so svoje uœence razdelile
v dve skupini, nakar smo v nji-
hovem spremstvu odøli po usta-
ljenih poteh v naøe bliænje pre-
dele loviøœa, dogovorjenim ci-
ljem nasproti.

Æe med pohodom skozi gozd
so me uœenci spraøevali o divjih
æivalih: kje in kako æivijo, s œim
se hranijo, kdaj imajo mladiœke
in koliko, kje gnezdijo divje kure
in podobno!

Zelo pa so me uœenci prese-
netili, ko smo se ob œebelnjaku
na obrobju gozda ustavili za kraj-
øi poœitek z malico. Drug za dru-
gim so namreœ iz æepov vlekli
listke z napisanimi vpraøanji in
pripombami. Imel sem kaj po-
œeti, bil pa sem tudi zadovoljen,
saj sem se prepriœal, da na naøih
sreœanjih zelo intenzivno sodelu-
jejo tudi njihove uœiteljice! Z ve-
seljem sem vsem razdelil œoko-
lade in jih pohvalil, da so bili po
moji oceni najboljøa generacija 
v vseh pogledih. Kot priznanje
sem jim razdelil øe bronasto, sre-
brno in zlato znaœko naøega nek-
danjega lovskega doma na Lomu.
Menim, da sem s tem uœence
zelo razveselil in jim øe bolj po-
lepøal naøe letoønje sreœanje.

Œas je kar prehitro minil in vr-
niti smo se morali v øolo. Sprem-
ljajoœe uœiteljice so odslovile
uœence domov, naju pa povabile
v njihov øolski kabinet, kjer nas
je obiskala tudi ravnateljica øole
Ivanka Lesnik. Spregovorila je
nekaj vzpodbudnih in zahvalnih
besed glede naøega dobrega in
koristnega sodelovanja. Tudi jaz
sem izkoristil priloænost in se ji
zahvalil za njihovo razumevanje
in pomoœ. Lovski oktet LD Peca
- Meæica namreœ æe 25 let brez-
plaœno uporablja glasbeno uœil-
nico v øoli za redne tedenske
pevske vaje!

Pred odhodom domov smo si
zaæeleli vse dobro v upanju, da
se bomo ponovno sreœali. Rav-
nateljica øole je podarila zanimiv
zbornik z naslovom Meæiøka
øola vœeraj in danes, ki so ga

pripravili ob 80. obletnici øole.
Zbornika sem bil zelo vesel, saj
sem v njem lahko prebral veliko
zanimivega in naøel celo foto-
grafijo, na kateri sem naøel tudi
sebe. Vse skupaj mi je obudilo
lepe spomine na moja mladostna
leta v osnovni øoli.

Moje osebno prepriœanje je, da
je dolgoletno sodelovanje naøe
LD z Osnovno øolo v Meæici
med drugim prispevalo tudi, da
se lovci z obœani dobro razu-
memo, z njimi sodelujemo in se
medsebojno spoøtujemo!

Mirko Skudnik - Fridl

Krmljenje 
muflonov 
tudi drugaœe

V naøi Lovski druæini Bled
so bili mufloni naseljeni leta

1969. Tudi v drugih loviøœih Go-
renjske so v minulih letih uspele
naselitve te neavtohtone divjadi,
kar je dajalo upanje, da bo tako
tudi v blejskem loviøœu. Pozimi
se je populacija muflonov ob
skrbni pomoœi lovcev izredno
dobro prilagodila teæjim æivljenj-
skim razmeram. Veliko zanima-
nje za to, predvsem komercialno
zanimivo divjad je bilo tudi v
tedanjem Zavodu za gojitev div-
jadi Triglav - Bled, s katerim
meji loviøœe naøe druæine, kar je
bilo zagotovilo za uspeøno nase-
litev. Nastali tropi, ki so v osem-
desetih letih prejønjega stoletja
øteli æe do dvajset æivali in veœ,
so se, podobno kot jelenjad, v
jesenskem œasu premaknili iz
viøjih predelov loviøœa v niæino.

Lovci smo poœasi spoznavali na-
vade nove divjadi in temu pri-
merno postavili krmiøœa. Skrbeli
smo, da so bila redno zaloæena,
pri œemer smo poleg sena »po-
nudbo« popestrili z divjim kosta-
njem, æelodom in koruzo. Z usta-
novitvijo Triglavskega narod-
nega parka (TNP) na obmoœju
nekdanjega Zavoda za gojitev
Triglav - Bled pa sta se spreme-
nila tudi odnos in zanimanje za
muflone na tem obmoœju. S si-
stematiœnim in naœrtnim zmanj-
øevanjem øtevilœnosti te divjadi
na omenjenih povrøinah se je
zmanjøalo tudi øtevilo muflonov
v naøem loviøœu. Bistveno manj-
øi tropi so si izbrali nova staniøœa
in se umaknili na teæje dostopne
mirne predele. Zato smo morali
lovci premakniti krmiøœa. V skla-
du z naœrtovanjem Zavoda za
gozdove Slovenije smo morali
spremeniti tudi vrsto in koliœino
krme.

Æe pred leti smo ugotovili, da
je v zimskem œasu v viøjih prede-
lih loviøœa, kjer lahko zapade veœ
snega, teæko sproti in zadostno
oskrbovati krmiøœa. Naø lovec
Stane Kapø je predlagal, da bi
na Skminœevem rovtu na jugo-
vzhodnih obronkih Pokljuke po-
staviti kopo sena. Uspeh je bil
odliœen: obisk muflonov se je za-
œel æe v pozni jeseni. 

Glede na zakonodajo s pod-
roœja lovstva in zaradi dobrih od-
nosov s souporabniki zemljiøœ je
bilo treba skleniti øe ustrezen do-
govor z lastnikom omenjenega
rovta. Agrarna skupnost Bohinj-
ska Bela, ki v poletnih mesecih
uporablja rovt za paønik, je pri-
volila, da kopa lahko ostane, le
da se tam pokosi tudi seno. Za

protiuslugo œlani Lovske druæine
Bled œistimo paønik na viøje le-
æeœi planini Ogrinc. Ker LD Bled
zelo dobro sodeluje z vodjo od-
seka za gozdne æivali in lovstvo
pri Zavodu za gozdove Slovenije
blejske obmoœne enote, Blaæem
Œernetom, smo seneno kopo po-
stavili sporazumno z njim. 

Z leti so izkuønje pokazale, da
predvsem mufloni, manj pa jele-
njad, izredno dobro sprejemajo
tak naœin zimskega krmljenja.
Pogoj pa je, da je koliœina krme
zadostna za vso zimo. V nasprot-
nem primeru se lahko zgodi, da
divjad, navezana na tak naœin
krmljenja, naenkrat ostane brez
dodatne hrane, zaradi œesar lah-
ko nastane økoda na gozdnem
mladju ali æivali celo poginejo. 

Branko Strmole

60 let LD Vinica

Napredni moæakarji, ki so
pred dobrimi 60 leti stopili

skupaj in se dogovorili za orga-
niziran naœin lova v svojem
kraju, verjetno niso niti slutili, da
bo njihov dogovor zdruæeval
enako misleœe prijatelje narave
in lova øe nadaljnjih vrsto let.
Zdaj v LD Vinica æal ni veœ æive-
ga nobenega od ustanoviteljev,
so pa zato njihovi potomci, prija-
telji in znanci, ki uspeøno nada-
ljujejo uspeøno zaœrtano in plod-
no pot gojiteljev divjadi in varu-
hov narave. 

Prav je, da ob tej priloænosti
naøtejemo ustanovne œlane LD
Vinica (vsi so bili domaœini iz
Vinice ali bliænjih okoliøkih vasi)
izpred 60 let: Matija Moravec –
Podklanec, Jurij Stegne – Go-
lek, Alfonz Lovøin – Vinica,
Kazimir Maliœ – Vinica, Miha
Prokøelj st. – Uœakovci, Miko
Prokøelj – Uœakovci, Franc
Hudak – Uœakovci, Jurij Øtam-
pahar – Vukovci, Jurij Miheliœ
– Drenovec, Miko Lovrin –
Drenovec, Matija Bariœ – Stara
Lipa, Matija Kuzma – Perudina
in Janez Puhek – Seœje selo.

Oni so bili torej glavni ‘krivci’,
da smo pri naøem lovskem domu
nad Vinico 12. 8. 2006 slavnost-
no proslavili 60-letnico ustano-
vitve.

Lovska druæina Vinica deluje
na skrajnem jugu naøe mlade
dræave. V Zvezi lovskih druæin
Bele krajine mejimo na LD Ad-
leøiœi, LD Dragatuø in LD Sinji
Vrh. Kolpa na jugu nas povezuje
s sosednjo Hrvaøko in njihovimi
lovci – LD Druæac - Bosiljevo.
Zdaj druæina upravlja s 6.400 ha
lovskih povrøin. V loviøœu je pr-
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Akcijo priprave krme je vodil gospodar Vlado Marolt (drugi z leve).
Da je bila kopa pravilno postavljena, je poskrbel Stane Kapø (tretji z
leve), odliœno pa je seno potlaœil vodja sektorja Boæo Vahtar (tretji z
desne). Z zavzetostjo preostalih œlanov je akcija postavljanja senene
kope dobro uspela. V poletnih mesecih ograja okoli kope prepreœuje
dostop domaœim æivalim in jo odstranijo pred sezono krmljenja.



venstvena divjad srnjad, vse veœ
je tudi divjih praøiœev, medtem,
ko je jelenjad prehodna. V zad-
njih letih je v loviøœu opaziti
poveœano øtevilo medvedov, tu
in tam pa nas obiøœe tudi ris. V
Kolpi, ki je naøa naravna meja s
sosednjo in pobrateno LD Dru-
æac - Bosiljevo s Hrvaøke, uspeø-
no gojimo race. Druga mala div-
jad v loviøœu pa, razen poljskega
zajca, katerega øtevilœnost se rah-
lo poveœuje, ni pretirano zasto-
pana. 

Za sonaravno krmljenje divja-
di skrbimo tudi z obdelavo last-
nih krmnih njiv. Pet avtomatskih
krmilnic, razporejenih po celot-
nem loviøœu, nam pomaga zadr-
æevati divjad znotraj njihovega
naravnega okolja, da zmanjøamo
økodo na poljøœinah. Po potrebi
in glede na vremenske razmere
poskrbimo tudi za dodatno krm-
ljenje. Na leto œlani opravijo veœ
kot 2.000 prostovoljnih delovnih
ur. Kljub temu se zgodi, da nekaj
økode le nastane tudi na kmetij-
skih povrøinah. V takem primeru
se trudimo za poøteno, hitro in
sporazumno reøevanje odøkod-
ninskih zahtevkov prizadetih
kmetovalcev.

Zdaj druæina øteje 64 rednih
œlanov, od katerih je 5 œastnih.
Glede na øtevilo œlanov imamo
sorazmerno visok odstotek iz-
praøanih lovskih œuvajev, pre-
glednikov za uplenjeno divjad in
mentorjev za pripravnike. Vzor-
no skrbimo za svoj lovski dom
na Æeælju in tudi za pomoæne
prostore, ki so bili narejeni s pro-
stovoljnim delom vseh œlanov.
Ob letoønji obletnici smo na
novo osveæili fasado in napise na
domu, obenem pa obnovili in do-
delali nekaj nujno potrebnih del
na obstojeœih ter novih pomoæ-
nih objektih ob lovskem domu. 

Da bomo vse dobrine lahko
uspeøno vzdræevali in upravljali,
moramo zanje skrbeti z nadalj-
njim vlaganjem v loviøœe, z veli-
ko prostovoljnega dela, dobrim
gospodarjenjem, ohranjanjem na-
ravnega okolja, omejevanjem
hrupa – vznemirjanja v loviøœu
in ves dohodek od uplenjene div-
jadi vlagati nazaj v loviøœe. 

Da ima LD Vinica v Beli kraji-
ni pa tudi zunaj njenih meja velik
ugled, priœa veliko uglednih gos-
tov, ki so se vljudno odzvali na
povabilo slovesnosti v œast 60-
letnice delovanja. 

V uvodnem slavnostnem go-
voru je stareøina LD Vinica
Franc Vlahoviœ na kratko opisal
delo in dogajanje v druæini v
minulih letih. Na koncu je pose-
bej pozdravil naøe goste, in sicer:
predsednika LZS Bogdana Mah-

neta, ki je bil na æalost zadræan
in ga je zastopal Veljko Variåak
(predsednik Komisije za medna-
rodne odnose pri LZS in œastni
podpredsednik CIC), predsedni-
ka Lovaœkog saveza Æupanije
karlovaœke Vinka Pavliåa, pred-
sednika ZLD Bele krajine Anto-
na Vrøœaja in strokovnega taj-
nika ZLD BK Ratka Biliœiåa,
predstavnika pobratene druæine
iz sosednje Hrvaøke in predsed-
nika LD Druæac - Bosiljevo,
Draæena Sertiœa, predstavnike
vseh 10 LD iz ZLD Bele krajine,
predstavnike LD Begunjøœica z
Gorenjske, Joæo Vestra, nekda-
njega predsednika VK za pse go-
niœe, in kinoloøkega sodnika Ju-
reta Rihtarøiœa, ki je tudi kino-
loøki sodnik, naøe lovske prijate-
lje iz okolice Kopra, æupana Ob-
œine Œrnomelj Andreja Fabja-
na, æupana Obœine Semiœ Janka
Bukovca ter predsednika KS
Vinica Staneta Sajovica. S svo-
jo prisotnostjo so slovesnost po-
pestrili tudi œlani PGD Vinica,
Druøtvo upokojencev Vinica,
Zveza vojnih veteranov Bele
krajine, Øportno turistiœno druøt-
vo Vinica, Druøtvo slovensko-
hrvaøkega prijateljstva s pred-
stavnikom Joæetom Stegnetom. 

Po uvodnih govorih je sledilo

podeljevanje odlikovanj LZS in
priznanj ZLD Bele krajine za-
sluænim lovskim œlanom ter pri-
znanja in zahvale matiœne LD
Vinica.

Ob 60-letnici smo se œlani LD
Vinica odloœili, da bomo ob tej
priloænosti razvili nov lovski pra-
por, starega (iz leta 1972) pa
shranili na œastnem mestu v lov-
skem domu. Praporøœak Vinko
Muhiœ je prapor predal v skrb
novemu praporøœaku Niku Mo-
ravcu. Ob izredno zanimivem
prikazu razvijanja in sprejema
novega prapora v druæbo pre-
ostalih 14 praporov je novi pra-
por razvil boter Drago Lokar z
Brezij na Gorenjskem, slovesno
pa ga je blagoslovil viniøki æup-
nik Joæe Raœki. Prapor je bil
narejen v delavnici Ercigoj v
Ljubljani. 

Ob jubileju smo izdali tudi
skromno broøurico z zgodovino
LD Vinica z najpomembnejøimi
podatki o delu v LD ter podatki o
trenutnem œlanstvu in vodstvu
LD. 

V bogatem kulturnem progra-
mu, ki ga je lepo povezovala, za
viniøke lovce æe kar nepogreø-
ljiva Verica Maruøiœ, so sodelo-
vali tudi drugi govorniki, lovski
Rogisti iz Æuæemberka, LPZ

ZLD Bele krajine z voditeljico in
dirigentko Judito Ileniœ, tambu-
raøki orkester KUD Otona Zu-
panœiœa iz Vinice ter pevec Gaø-
per Miheliœ.

Po konœanem slavnostnem in
kulturnem programu smo prire-
ditev nadaljevali øe z obveznim
zabavnim delom. Œeprav nam je
deæevno in nevihtno vreme vse-
skozi skuøalo pokvariti vzduøje
na prireditvi, smo ob zvokih me-
lodij Ansambla bratov Poljan-
øek pozabili tudi na to nevøeœ-
nost. Ob izbornem kakovostnem
belokranjskem vinu in priznani
domaœi specialiteti – peœenem
jagenjœku na raænju – se je za-
bavni program nadaljeval proti
jutru naslednjega dne. Za uspeø-
no pripravo in izvedbo prireditve
smo od gostov in udeleæencev na
prireditvi prejeli mnogo pohval
in œestitk, s tem pa tudi obvez-
nost, da moramo dosedanje ka-
kovostno delo v loviøœu uspeøno
prenaøati naprej, na naøe prihod-
nje rodove. Razøli smo se z mi-
slijo, da se mora uspeøna pretek-
lost, ki so nam jo zaœrtali naøi
predniki, nadaljevati tudi v pri-
hodnost. 

Marko Mirtiœ

60 let LD Rogaøka
Slatina

Po ohranjenih zapisih je bilo
lovstvo na obmoœju LD Ro-

gaøka Slatina prisotno æe pred 2.
svetovno vojno. Loviøœa v niæin-
skem delu so imeli v zakupu pre-
moænejøi posestniki in hotelirji
ter drugi bogatejøi obœani iz Ro-
gaøke Slatine in okolice. Viøje
leæeœe loviøœe, na juæni strani po-
gorja Boœa, pa je bilo v lasti kne-
za Windischgraetza.

Po drugi svetovni vojni, leta
1946, je bila ustanovljena Lov-
ska druæina Rogaøka Slatina.
Ustanovitveni œlani LD Rogaøka
Slatina so bili: Oskar Ratej (prvi
predsednik), Ulrih Sitar, Ignac
Drimel, Franc Zore, Joæe An-
derluh, Joæe Uhernih, Ivan Ko-
øtrun, Franc Straøek in Ivan
Lotriœ. Od ustanovitvenih œla-
nov ni med nami nobenega veœ. 

LD Rogaøka Slatina upravlja z
loviøœem, velikim 4.365 ha, in
zdruæuje 46 rednih œlanov. Zdaj-
ønji predsednik je Jani Strniøa.
Najøtevilœnejøe so naslednje æi-
valske vrste: velika divjad, sr-
njad, divji praøiœ in muflon. Je-
lenjad je bolj prehodnega znaœa-
ja. Glede male divjadi ugotavlja-
mo, da se je øtevilœnost poljske-
ga zajca, race mlakarice in faza-
na v primerjavi s prejønjimi leti
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Œlani LD Vinica pred njihovim lovskim domom

Ob 60-letnici je LD Vinica razvila tudi nov prapor.



nekoliko poveœala. K temu mo-
ramo dodati, da zadnja leta na-
bavljamo in vlagamo v ustrezne
dele loviøœa fazane iz umetne
zreje, saj je pri nas prisoten øe
naravni fazan. 

Prireditev obeleæitve 60-letni-
ce je bila v nedeljo, 16. 7. 2006,
na tako imenovano Ømarjetno
nedeljo, ko vsako leto LD Roga-
øka Slatina æe tradicionalno pri-
pravi prireditev v lovskem domu
na Boœu. Uradni del se je zaœel
ob 8. uri, ko so nastopili Celjski
rogisti, Lovski oktet Javorniki 
iz Postojnsko-Bistriøke ZLD ter
Ljudski pevci izpod Boœa. Pri-
reditev je povezovala Vida Mli-
nar. Na slavnostni prireditvi so
bili tudi æupan Obœine Rogaøka
Slatina mag. Branko Kidriœ,
predsednik Ptujsko-Ormoøkega
OZUL Andrej Vaupotiœ ter
predstavniki pobratene LD Pre-
stranek in sosednjih lovskih dru-
æin. Sledila je kratka predstavi-
tev 60-letne prehojene poti LD
Rogaøka Slatina, ki jo je na krat-
ko predstavil predsednik LD.
Nato je sledila podelitev pohval,
priznanj in odlikovanj ter razvit-
je novega lovskega prapora, ki
ga je blagoslovil kostrivniøki æup-
nik Viktor Vratariœ.

LD Rogaøka Slatina je ob svo-
jem jubileju izdala tudi Zbornik,

v katerem so zapisani vsi po-
membni zgodovinski dogodki od
ustanovitve do danes. Zbornik je
zbral in izdal uredniøki odbor LD
s pomoœjo øtevilnih drugih lov-
cev, ki so s svojimi prispevki
predstavili bogato zgodovino lov-
stva in organiziranosti LD. Zbor-
nik je obogaten s øtevilnimi do-
kumentiranimi fotografijami iz
prejønjih œasov, ki so se ohranile
do zdaj.

Po konœanem uradnem delu je
sledilo prijetno druæenje, ki je
trajalo pozno v noœ. 

Na tem mestu bi se œlani LD
Rogaøka Slatina radi zahvalili
vsem donatorjem in sponzorjem
ter vsem tistim, ki ste na kakrøen
koli naœin prispevali svoj deleæ k
uspeøni proslavi ob 60-letnici
naøe LD, k razvitju novega lov-
skega prapora ter izdaji zbornika.

Franc Brantuøa

60 let LD Hrastnik
Odprli tudi obnovljen lovski
dom

Lovska druæina Hrastnik je
bila ustanovljena spomladi

leta 1946, ko se je na vabilo ini-
ciativnega odbora odzvalo 24
lovskih goreœneæev. Takrat so
loviøœa obsegala povrøine v Ob-
œini Hrastnik ter dele loviøœ so-
sednjih obœin: Laøko, Trbovlje in
Radeœe. Ob jubileju je bilo v
hrastniøko LD vkljuœenih 56 lov-
cev; œastni œlan druæine je Alojz
Ribiœ.

V jubilejnem letu je loviøœe
LD Hrastnik obsegalo veœ kot
3.000 hektarjev med nadmorski-
ma viøinama 200 m pri æelez-
niøki postaji v Hrastniku pa do
1.119 m na vrhu Mrzlice. Œlani
so skrbeli za varstvo, gojitev in
lov divjadi ter za gospodarno
upravljanje z loviøœem. Lov nam
namreœ æe dolgo ni veœ zgolj
øport, temveœ øe kako koristna
druæbena in javno koristna de-
javnost.

Lovci smo ponosni na svoje
delo in delo svojih prednikov. Z

lastnim delom, strokovnimi na-
sveti in ukrepanjem smo prispe-
vali k ohranjanju narave in divja-
di. Lov ni le varstvo, ampak tudi
odgovorno vzdræevalno delo pri
ohranjanju narave, naravnih vi-
rov, ob katerem se ohranjajo pro-
stoæiveœe æivalske vrste in tudi
njihovo naravno æivljenjsko oko-
lje. Lovska druæina deluje kot ne-
vladna in nepolitiœna organizacija.

LD smotrno gospodari z lo-
viøœem, ki ga ima v upravljanju.
Vso dejavnost podreja gojitvi
divjadi, ohranjanju populacij
ogroæenih æivalskih vrst ter varst-
vu okolja in v skladu z lovsko
etiko ureja lov. Pri izpolnjevanju
teh dolænosti smo bili v LD
Hrastnik uspeøni, saj redno roœ-
no in strojno kosimo, za potrebe
male divjadi vzdræujemo grmi-
øœa in remize, vzdræujemo tudi
kaluæe in mokriøœe na Kalu, ki je
pomembno pri selitvi velikega
kljunaœa. Na opuøœenih paønikih
vzdræujemo 75 sadnih dreves,
hruøk in jabolk, potrebnih za je-
sensko prehrano divjadi. Na kr-
mnih njivah pridelujemo oves,
koruzo, deteljo, ohrovt in pøeni-
co za popestritev prehrambnih
potreb divjadi ter za zmanjøe-
vanje økode od divjadi na kmetij-
skih zemljiøœih. V hudih zimah
divjad dopolnilno krmimo na

zimskih krmiøœih. Œe je visok
sneg, poskrbimo tudi za seœnjo
dreves, obraslih z brøljanom.
Kmetom pomagamo s fiziœno,
kemiœno in tehniœno zaøœito
kmetijskih povrøin pred divjad-
jo. Redno vzdræujemo tudi lov-
ske steze in poti, ki so hkrati tudi
protipoæarne poti. 

Lovci za vsakoletne naloge na
podroœju biomeliorativnih, bio-
tehniœnih ukrepov in lovsko teh-
niœnih objektov ter gojitvenih del
opravimo veœ kot 2.400 ur pro-
stovoljnega dela. Nudimo tudi
strokovno pomoœ pri izobraæeva-
nju mladine v vrtcih in osnovni
øoli.

Od divjadi je v hrastniøkem
loviøœu najpogostejøa in temelj-
na vrsta srnjad. Ponaøamo se tudi
z mufloni, ki niso avtohtona div-
jad (naseljeni so bili leta 1969 z
Brionov). V loviøœu okrog Kala
so vse pogostejøi tudi divji pra-
øiœi. V loviøœu lahko opazimo
poljskega zajca le øe spomladi,
prepelice, poljske jerebice in fa-
zani pa so æe izginili. Lovci smo
veseli, da se v gozdovih okrog
Mrzlice spet pogosteje oglaøa
divji petelin. Mala divjad izginja
tudi zaradi pomanjkanja skriva-
liøœ pred vsakdanjim hrupom, ki
ga povzroœajo industrija, kmetij-
ski stroji in cestni promet.

456 Lovec, LXL. letnik, øt. 9/2007

LOVSKA ORGANIZACIJA

Naslovna stran zbornika LD Ro-
gaøka Slatina

Lovci LD Rogaøka Slatina

Ob 60-letnici so œlani LD Hrastnik na Kalu slavnostno odprli obnov-
ljen lovski dom.

Œlani LD Hrastnik pred obnovljenim lovskim domom



Hrastniøki lovci smo si pred
veœ kot petdesetimi leti zgradili
skromno lovsko koœo na Kalu. Z
leti smo jo poveœali in sodobno
opremili, za kar smo opravili na
tisoœe ur prostovoljnega dela. 4.
maja 2005 nam je strela uniœila
lovsko koœo. V poæaru je bila
zelo poøkodovana in delno uni-
œena tudi vsa notranja oprema.
Na izrednem obœnem zboru smo
sprejeli sklep, da bomo lovski
dom obnovili. V ta namen smo
izvolili 7-œlanski gradbeno-sana-
cijski odbor, na œelu katerega je
predsednik Adolf Laznik, kot
sedmega, zunanjega œlana pa
smo imenovali æupana Obœine
Hrastnik Mirana Jeriœa. Z grad-
benimi deli smo zaœeli avgusta
2005. Vse, kar smo lahko, smo
postorili lovci z udarniøkim
delom. Za obnovo doma smo
opravili 6.500 delovnih ur. Fi-
nanœno in materialno so nam
pomagali LZS, ZLD Zasavje, in
nekatere LD iz Zasavja. Tudi
brez pomoœi obœine in nekaterih
podjetij ne bi uspeli, za kar smo
jim zelo hvaleæni. Prenovljeno
koœo smo s ponosom odprli ob
praznovanju 60-letnice LD.

Na slovesnosti ob jubileju so
œlani LD in nekateri gostje preje-
li priznanja in zahvale za pomoœ
pri gradnji lovskega doma. Na
predlog LD Hrastnik je LZS odli-
kovala nekatere naøe œlane. Pred-
stavnik LZS in predsednik UO
ZLD Zasavje Franc Trebuøak
je podelili znak LZS za lovske za-
sluge Branetu Oblaku; red III.
stopnje Ivanu Volkerju, Marti-
nu Kladniku, Borisu Øentjurcu
in Ivu Skazi; red II. stopnje pa
Mirku Kovaœu, Rudiju Hrib-
øku in Andreju Kovaœu. 

Zahvale za delo pri lovskem
domu so prejeli: Roman Borov-
øak, Vili Drnovøek, Drago
Funkl, Leopold Hribernik,
Rudi Hribøek, Anton Janc,
Martin Kladnik, Andrej Ko-
vaœ, Franc Kovaœ, Ivan Laz-
nik, Tomaæ Pavœnik, Franc
Ramøak, Ivan Skaza in Mirko
Vnuk. Diplome za dolgoletno
delo v LD Hrastnik pa so dobili:
Martin Hribernik, Mirko Ko-
vaœ, Drago Pavœnik in Stane
Vodiøkar. 

Posebna zahvala velja tudi
œlanom upravnega odbora naøe
lovske druæine: Leopoldu Hri-
berniku, Rudiju Hribøku, An-
tonu Jancu, Andreju Kovaœu,
Adolfu Lazniku, Ivanu Lazni-
ku, Antonu Povøetu, Goranu
Povøetu, Francu Selanu, Mir-
ku Vnuku in Janiju Volkerju,
ki so obœasno, skupaj z gradbe-
nim odborom, reøevali tekoœo
problematiko.

Stareøina LD Hrastnik Adolf
Laznik je podelil tudi zahvale
podjetjem in posameznikom, ki
so pomagali pri gradnji lovskega
doma. Prejeli so jih: Rudnik
Trbovlje – Hrastnik, Toplarna
Hrastnik, Lafarge cement Tr-
bovlje, Obœina Hrastnik, Mi-
ran Jeriœ, Bojan Klenovøek,
Aleø Berger, Matej Pavœnik,
Boris Trstenjak, Primoæ Ne-
mec, Avgust Fiønar in Sreœko
Hribøek. Tajnik LD Hrastnik
Franc Selan se je v imenu lov-
cev zahvalil stareøini A. Lazniku
za uœinkovito vodenje obnove
lovskega doma s primerno za-
hvalo.

Adolf Laznik

60 let LD Dobrova

2.septembra leta 2006 je bil
zaøœitnik lovcev sveti Hu-

bert do nas lovcev Lovske dru-
æine Dobrova izredno usmiljen.
Namenil nam je namreœ kri-
stalno œist in sonœen dan, potem
ko je øe nekaj dni pred tem
neusmiljeno deæevalo in nama-
kalo izsuøeno zemljo. Tisti dan
smo namreœ lovci LD Dobrova
praznovali 60-letnico obstoja oz.
ustanovitve LD. Zbrali smo se
pri lovski koœi na Klobuku nad
Stransko vasjo, organizirali slav-
nostno prireditev, na katero so
bili povabljeni tudi predstavniki
sosednjih LD in predstavniki
drugih druøtev, s katerimi sode-
lujemo. Øe posebno smo bili
veseli, da so se naøemu vabilu
mnoæiœno odzvali tudi drugi pri-
jatelji narave in lova, kmetje,
zemljiøki in gozdni posestniki,
kjer se razprostira naøe loviøœe. 

Kulturni program proslave je
povezoval znani pevec Ivan
Hudnik.

Prireditev sta s svojo prisot-
nostjo poœastila tudi æupan Ob-
œine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak in predstavnik ZLD
Ljubljana Tomaæ Vindiøar, ki je
zasluænim œlanom izroœil lovska
odlikovanja. Znak za lovske za-
sluge so prejeli: Anton Œernetiœ,
Øtefan Petek, Franc Zidar in
Valentin Sklepiœ, red za lovske
zasluge III. stopnje pa Joæe Kos.

LD Dobrova je bila ustanov-
ljena oktobra leta 1946 v Go-
stilni Dolinar na Øujici pri Do-
brovi. Na prvem ustanovnem ob-
œnem zboru se je zbralo pribliæno
petnajst t. i.»predvojnih« lovcev,
ki so æe imeli opravljen lovski
izpit ter bogate lovske izkuønje.
Omenjeni so bili do ustanovitve
nove lovske druæine lovsko de-
javni predvsem v zakupnem, za-

sebnem loviøœu, nekaj izmed njih
je bilo celo lovskih œuvajev. Tem
lovcem se je na ustanovnem obœ-
nem zboru na novo pridruæilo øe
enajst lova æeljnih novih nav-
duøencev. Od vseh ustanovnih
œlanov je dandanes æiv samo øe
Øtefan Zdeøar.

Na ustanovnem obœnem zboru
je bil izvoljen tudi prvi stareøina,
in sicer predvojni lovec Lovro
Kos, kateremu so potem v øestih
desetletij delovanja sledili: Franc
Peklaj, Viktor Zadnikar, Ivan
Svete, Zvone Tuøak, Marjan
Trebeænik, Janez Saksida, Ivan
Setnikar, Milan Velkovrh in od
leta 2005 naprej Branko Svete.

V vseh teh letih so se lovske
meje loviøœa LD Dobrova zaradi
razliœnih razlogov stalno spremi-
njale, nazadnje leta 2005, ko je
morala zaradi nove lovske zako-
nodaje prenehati obstajati LD
Brdo. Tako sta bila œlanstvo in
loviøœe z odloœbo UE Ljubljana
17. 3. 2005 pripojena k LD Do-
brova. Zdaj skupna povrøina
loviøœa meri 5.572 ha, vendar je
od tega kar 1.007 ha nelovnih
povrøin, pred pripojitvijo pa je
imela LD Dobrova 3.900 ha lov-
nih povrøin. Najniæja toœka lo-
viøœa je na 310 m, najviøja pa na
vrhu Grmade z 898 m nadmor-
ske viøine.

V loviøœu prevladuje srnjad,
veœa se øtevilœnost gamsa, ima-
mo tudi nekaj divjih praøiœev in,
kot z veseljem ugotavljamo, spet
se poveœuje øtevilœnost poljske-
ga zajca, za katerega smo æe mi-
slili, da bo v naøem loviøœu izu-
mrl. V loviøœu se z umetno vzre-
jo trudimo obdræati tudi fazana.
Pri tem ima najveœ zaslug Franc
Kosanc. Ali mu bo uspelo, bo
pokazal œas. 

Æal pa je iz naøih gozdov ver-
jetno za vedno izginil divji pete-
lin, ki ni mogel veœ kljubovati
vse veœjemu hrupu in vznemirja-
nju v gozdu. Nazadnje smo ga

sliøali leta 2002, od takrat naprej
pa o njem ni nobenega sledu veœ.
Æe pred leti je iz loviøœa zaradi
intenzivnega zaraøœanja Grmade
in vedno øtevilnejøih pohodni-
kov izginil tudi ruøevec.

Obœasno prihaja k nam v goste
jelenjad, pa tudi medvedi, ki pri
ljudeh niso niœ kaj priljubljeni.
Leta 2005 so kar nekajkrat pre-
straøili gobarje in druge obisko-
valce gozdov, povzroœili pa so
tudi nekaj økode. 

Zdaj je v LD Dobrova 66 œla-
nov, vendar je povpreœna starost
œlanstva zaskrbljujoœih 60 let.
Øtevilka nakazuje, da ni mladih
lovcev; najstarejøi œlan, Franc
Kraøovec, je lani julija doœakal
æe 95 pomladi.

Leta 2001 smo na Klopcah
pod Grmado obnovili in tudi
nekoliko poveœali lovsko koœo,
ki je kar 50 let kljubovala naravi
in obiskovalcem. S poveœanjem
koœe smo bivalne prostore loœili
od spalnih; v stari koœi sta bila
namreœ oba prostora zdruæena. 

V vseh teh letih smo vzorno
sodelovali s sosednjimi LD,
gasilskimi in planinskim druøt-
vom, predvsem pa se lahko po-
hvalim, da smo vedno dobro so-
delovali tudi s kmetovalci, in si-
cer pri ohranjanju narave pa tudi
pri povraœilu økode od divjadi. V
prihodnje imamo glede varstva
in gojitve divjadi øe veliko naœr-
tov, vendar se nekoliko bojimo,
ali nam jih bo sploh uspelo ures-
niœiti. Naøa LD se namreœ vsak
dan sreœuje z vse veœjim proble-
mom napredujoœega urbanizma.
Le-ta se neusmiljeno øiri, Ljub-
ljana nam je vse bliæje, divjad
pa s tem zgublja svoj æivljenjski
prostor. Umikati se mora tudi
øtevilnim, vœasih domala œez noœ
nelegalno postavljenim poœitni-
økim hiøicam. Pristojni pa, œe-
prav vedo za to, vse le mirno
opazujejo …

Branko Svete
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27. 2. 2007 je Ka-
rel Polanc praz-
noval svoj 80. roj-
stni dan. Na pre-
hojeno æivljenj-
sko pot je lahko
ponosen, saj je bil
udeleæenec NOB,
po osvoboditvi
pa aktiven druæ-

benopolitiœni delavec. 
Leta 1953 je bil zaradi velike æelje

po lovu pobudnik za ustanovitev LD
Strojna. Njen aktivni œlan je ostal
tudi po reorganizaciji lovskih druæin
leta 1954. V LD je opravljal razliœne
funkcije, in sicer je bil v letih 1954
do 1961 blagajnik, od leta 1962 do
leta 1966 in od leta 1969 gospodar
LD, od l. 1971 do 1972 je opravljal
naloge stareøine, leta 1974 pa je 
bil predsednik disciplinske komisije.
Dve leti je bil predsednik NO LD
(1976 do 1977), v letih 1980 do 1981
pa je opravljal naloge prosvetarja LD
Strojna. Posebno delaven je bil v
odboru za gradnjo prve lovske koœe
in pozneje novega lovskega doma. V
letih 1967 do 1973 je bil tudi gospo-
dar koœe.

Leta 1975 je opravil izpit za lov-
skega œuvaja.

Za svoje dolgoletno poærtvovalno
delo v lovstvu je Polanc dobil øtiri
priznanja LD Strojna, LZS pa ga je
odlikovala z znakom za lovske zaslu-
ge in z redom III. stopnje. Od LZ
Maribor je prejel plaketo.

Lovskemu tovariøu Karlu se lovci
LD Strojna iskreno zahvaljujemo za
njegovo poærtvovalno delo. Æelimo
mu øe obilo zdravja in lovskih uæit-
kov.

LD Strojna – J. K.

Naø cenjeni lov-
ski tovariø Joæe
Klinar je 1. 2.
2007 œil, radoæiv
in posebno dobre
volje praznoval
svojo 80-letnico.

Ko smo mu
lovci iz LD Dov-
je, katere œlan je

æe od leta 1953 voøœili, nam je pove-
dal: 

»Rodil sem se v vasici Plavøki
Rovt nad Jesenicami. To je vasica, ki
je spomladi vsa v belem: v kljuœavni-
cah ali narcisah, kot jim nekateri pra-
vijo v zadnjem œasu. V druæini se nas
je rodilo deset otrok. S sedemnajsti-
mi leti sem odøel v partizane, v Ko-
krøki odred. Avgusta 1944 sem odøel
z njimi na Koroøko, kjer sem se boril
do konca vojne. Øele leta 1947 sem
se reøil vojaøkega æivljenja. V zaœet-
ku naslednjega leta sem se zaposlil
pri Gozdnem gospodarstvu Bled, kjer
sem delal kot revirni gozdar vse do
upokojitve.«

Odraøœanje ob kmeœkem æivljenju
v idiliœni gorski vasici – koønja trave
visoko nad dolino, pastirjevanje na
visokogorskih paønikih ter delo v
gozdu – je Joæu omogoœilo popolno
razumevanje narave. Zato se ni œudi-
ti, da se je potem, ko se je leta 1953
priæenil na manjøo kmetijo na Belco,
vœlanil v LD Dovje.

Joæe je postal lovec æe leta 1953,
od l. 1968 pa je bil kar 21 let gospo-
dar druæine. Dve leti je bil predsed-
nik druæine, bil je tudi œlan NO ter
œlan raznih komisij za gojitev divja-
di. Æe veœ let je tudi œastni œlan LD
Dovje. Za zasluge v lovstvu ga je
LZS odlikovala z znakom in redom
III. stopnje.

Kot gozdarski strokovnjak je Kli-
nar z delom in nasveti veliko pripo-
mogel k uspeøni gojitvi divjadi in
pravilnemu ter smotrnemu odstrelu
divjadi. V LD je bil med prvimi za-
dolæen za vodenje tujih lovskih go-
stov in prav po njegovi zaslugi se je
veliko lovskih turistov zadovoljnih
vraœalo s Karavank z moœnimi gams-
jimi roglji.

Œlani lovske druæine Dovje obœu-
dujemo Joæetovo delavnost na kmeti-
ji, njegovo vedrost, telesno priprav-
ljenost in njegov mladostni videz.
Æelimo mu, da bi bil øe dolgo med
nami, saj si zelene bratovøœine ne
znamo predstavljati brez takih vihar-
nikov, kot je on.

LD Dovje – R. K.

15. 4. 2007 je 80.
æivljenjski jubilej
praznoval dolgo-
letni œlan zelene
bratovøœine Rudi
Podgornik.

Rodil se je leta
1927 v Radvanju
pri Mariboru. Os-
novno øolo je obi-

skoval v Ruøah, nato se je v letih od
1942 do 1944 v Tovarni duøika Ruøe
izuœil za kljuœavniœarja. Leta 1950 se
je zaposlil na Hidroelektrarni Fala,
kjer je bil 40 let vodja strojnih na-
prav. Ob delu se je dodatno izobra-
æeval in postal visoko kvalificiran
strojnik.

Œlan naøe LD je Rudi æe 52 let, od
leta 1955. Vseskozi se je trudil pri-
spevati k ugledu naøe lovske organi-
zacije in lovstva v øirøem pomenu.
Svoje lovsko znanje je prenaøal na
mlajøe lovce prijateljsko, z obœut-
kom, s spodbudno besedo, kot reœe-
mo: s srcem. Vedno je bil zelo akti-
ven lovec, nikoli se ni branil odgo-
vornosti. Veœ let je bil namestnik
stareøine, od leta 1971 do 1991 pa
tudi stareøina naøe LD. Je dolgoletni
œlan UO. Vedno je bil pravi lovski
tovariø, ki je tovariøtvo med lovci
vedno zagovarjal, poudarjal in dajal
zgled. Kljub letom se Rudi øe vedno
z veseljem udeleæuje delovnih akcij
in lovskih pogonov. Njegovi lovski
tovariøi z veseljem prisluhnemo nje-
govi ubrani pesmi in mu pritegnemo
po svojih moœeh.

Za zavzeto opravljanje dela v lov-
ski organizaciji je Podgornik prejel
znak LZS za lovske zasluge, reda III.
in II. stopnje ter zlati znak naøe LD. 

Dragi Ruda, iskrene œestitke ob
tvojem jubileju; veliko zdravja, mno-
go lahkotnih korakov v lovski opre-
mi po naøem loviøœu in veselih ter
prijetnih skupnih druæenj ti æelimo
tvoji lovski prijatelji.

LD Boœ na Kozjaku – S. J.

Rajmund Roz-
man, Rajko, kot
ga kliœemo, je
praznoval svojih
œastitljivih 85 let.
Nanj smo øe
posebno ponosni
lovci lovske dru-
æine Mislinja.
Rajko je bil nam-

reœ eden izmed 11 œlanov, ki so leta
1946 ustanovili LD Mislinja.

Rajko se je rodil 3. februarja 1922
v Mislinji. Æe v rani mladosti je æelel
postati lovec, saj bi tako lahko ves
prosti œas daroval naravi in nazadnje
tudi svoji duøi. Pri tem mu je bil v
veliko pomoœ njegov oœe, ki je bil

zaposlen kot gozdar pri takratnem
lastniku gozdov mislinjskega Pohor-
ja, dr. Arturju Pergerju. Oœe je bil
navduøen lovec in je poleg gozdar-
skih delovodskih opravil za lastnika
opravljal tudi lovskoœuvajsko sluæ-
bo. Veselje do lova in druæenje z oœe-
tom je Rajka æe pred 2. Svetovno
vojno pripeljalo v lovske vrste. Z
oœetom sta skupaj hodila na lov, øe
posebno na srnjad, gamse in lisice.

Leta 1940 je uspeøno konœal goz-
darsko øolo v Mariboru in tako s svo-
jim poklicem postal æivo povezan z
naravo ter se posvetil lovu in gozdar-
stvu.

Vsa leta je vestno in uspeøno
upravljal vse naloge v loviøœu pri
gojitvi in varstvu divjadi. Z veliko
osebno predanostjo je opravljal tudi
druge dolænosti in funkcije v lovski
druæini. Od leta 1950 do 1954 je bil
blagajnik. Leta 1955 pa do 2000 je
opravljal funkcijo statistiœarja, od

leta 1955 pa do 1964 je bil gospodar
LD. Leta 1968 je bil tudi predsednik
NO LD. Vseskozi pa je pri mlajøih
lovcih spodbujal skrb in pravi odnos
do divjadi ter jim odkrival skrivnosti
lova. 

Za svoje delo je prejel veœ odliko-
vanj in priznanj: diplomo za dol-
goletno delo v druæini (1975), znak
LZS za lovske zasluge Lovske zveze
Slovenije in red III. stopnje.

Rajka poznamo vselej nasmeja-
nega in vedrega, zato ni nakljuœje,
da zna razvedriti vsako lovsko druæ-
bo, øe posebno s svojim pripovedo-
vanjem o doæivljajih pri lovu na li-
sice.

Ob visokem æivljenjskem jubileju,
85-letnici, so ga lovci LD Mislinja
obiskali in mu zaæeleli øe veliko le-
pih lovskih doæivljajev, veliko zdrav-
ja in obilo uæitkov v prelepi naravi
mislinjskega loviøœa.

LD Mislinja – M. T.
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JUBILANTI

V TEM MESECU 
PRAZNUJEJO* SVOJ

ÆIVLJENJSKI JUBILEJ

95-letnico
Franœiøek Osterc, 
LD Kriæevci pri Ljutomeru

90-letnico
Franjo Bavec, LD Iga vas

85-letnico
Miro Cetina, LD Bukovje
Martin Raœiœ, LD Trbovlje
Kristjan Nemec, LD Hubelj
Franc Premelœ, LD Bizeljsko
Franc Somer, LD Apaœe
Mirko Zalokar, 
LD Studenec, Veliki Trn
Vladimir Klemenœiœ, 
LD Velika Loka

80-letnico
Mirko Buljac, LD Træiœ
Martin Bombaœ, LD Rakek
Ivan Hanzi Fink, 
LD Ømarje pri Jeløah
Janez Glasenœnik, 
LD Velunja, Øoøtanj
Anton Gustinœiœ, 
LD Ømarna gora
Slavko Klemen, 
LD Dol pri Hrastniku in LD Boœ
France Knafliœ, 
LD Motnik, Øpitaliœ
Franc Kovaœiœ, LD Ljubinj
Jernej Lampreht, 
LD Gorenja vas
Martin Novak, LD Piøece
Zdravko Okrogliœ, LD Grgar
Alojzij Stermecki, LD Bizeljsko
Joæe Ømidhofer, LD Ruøe
Martin Æeljko, LD Adleøiœi

75-letnico
Joæe Babiœ, LD Kropa
Uroø Cergol, LD Krekovøe
Branko Delcott, LD Raœe
Niko Ferjan, LD Stol, Æirovnica
Øtefan Hozjan, LD Apaœe
Zdenko Jerkiœ, LD Hubelj
Joæef Kandare, 
LD Gorenje Jezero

Ivan Kaøman, LD Kapla
Franc Kores, LD Stoperce
Øtefan Koøa, LD Petiøovci
Nikolaj Lapuh, LD Begunjøœica
Anton Levstek, LD Viønja Gora
Martin Majcenoviœ, LD Zavrœ
Edvard Makuc, 
LD Gaj nad Mariborom
Dragan Mitevski, LD Metlika
Joæef Nemec, LD Bresnica,
Podgorci
Gvido Nikolavœiœ, LD Gorica
Danilo Podlogar, LD Mengeø
Mladen Prebevøek, LD Voliœina
Stanko Rogeløek, 
LD Velunja, Øoøtanj
Ciril Ropret, 
LD Motnik, Øpitaliœ 
Karel Rupnik, LD Javornik
Albin Skodiœ, LD Raœe
Janez Snedic, LD Udenborøt
Maksimiljan Suøek, LD Radlje
Davorin Vavtar, LD Velika Loka
Anton Zalar, LD Sodraæica
Franc Zver, LD Ivanovci

70-letnico
Gorazd Cibic, LD Pleøivica
Zdravko Cverlin, LD Kungota
Bruno Feher, LD Turjak
Mihael Ferjanœiœ, LD Krekovøe
Stanislav Grobeløek, 
LD Mozirje
Joæe Hudoklin, LD Kamnik
Anton Iskra, LD Kozlek
Viktor Jeriœ, LD Podœetrtek
Martin Moæe, LD Gorjanci
Rafael Peœjak, LD Pleøivica
Franc Pelhan, LD Idrija
Øtefan Petek, LD Dobrova
Anton Pezdirc, LD Œrnomelj
Stanislav Pogorevc, LD Vitanje
Branko Økornik, 
LD Loøki Potok
Ciril Tisovec, LD Ribnica
Viljem Vidmar, 
LD Dol pri Hrastniku
Mirko Zrimøek, LD Begunje

Vsem jubilantom iskrene
œestitke!

* Po podatkih iz LISJAK-a.



Pohod 
v neokrnjeno 
naravo

Smo uœenci majhne podruæ-
niœne øole, ki vkljuœuje tudi

oddelek vrtca. Æivimo øe sredi
lepe in skoraj neokrnjene narave,
sredi œiste deæele øtevilnih voda.
Nedaleœ od nas pa temu ni veœ
tako. 

V vrtcu in øoli se veliko uœimo
o naravi, njenih lepotah pa tudi o
vseh nevarnostih, ki jo ogroæajo.
Vse øolsko leto obiskujemo nje-
ne prelepe kotiœke. Øe posebno
zanimivo in lepo je bilo druæenje
z lovci, gozdarji in starøi ob kon-
cu øolskega leta.

Junija smo se s starøi odpravili

koœi so nam gostitelji razloæili,
kakøen je pomen loviøœa, pove-
dali nekaj o æivalstvu in rastlin-
stvu tamkajønjega obmoœja in o
svojem delu. Gospod Oblak je
nas otroke na zanimive naœine –
s pomoœjo ugank in praktiœnega
dela – seznanjal s pravilnim ob-
naøanjem in delovanjem v naravi.

Gostiteljem smo se za trud za-
hvalili s kratkim kulturnim pro-
gramom. Nato je sledilo kosilo,
ki je na sveæem zraku øe kako
teknilo. Polni prelepih vtisov ter
snovi za razmiøljanje smo se vr-
nili domov.

Uœenci 3. in 4. razreda
Podruæniœne OØ Podmelec,

OØ Duøana Muniha 
Most na Soœi

na pohod v Prode k Langusovi
koœi.

Naprosili smo upravljavca lo-
viøœa s posebnim namenom Pro-
di - Razor, Danila Langusa, naj
nas sprejme in nam razkaæe ter
kaj pove o svojem revirju in svo-
jem delu. Z veseljem nas je spre-
jel in zraven povabil tudi vodjo
loviøœa Iztoka Korena in sveto-
valca za gozdnogojitveno naœr-
tovanje pri Zavodu za gozdove
Slovenije, OE Tolmin, Danijela
Oblaka.

Pot nas je vodila po divji Kne-
øki grapi ob prelepi Kneøci. Pri-
speli smo do najviøje leæeœe vasi
v naøi okolici, do Kneøkih Raven.
Mimo zapornice, ki avtomobi-
lom prepreœuje dostop do lovi-
øœa, smo se vzpenjali naprej. Ob
gozdarski koœi smo se za hip
ustavili, nato pa pot nadaljevali
po prelepi gozdni potki do zgor-
nje Langusove koœe, ki je kot v
raju, kot v Kekœevi deæeli. Prelep
je bil pogled na planinske trate,
na borovce in ruøevje, na visoke
skalnate vrhove. Upamo, da ni-
smo preveœ zmotili tamkajønjih
prebivalcev. Po vrnitvi k spodnji

Lovec na obisku 
v EKO-vrtcu

Lovci zelo radi sodelujemo z
vrtci in øolami. Naøe sode-

lovanje poteka tako, da jih obi-
skujemo v njihovih ustanovah,
kjer se pogovarjamo. Pred nekaj
dnevi sem bil na sestanku EKO-
øol, ki je bil organiziran v OØ
Janka Padeænika v Mariboru.
Vesel sem, da si vse veœ osnov-

nih øol pridobi naziv EKO-øola.
Njihova poglavitna naloga je
skrb za œisto okolje in vzdræe-
vanje le-tega. V ta program je
vkljuœenih tudi vse veœ vrtcev.
Lahko bi rekli, da so mali nade-
budneæi pravi mali ambasadorji
pri øirjenju ekoloøke zavesti in
prav na njih je upanje, da bo
svet postal œistejøi in lepøi ter
takøen tudi ostal za prihodnje
rodove. Na sestanku me je pe-
dagoøka delavka Alenka Mau-
ko prosila, œe bi bil voljan priti
in jih obiskati v Vrtcu Borisa
Peœeta v Mariboru. Niœ raje kot
to, obiskov v vrtcih se namreœ
vedno razveselim, saj je sreœa-
nje z malœki vedno nepozabno
doæivetje. Za vsako tako sreœa-
nje si vzamem œas, se pripravim,
saj so me æe nemalokrat prijetno
presenetili z dokaj zahtevnimi
vpraøanji, ki jih œlovek ne bi pri-
pisal njihovi starostni stopnji.
Napoœila je sreda, 23. maja, ko
sem se odpravil na tako teæko
priœakovan obisk, vsaj kar zade-
va mene. Ob prihodu me je pri-
œakala Alenka Mauko, ki me je
seznanila s predlogom mojega
obiska, na katerega nisem imel
veœjih pripomb. Svoje varovan-

ce so v veliko igralnico pripelja-
le vzgojitljice iz razliœnih sku-
pin. Tako smo se znaøli na kupu
‘raœice’, ‘œebelice’, ptiœki’, jeæ-
ki’, ‘pikapolonice’, ‘mucke’ in
‘polæki’. Œisto prava druøœina
za lovca, kakrøen sem. Vsega
skupaj nas je bilo 123 in pogo-
vor se je zaœel. Otroci in njiho-
ve vzgojiteljice so mi zavzeto
prisluhnili, ko sem jim pred-
stavljal vlogo lovca in njegovo
poslanstvo. Ko sem zakljuœil zad-
njo misel, so se vsula vpraøanja,
na katera sem z veseljem odgo-
varjal. Kako sem bil øele pono-
sen, ko je po prostoru zadonelo:
»Lovec, lovec, lovec …«. Nato
se nas je veœina odpravila v bliæ-
nji gozd. Tudi tam smo veselo
kramljali o lovcih in njihovih
obveznostih v naravi. Posluøali
smo petje ptic, opazovali gozd
in bili navduøeni nad njegovo
veliœastno zeleno barvo, ki je
prav vsakega izmed nas oœarala
na svoj naœin. Tako smo skupaj
razvozlali øe eno veliko uganko,
in sicer, zakaj je lovec obleœen
v zeleno barvo.

Po dobrih dveh urah se je naøe
druæenje pribliæalo koncu. Sledi-
lo je prisrœno slovo in velika ob-
ljuba, da se bomo sreœali takoj,
ko bo prva priloænost. Sedaj me
bodo oni priøli obiskat v naø lov-
ski dom v Raœah. 

Dragi otroci in vzgojiteljice,
zelo ste mi polepøali dan. Pa ne
samo to, celo pomladili ste me!
Œe tega ni ravno videti na zunaj,
pa je sprememba »od znotraj«
veœ kot oœitna. Hvala vam, otro-
ci, za lepe trenutke, za vsa vpra-
øanja, za vse objeme, za veselo
mahanje ob slovesu in seveda za
prelepo odpeto pesmico o lisiœki,
ki je resniœno prav zvita zver. Za-
hvaljujem se tudi vsem vzgojite-
ljicam za prisrœen sprejem.

Drago Veøner, 
lovski œuvaj LD Raœe
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MLADI PIØEJO

Mi, naøe uœiteljice in naøi gostitelji …

Z lovcem je bilo zelo lepo tudi v gozdu …

Drago Veøner iz LD Raœe med malœki mariborskega vrtca Borisa
Peœeta. Øe posebno fante je najbolj zanimala lovska puøka.
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Gamsi na Paøkem
Kozjaku

Gamsi na Paøkem Kozjaku
me øe pri moji visoki sta-

rosti vedno zanimajo, saj sem
spremljal njihovo æivljenje in ste-
œine veœ desetletij, zato sem se o
njih in tudi od njih veliko nauœil.
Morda sem zdaj za naøe gamse
preveœ zaskrbljen, saj bi se moral
zavedati, da se razmere v naravi
in druæbi hitro spreminjajo, zato
so zdaj za njihovo usodo odgo-
vorni drugi. Toda preveœ spomi-
nov me veæe nanje, zato me po
vesti øe vedno obvezuje odgo-
vornost do njih. Predvsem zaradi
gamsov sem se tudi vkljuœil v
LD Doliœ, kjer sem øe vedno
œlan. Kako je bilo z njimi in kako
je zdaj z gamsi v loviøœih Paøke-
ga Kozjaka, je gotovo zanimivo
tudi za druge lovce.

Z Ribniøkega vrha na Pohorju
je dober razgled daleœ naokrog.
Vedno mi je pogled najpogosteje
uhajal na Paøki Kozjak, ki leæi v
smeri vzhod–zahod, loœen od mo-
goœnega pohorskega masiva, pa
vendar je tudi prislonjen nanj, saj
ga od njega loœita le dve ozki
dolini z vodotoki. Najviøji vrh je
Basaliøœe s 1.272 m. Do 900 m
so øe zaselki in posamezne kme-
tije. Na severni strani je loœnica
dolina z vodotokom Pako, ki
teœe pod strmimi poboœji proti
zahodu, potok Jasenica pa od
Doliœa do Vitanja proti vzhodu
po poloænejøem vznoæju gozdna-
tih bregov. Po dolinah so na
vzhodni in juæni strani Kozjaka
veœji kraji: Vitanje, Sotska, Str-
mec, Dobrna in Velenje. Zanimi-
vo je, da so gamsi vedno prehaja-
li œez ozke doline, œeprav so bili
prehodi prav blizu naselij.

Celotno obmoœje je do vrha
poraøœeno z meøanimi gozdovi,
ponekod so tudi œisti bukovi goz-
dovi. Po vseh poboœjih so do vrha
posejani posamezni skalnati gre-
beni, kjer so izredno primerna
pasiøœa za gamse. Pri nas v tako
zaraøœenih loviøœih pravimo gam-
som »goøarji«, paœ zato, ker se
najveœ zadræujejo po gostem in
poraslem svetu, kjer najdejo do-
volj dobre paøe, pa øe varno za-
vetje jim nudijo. 

Po pripovedovanju æe zdavnaj
pokojnega lovca Antona Vreœ-
ka imam ohranjeno zabeleæko,
kako je v zimi 1937/1938 priøel k
njemu na dom (pri njem se reœe
po domaœe Pri Peœovniku) goz-
dar in lovec Franc Zaloænik, ki
je sluæboval na Pergerjevem po-
sestvu v Mislinji. Povedal mu je,
da je v globokem snegu sledil
trop gamsov, ki se je spustil s

Pohorja prek Tolstega vrha pod
vznoæje Turjaka, nato pa gazil
sneg v dolino Pake, œez Hofovo
posestvo ter se povzpel na ska-
lovje Peœenikovega vrha nad
Hudo luknjo. V tropu je bilo veœ
kot deset gamsov. Œuvaj Zaloæ-
nik mu je ob koncu obiska øe
naroœil, naj gamse œuva, da se
bodo spomladi lahko vrnili na
Pohorje. Lovec Vreœko mi je pri-
povedoval, da so imeli tam gam-
si svoje prehode in poti æe zdav-
naj prej in so tamkaj tudi ostali
vse do 2. svetovne vojne. Njiho-
va øtevilœnost se je celo poveœe-
vala, da so se gamsi øirili v Tis-
nik, Smodivnik in øe naprej.

Po vojni se je obmoœje Paøke-
ga Kozjaka razdelilo po katastr-
skih obœinah v øtiri LD: Doliœ,
Vitanje, Dobrna in Velenje, v
katerih so gospodarili po navodi-
lih okrajnih lovskih zvez. Naøa
LD Doliœ je spadala pod okraj
Slovenj Gradec, vse druge pa v
okraj Celje. Gamsi so prehajali
prek mej loviøœ omenjenih LD,
saj je bila to enotna populacija
gamsov. Pogosto jih je vsaka LD
øtela za svoje; vsaka je gojila
svoje gamse, odstreljevala samo
svoje gamse, v naœrte in eviden-
ce pa vpisovala svoje in vse gam-
se … V tistih œasih je bilo podob-
no tudi drugod in pri divjadi dru-
gih vrst. 

Takrat smo si nekateri priza-
devali, da bi bilo obmoœje Paø-
kega Kozjaka del øirøega obmoœ-
ja gamsov med Pohorjem, Urøljo
goro in Karavankami, kjer bi sku-
paj usklajevali gospodarjenje z
gamsi. Zato je v letih 1968 do
1970 LD Doliœ dajala pobude,
naj bi se na meddruæinskih po-
svetovanjih dogovorili o øtevilœ-

nosti populacje in bi skupaj na-
œrtovali odstrel gamsov v lovi-
øœih LD, saj je bila gamsja popu-
lacija skupna. Prvi tak posvet
smo sklicali prav v LD Doliœ,
vodil pa ga je naø takratni stareøi-
na Mirko Øverc. Posveta so se
udeleæili predstavniki vseh ob-
moœnih druæin, vendar se je izka-
zalo, da smo imeli zelo razliœna
mnenja o naœinu gospodarjenja z
gamsi. Velike razlike so bile æe
pri ocenah øtevilœnosti gamsov,
razliœne so bile tudi ocene po
spolu in starosti, kar naj bi bila
osnova za odstrel, ki je bil v tistih
œasih doloœen v viøini 15 % od
ugotovljene øtevilœnosti. Znaœaj
loviøœa je paœ tak, da je zelo teæ-
ko ugotavljati realno øtevilœnost
gamsov. Teren je povsem gozd-
nat in øe skalovit ter zato zelo
nepregleden, jas je malo. Kako
naj bi potem realno ocenili øe
spolno in starostno strukturo, ki
je odloœilna za naœrtovanje od-
strela, in tako zagotovili øe ust-
rezno varstvo in gojitev gamsov
na Paøkem Kozjaku? Vœasih so
na takih posvetih razprave zaøle
povsem zunaj strokovnih poti.
Potem sva se z naøim stareøino
øalila, da øe vedno kozli streljajo
kozle …

Veliko in dolgo smo se uœili iz
narave in iz knjig, sproti in redno
pa smo ocenjevali razmere v lo-
viøœih na øtevilnih pogovorih in
na skupnih posvetih, ki smo se
jih udeleæevali z veliko volje in
veselja. Na podlagi skupnega
øtetja divjadi smo si postavili
nove smernice, kar je po moji
oceni pomenilo, da smo øtevilœ-
nost gamsov lahko doloœali vsaj
z 80 % zanesljivostjo. Preostalo
je bilo prikrito naøim oœem, kar

je bilo po svoje tudi dobro, saj je
bilo v korist gamsov, œe bi priøli
nadnje teæki œasi z boleznimi ali
hudimi zimami. Nazadnje smo
skupaj verjeli v naøo oceno, da
æivi pribliæno 25 gamsov na po-
vrøini 700 hektarjev loviøœ. Upa-
li smo, da je bila to dobra podla-
ga za gospodarjenje z gamsi na
tem zanimivem obmoœju. Seve-
da pa je bil potreben œas tudi
zato, da bi lahko popravili more-
bitne napake iz preteklosti, ko
nam je øe primanjkovalo znanja,
zaradi œesar smo dokaj negotovo
»tipali« v obœutljivo naravo, ki je
pravzaprav ne bomo nikoli spo-
znali do konca. To øe posebno
velja za starostno in spolno se-
stavo gamsov. Iz arhivov in s po-
moœjo stareøine lovske druæine
sem zbral podatke o odstrelu za
œas od leta 1947 do leta 2006:
– mladiœi moøkega spola 9, æen-

skega 10,
– starost od 1 do 3 let: moøki spol

19, æenski 16,
– starost 3 do 8 let: moøki spol

22, æenski 18,
– starost 8 let in veœ: moøki spol

20, æenski spol 14.
Zdaj doloœa smernice in viøino

odstrela gamsov Obmoœna enota
Zavoda za gozdove Slovenije.
Ob letnih pregledih odstrela me
skrbi, kako bo z gamsi v prihod-
nje, œe bomo øe naprej tako zelo
posegali v to subpopulacijo, ki je
zelo obœutljiva, v tem prostoru
pa øe posebno, ker je tako malo-
øtevilœna. Œas bo najbolje poka-
zal, œe smo na pravi poti, kot je to
vedno v naravi, kjer ukrepamo
na podlagi ocenjevanja doloœe-
nih kazalcev, ne pa natanœno do-
loœene øtevilœnosti, ker jih paœ ni
mogoœe natanœno doloœiti ali
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preøteti. Tako je bilo v preteklo-
sti in bo tudi v prihodnje pri gos-
podarjenju z gamsi na Paøkem
Kozjaku ter povsod drugod! To
prepogosto pozabljamo!

Ko sem kot gozdar sluæboval v
gozdovih na Koroøkem, Pohorju
in na Paøkem Kozjaku, sem se
vse æivljenje sreœeval z gamsi.
Zato imam bogate spomine na to
œudovito divjad, ki æivi v zelo
razliœnih in slikovitih æivljenj-
skih okoljih, predvsem v gorah
in pogosto tudi v najteæjih æiv-
ljenjskih razmerah. Naj nam na-
nje ne ostanejo le spomini, ki jih
imamo lovci vseh prejønjih in
sedanjih rodov shranjene v sebi
ali jih pripovedujemo drugim,
vœasih pa jih tudi zapiøemo. Po-
membneje je, da v naøih loviøœih
gamsje trope trajno ohranimo
zdrave in œvrste, da bodo z njimi
æiveli in jih obœudovali øe naøi
prihodnji rodovi.

Lojze Simetinger

Icov œaj iz kar 
devetih zdravilnih
zeliøœ

Slovenski lovci se poklicno ali
ljubiteljsko ukvarjamo øe z

razliœnimi pomembnimi, edin-
stvenimi in zanimivimi poklici
in »konjiœki«. Med nami je tudi
veliko takih, ki v naravo ne gre-
do samo zaradi lova, sprehodov
ali nabiranja gob, ampak z veliko
ljubeznijo in odgovornostjo
nabirajo zdravilna zeliøœa in cve-
tov, ki pomagajo lajøati in tudi
ozdraviti marsikatero bolezen.
Eden takih je tudi Bogomir Vre-
œar, za øportne in lovske prija-
telje kar Ico, œlan LD Kajuh –
Ømartno v Roæni dolini. 

»Hvala bogu, da tudi pri nas v
Sloveniji, v neokrnjeni in zdravi
naravi øe vedno rastejo zdravil-
na zeliøœa in roæe, ki nam lahko
lajøajo zdravstvene teæave; ne le
ljudem, tudi divjadi. Ko sem bil
star okrog 35 let in øe nisem bil
lovec, sem ob pomoœi svoje mame
spoznal mnoge zdravilne roæ,« je
zaœel zanimiv pogovor lovec in
ljubiteljski zeliøœar Vreœar. »Da
vse roæe in razne trave niso dob-
re in zdravilne, sem kmalu spo-
znal tudi kot lovec. Ko sem opa-
zoval srnjad na paøi, sem opazil,
kako na cvetoœem travniku ne
odtrgajo vsake trave in roæe.
Tako tudi vse rastline niso pri-
merne za ljudi, kar sem izvedel
tudi iz strokovne literature. Œe-
prav imamo v Sloveniji kar nekaj
tovrstne literature, sem jaz øe
najveœ izvedel iz knjige Marije
Triben, ki je øe iz œasov Marije

Terezije. Ta knjiga je zame ena
najboljøih, saj so v njej zajete
skoraj vse vrste zdravilnih rast-
lin. Knjigo mi je posodil moj dol-
goletni smuœarski prijatelj Tonœi
Gobec.«

Œetudi je bil Ico vsaj v prvih
letih svoje lovske poti zelo nav-
duøen nad lovom, mu je narava
vedno nudila tudi druga zado-
voljstva. »Lovec sem postal dav-
nega leta 1974. Œetudi sem bil
kar dva mandata gospodar LD,
referent za strelstvo in da sem
sedaj æe veœ kot 20 let blagajnik,
me neka skrita sila øe vedno vle-
œe v naravo. Œeprav sem nekoœ
bolj kot danes rad pogledal za
divjadjo, sem vedno z enim oœe-
som oprezal tudi po rastlinah.
Tako nikoli nisem priøel domov
praznih rok. Zgodilo se je, da
sem domov prinesel uplenjeno
divjad, v nahrbtniku pa tudi
zdravilne roæe,« se minulih œa-
sov rad spominja Ico. Dandanes
ni niœ drugaœe. Kot revirni vodja
ima ne malo obveznosti, vendar
mu za nabiranje zeliøœ nikoli ne
zmanjka œasa. Je namreœ upoko-
jeni tekstilni delavec. Kot œlan
RD Øempeter ima dovolj œasa
tudi za ribolov. »Œlovek lahko
vse naredi in doseæe, œe ima le
dobro telesno kondicijo in vo-
ljo,« pravi.

Zdravilno moœ raznih œajev, ki
jih Ico in njegova æena priprav-
ljata iz mnogih zdravilnih rastlin,
øe najbolj dobro poznata sama,
pa tudi mnogi njuni prijatelji. »Æe
v zaœetku moje »zeliøœne ljubi-
teljske obrti« sem poskuøal me-
øati veœ vrst raznih zdravilnih
roæ za œaj, ki bo okusen in ki bo
imel blagodejno zdravilno moœ.
Zelo pomembno je namreœ pravo
razmerje. Kar nekaj œasa sem
potreboval, da sem priøel do svo-
je prave œajne meøanice. Vedeti
namreœ moramo, da pitje zdra-
vilnih œajev ne gre kar tako, pri-
bliæno in na pamet; øe zlasti ne
takih, v katerih je veœ vrst zdra-
vilnih rastlin s svojimi uœinkovi-
nami na telo. Za meøanico moje-
ga œaja, v katerem je kar devet
zdravilnih zeliøœ, in sicer: cvet
bezga, navadni pljuœnik, melisa,
meta, rman, øentjanæevka, dobra
misel, cvet lipe in materina duøi-
ca, lahko trdim, da nima stran-
skih uœinkov. Vendar bi opozoril,
da nobeno pretiravanje ni nikoli
dobro,« opozarja Bogomir. 

Na Roænem Vrhu, ki mu pra-
vijo tudi Visoko, od koder ni
nobene ceste naprej, æe leta æivi-
ta Vreœarjeva. V zavetju mogoœ-
nega meøanega gozda stoji njun
topel dom, ki je obdan z lepimi
travniki, ki jih nihœe veœ ne kosi.
Tam okrog rastejo mnoga prava

zeliøœa. Omenjena meøanica Bo-
gomirjevega œaja, za mnoge je
kar »Icov œaj«, pomaga uravna-
vati krvni tlak, ki blagodejno de-
luje tudi na prebavo in pomaga
zdraviti prehladna in druga obo-
lenja. Vsi, ki ga pijejo, skorajda
ne poznajo stresa. Pred desetimi
leti je Ico spoznal zdravilne uœin-
ke tudi drobnocvetnega vrbovca,
ki raste veœ kot 800 metrov viso-
ko. »Œaj iz teh roæ pomaga blaæi-
ti in tudi odpravljati teæave na
prostati, torej to je pravi œaj za

moøke v zrelih letih. Da je temu
res tako, vedo nekateri moji pri-
jatelji, ki so ga pili in ga øe. Kar
nekaj zeliøœ nabiram tudi pri lov-
skemu prijatelju Milanu Gra-
berju, œlanu LD Hrastnik. Pa
tudi v Kalu pod Mrzlico, kjer je
øe najveœ nepokoøenih in ne-
gnojenih travnikov. Tam je øe
prava oaza biozeliøœ, zato tam
najraje trgam zdravilne roæe. Si-
cer pa lovci dobro vemo, da so za
razne teæave moøkih dobre tudi

razne pijaœe. Ne bom delal rek-
lame za alkohol, pa vendar øilce
dobrega æganja in pravi sadje-
vec – moøt – tudi pomagata pri
prebavnih motnjah in prehladu.
Tudi pitje teh »zdravilnih« pijaœ
mora biti v zmerni koliœini,« je
za konec øe dodal zgovoren lov-
ski zeliøœar Ico.

Franc Rotar

V Postojni odprta
sodobna bolniønica
za male æivali

Tridesetega junija letos je Iz-
tok Jarc, minister za kmetij-

stvo, gozdarstvo in prehrano,
slavnostno prerezal trak na vho-
du nove Bolniønice za æivali v
Postojni. Krajøe slavnosti so se
udeleæili tudi æupan Obœine
Postojna in mnogi predstavniki
gospodarskih ustanov in podjetij
iz Slovenije, ki so prispevali svoj
deleæ k odprtju tega objekta.
Zbranim povabljenim, sodelav-
cem in prijateljem je spregovoril
tudi ustanovitelj in strokovni
vodja bolniønice, veterinar prof.
dr. Janoø Butinar. V svojem
œustvenem nagovoru je opisal
nastanek in namen novega ob-
jekta in dejavnosti, ki bo poteka-
la v njem. 

Podjetje Butinar, veterinar-
ske storitve, d. o. o., je bilo usta-
novljeno leta 2005. Temeljna
dejavnost podjetja je opravljanje
veterinarskih storitev za obolele
male æivali, kot so predvsem psi,
maœke in drugi hiøni ljubljenci.
Veterinarji jim na kratko pravijo
ljubiteljske æivali, kamor sodijo
tudi eksotiœni sesalci, ptice, pla-
zilci, dvoæivke, ribe, ki se vœasih
znajdejo v domovih. V novem
objektu bo njihova specializacija
usmerjena predvsem v veterinar-
sko onkologijo. 
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Bogomir Vreœar - Ico, lovec in
ljubiteljski zeliøœar, pred svojim
domom na Visokem med veliki-
mi vreœami nabranih zdravilnih
rastlin
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Sodobna bolniønica za æivali / Animal Hospital - Postojna stoji pri-
bliæno 30 minut voænje iz Ljubljane.  Skupna povrøina bolniønice je
1.400 m22  . Junija jo je odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Iztok Jarc.



Medicina ljubiteljskih æivali je
del veterinarske stroke, ki v raz-
vitem svetu zaposluje od 50 do
80 % vseh veterinarjev. V veteri-
narski stroki so teænje v smeri
razvoja specialistiœnih dejavno-
sti medicine ljubiteljskih æivali
ter nudenje œim bolj kakovostnih
storitev, je povedal prof. Butinar. 

Bolniønica za æivali / Animal
Hospital - Postojna je zgrajena
ob avtocesti, eni izmed glavnih
slovenskih prometnic iz smeri
osrednje Slovenije (pribliæno 30
minut voænje iz Ljubljane), Oba-

le, Hrvaøke in Italije. Skupna
povrøina bolniønice je 1.400 m2.
Pred njo je urejenih 35 parkirnih
mest. V pritliœju se ob hodnikih
niza øest ambulant za kliniœne
preglede in prvo pomoœ, stoma-
toloøka ambulanta, ambulanta za
ultrazvoœno diagnostiko ter RTG-
prostor z digitalnim rentgenom
in ob njem upravni prostor. Pro-
storoma za pripravo na operacijo
in pooperativno nego sledita dve
operacijski dvorani za kirurøko
umivanje in prostor za steriliza-
cijo instrumentov. Zraven sta la-
boratorij in servisni prostor. V
prvem nadstropju so: velika skup-
na pisarna za veterinarje, soba za
øtudente (s tremi leæiøœi), pisarna
za poslovnega koordinatorja, pi-
sarna za sodelavce, dve manjøi
stanovanji, kuhinja za zaposlene,
pisarna strokovnega vodje in
predavalnica z vso avdiovideo
opremo za 45 posluøalcev. V
kletnih prostorih so razporejeni
prostori za dolgotrajnejøo bolniø-
niœno oskrbo ljubiteljskih æivali,
poleg tega pa tudi bazen za fizio-
terapijo, posebej urejena soba za
evtanazijo, ambulanta za infek-
cijske bolezni, raœunalniøki to-
mograf (CT) in naprava za obse-
vanje – linearni pospeøevalnik.

V bolniønici bo zdravljenje
potekalo z najsodobnejøimi apa-
rati, ki jih lahko sreœamo tudi v
bolniønicah, namenjenih ljudem.
Posebej velja omeniti CT, obse-

valno napravo in bazen za fizio-
terapijo. Najbliæji podobni moæ-
nosti za terapevtsko obsevalno
dejavnost za ljubiteljske æivali
sta na Dunaju in v Zürichu. V
Postojni bodo poleg strokovne-
ga vodje z doktoratom znanosti
in s 24-letno prakso na podroœju
zdravljenja ljubiteljskih æivali ter
specifiœnega znanja iz rekon-
strukcijske in onkoloøke kirurgi-
je delali øe øtirje visoko usposob-
ljeni veterinarji (izobraæevali so
se tudi v tujini), ki bodo oprav-
ljali vrsto specialistiœnih dejav-
nosti. Med zaposlenimi sta tudi
dva veterinarska tehnika in re-
ceptorka. Med drugim bodo lju-
biteljske æivali deleæne specia-
listiœne diagnostike (UZ, RTG,
CT, endoskopija) in zdravljenja,
posebno øe æivali, obolele za ra-
kom. Zaradi najsodobnejøe opre-
me in vrhunskega znanja veteri-
narskega in tehniœnega osebja
bodo æivali lahko deleæne specia-
lizirane laboratorijske diagnosti-
ke v lastnem diagnostiœnem la-
boratoriju. Po odstranitvi velikih
tumorjev bo imelo specialistiœno
kirurøko zdravljenje poudarek na
rekonstrukcijski kirurgiji. V bol-
niønici bodo poskrbeli tudi za
ortopedsko kirurgijo, pa tudi za
kombinacijo kirurøkega, kemo-
terapevtskega ter obsevalnega
zdravljenja æivali, obolelih za
rakom. Fizioterapija bo potekala
v oddelku za fizioterapijo. V ob-
jektu bosta omogoœena bolniø-
niœno zdravljenje in intenzivna
nega obolele æivali. Pri svojem
delu bodo po potrebi pritegnili
tudi strokovnjake iz tujine, s ka-
terimi ustanovitelj bolniønice za
æivali v Postojni redno sodeluje.

Bolniønica z dvema vhodoma
lastnikom in æivalim omogoœa
œim prijaznejøe preæivljanje œasa
v bolniønici (sediøœa, ki omogo-

œajo, da se psi lahko zateœejo pod
lastnikove noge). V dveh loœenih
œakalnicah je na voljo voda. Bol-
niønica omogoœa tudi brezæiœen
dostop do interneta, zunaj pa je
urejena zelenica za sprehajanje
æivali.

Bolniønica je naœrtovana tako,
da je tudi okoljsko varœna. S
sonœnimi kolektorji ogrevajo vo-
do, notranjost z lesno biomaso
(lesni sekanci), sami pa bodo
proizvajali kisik. Naloæba je bila
ocenjena kot ekoloøko odliœna in
je prejela tudi sredstva Ekoloø-
kega sklada. 

Zgornje nadstropje je name-
njeno izobraæevanju zaposlenih
in strokovnjakov. Tod je omogo-
œeno tudi bivanje tujim strokov-
njakom, øtudentom na izmenja-
vi, zato so tod urejeni prijetni
pisarniøki prostori, soba za izo-
braæevanje in kuhinja. Tu naj bi
potekale delavnice in seminarji z
mednarodno priznanimi strokov-
njaki. 

Vodenje kartotek, uporaba in
vodenje razliœnih izvidov bo v
celoti potekalo v elektronski ob-
liki. Celovit raœunalniøki sistem
v poslopju omogoœa, da bo vsa-
kemu veterinarju za njegove os-
krbovance na voljo celotna elek-
tronska dokumentacija. Tako smo
v Sloveniji dobili prvo bolniøni-
co z elektronskim vodenjem.

Naslov bolniønice je: Bolnice
za æivali Postojna, Butinar, d. o. o.,
Cesta v Staro vas 14, 6230 Po-
stojna.

Boris Leskovic

Zanimiv jelen 
z okolice Bleda

V zaœetku lanske lovne sezo-
ne je bil v loviøœu blejske

LD uplenjen jelen, ki je bil za
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Sluæbeno osebje bolniønice: poleg strokovnega vodje prof. dr. Ja-
noøa Butinarja (na fotografiji levo) bodo v bolniønici delali øe øtirje
visoko usposobljeni veterinarji, dva veterinarska tehnika in recep-
torka.

Janoø Butinar se je ob odprtju
objekta javno zahvalil mnogim
ustanovam in podjetjem za pri-
spevke, s katerimi sta bili omo-
goœeni dograditev bolniønice za
æivali in namestitev najsodob-
nejøe opreme.
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VISOKOGORSKA KOØNJA
LD Jezersko ima kar precej povrøin v najemu od Sklada kmetijsko-
gozdarskih povrøin RS. Med drugim skrbi za povrøine na obmoœju
Staniœa, kjer je tudi zanimiva lovska koœa LD Jezersko. Prav na tam-
kajønjem obmoœju, na skoraj treh hektarih lovne povrøine, so pred
desetletjem izsekali gozd. Kar je bilo mogoœe, so izravnali in zatravi-
li. S koønjo zagotavljajo mlado sveæo travo, ki je øe posebno mikavna
za divjad, da se ji ni treba spuøœati na niæje obdelane kmetijske po-
vrøine. Zato ima travnik vlogo prepreœevanja ali zmanjøevanja økode
od divjadi. To je tudi nekakøna mirna cona, zato tod divjad œim manj
odstreljujejo. Omenjene povrøine so øe posebno zanimive za jele-
njad, srnjad, pa tudi gamsi se radi pasejo tod. Œlani LD skrbijo za
œim boljøe razmere za divjad in sodelovanje med lastniki zemljiøœ in
lovci. Na fotografiji: lovca veterana, Franci in Duøan, øe vedno dob-
ro obvladata alpsko roœno koønjo na strminah.
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naøe loviøœe izredno zanimiv. V
soboto, 19. avgusta, se je sredi
dne pojavil v neposredni okolici
Bleda, pod vasjo Poljøica. Tro-
fejno moœnega jelena je opazil
naø lovec Milan Poklukar. Jelen
se je obnaøal nenormalno, kazal
je znake oslabelosti in telesne iz-
œrpanosti. Milan ga je poskuøal
zalesti in upleniti. To mu ni us-
pelo, ker se je s polja umaknil v
gozd, kamor mu lovec po teæko
prehodnem in zaraøœenem terenu
ni mogel zanesljivo slediti.

Novica o tem se je hitro razøi-
rila med lovci. Øe isti dan, proti
veœeru, se je jelen zopet pojavil
pribliæno na istem mestu in se
pomaknil proti æelezniøki progi
Bled–Jesenice, in sicer pod vas
Spodnje Gorje. Tam ga je pri-
œakal lovec Marjan Urevc, ki ga
je tudi uplenil. Jelen je bil telesno
res zelo oslabel, saj je tehtnica
pokazala le borih 70 kilogramov.
Æelodec je imel popolnoma pra-
zen (v njem je bilo le nekaj zgo-
daj odpadlega sadja).

Rogovje je bilo øe delno v
mahu, veœinoma pa æe oœiøœeno.
Nepravilni dvanajsterak øe ni ka-
zal oœitnega upadanja moœi ro-
govja, obraba zobovja pa je ka-
zala na ostarelega jelena. Preis-
kava starosti zobovja po Mitche-
lovi metodi je pokazala 14 let.

Trofeja je bila neuradno oce-
njena s 174 CIC-toœkami, torej v
razredu bronaste medalje.

Pri jelenu je veœ nejasnosti.
Kako je lahko po izredno dolgi,
mrzli in sneæeni zimi ter v svoji
visoki starosti razvil za naøe raz-
mere øe relativno moœno rogov-
je? Zakaj se je pojavil v nepo-
sredni bliæini naselja, tako rekoœ
sredi dneva, ob nenormalnem
œasu za to divjad? In ne nazad-
nje, zakaj je bil tako zelo izœrpan
v letnem œasu, ko bi moral biti v
polni telesni kondiciji?

Branko Strmole
LD Bled

Sodelovanje 
lovcev in 
ornitologov

Bela øtorklja (Ciconia cico-
nia), ki so jo opazili 28. 5.

2007 pri kraju Krtina pri Dom-
æalah v skupini øe devetih øtor-
kelj, je bila oznaœena s œrnim
obroœkom na desni nogi. Dare
Øere, zaposlen v Prirodoslov-
nem muzeju Slovenije, je s po-
moœjo dobrega spektiva prebral
oznake na obroœku omenjene
øtorklje in jih poslal v Nemœijo.
Kmalu je prejel odgovor kolegov
iz Nemœije.

»Øtorklja je bila obroœkana
29. 6. 2003 kot mladiœ v kraju
Berne Glusing v Nemœiji.« Kraj
je od Krtine oddaljen 899 km.

Nekaj dni pozneje, 7. 6. 2007,
so omenjeno øtorkljo opazili sku-
paj øe s øtirinajstimi øtorkljami
pri kraju med Mlako in Tene-
tiøami pri Golniku na Gorenj-
skem, ko so se pasle (prehranje-
vale) na travnikih. Obœasno so
jih tam naøteli tudi 19 (B. Lesko-
vic).

Od prijaznega Dareta sem iz-
vedel, da so to mlajøe øtorklje, ki
øe niso gnezdile, in verjetno iøœe-
jo primerna gnezdiøœa za prihod-
nje leto.

Mitja Kersnik

Kuhinjski pribor 
naøih starih mater

V zadnjih dveh desetletjih se
divjaœina vedno pogosteje

pojavlja v naøih kuhinjah in na
jedilnikih gostiøœ. Pred tem smo
skoraj vso izvozili, za naøe æepe
je bila zaradi deviznih potreb
predraga. Tudi v znanju priprave
divjaœine je nastala œasovna vr-
zel. Zapolnila jo je modra od-
loœitev uredniøtva Zlatorogove
knjiænice, ko je izdala odliœno
knjigo Divjaœina, katere avtor je
mojster kuharskih veøœin Mat-
jaæ Erzar - Matiœek. V knjigi so
zajete jedi, ki so jih pripravljali
pri nas nekdaj in jih øe vedno. Za
lovce sta posebno dobrodoøla
prispevka veterinarja Tomaæa
Piriha in gozdarja Janka Meh-
leta. Vse skupaj zaokroæi knjigo

v pravi lovski kuharski priroœ-
nik. Vsem trem avtorjem zeleno
vejico!

Uvodne besede mag. Janeza
Œernaœa v knjigi, kjer piøe o
»kuhinji kot sestavnem delu naøe
kulture«, so me spodbudile, da
napiøem nekaj spominov na moje
prednike.

Glede na znanje obdelave æe-
leza in jekla so se selili iz Krope
prek Koroøke Bele v Belo Peœ pri
Trbiæu tako, kot so ugaøali plavæi
in vigenjci. 

V Beli Peœi, najzahodnejøi ob-
œini Gorenjske, so fuæine zagore-
le æe v 15. stoletju, konec 19. sto-
letja pa so zaœeli izdelovati veri-
ge, predvsem teæke ladijske. To
je pritegnilo delavce iz øirne Av-
stro-Ogrske. V obœini je æivelo
veœ narodov, medtem ko so bile
zahodno od Trbiæa do Tablja
(Pontebba) slovenske vasi. Na-
grada Italiji nam je po prvi sve-
tovni vojni odvzela tamkajønje
lepe kraje. Kljub veœ narodom je
bilo soæitje med staroselci, slo-
venskimi kmeti, in kovinarskimi
delavci dobro. Ponoœi niso nikjer
zaklepali hiønih vrat! Tako je
bilo pred dobrimi sto leti, na pre-
hodu 19. v 20. stoletje, ko je moj
pokojni stari oœe France svoji
izvoljenki Minci iz Srednjega
Vrha nad Kranjsko Goro za po-
roœno darilo poklonil kuhinjski
pribor. Izdelal ga je roœno; moj
stari oœe je strojno obdelavo øtel
za nasilje nad teæko pridobljeno
kovino. Ali ne zajame tudi pra-
vega lovca vznemirljiva spoøtlji-
vost do roœno izdelanega oroæ-
ja!? Ima svojo duøo! 

Raznolikost pribora kaæe na
pestrost priprave hrane v ostrem
gorskem svetu ter na spoøtljiv
odnos do nje. Posebno pozornost
so namenjali divjaœini, saj je bila
poleg drobnice edina mesna jed.
Za razrez divjaœinske peœenke so
uporabljali znaœilen lovski pri-
bor. Tudi pestrost pribora za
vsakdanjo kuho bi bila lahko v
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Marjan Urevc, sreœni uplenitelj
blejskega jelena.

Primerjava obrabe zob v spodnji
œeljusti: spodnje zobovje je »last«
jelena, œigar starost je bila s pre-
rezom ocenjena na 11++.
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Obroœkana bela øtorklja
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Na levi polovici: noæ in vilice za rezanje divjaœine, sekira za razsek
mesa, eno- in dvoroœni rezalnik za zelenjavo; na desni visijo zaje-
malka, penovka, ælica, penovka, lopatka za pecivo, vilice za polento z
zaokroæenimi konicami in vilice za meso; v sredini kotliœek za ste-
panje.
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ponos boljøi meøœanski druæini v
notranjosti deæele. Verjetno je
bil to vpliv meøanja kultur treh
velikih evropskih ljudstev.

Lovne in ribolovne pravice so
pripadale tovarni; plen so si pri-
dobili le z divjim lovom. A ni
bilo poroda brez sveæe gamsove
juhe, ne glede na letni œas. Po-
trebna je bila, da se je porodnica
okrepila in za dojenœkovo zdrav-
je! Zanimivo, da ni bilo prijav
divjega lova. Lovski œuvaj, stric
Plazin (vsi starejøi vaøœani so bili
strici in tete; v tretjem kolenu smo
bili tako vsi v sorodu) je pod Man-
gartom obstrelil svojega bratranca
Tonija. Ni mu pomagal, ker bi iz-
gubil sluæbo, a tudi prijavil ga ni,
ker bi bil Toni ob sluæbo in pro-
stost. Povedal je svoji sestri, moji
prababici Matli (umrla pri 93-ih
in rodila petnajst otrok; deset
fantov), kje je Toni, da so ga øli
iskat. Naslednji dan so upravi
tovarne javili nezgodo pri delu.

Takrat niso poznali gamsje sle-
pote in garij, za »selekcijo« so
skrbeli krøœeni plenilci. Stric Toni
mi je na stara leta zaupal, da je
samo on uplenil 152 gamsov!
Naœel sem snov, ki bi obnovljena
obogatila spomine na dogodke v
Bohinju, ki so po svoje humor-
ni,humoristiœni ko so øe bohinj-
ski lovci skrbeli za zdravje gams-
jih tropov na obmoœju zdajønje-
ga zelo okuæenega Triglavskega
narodnega parka. V petdesetih
letih se je »skrb« konœala tako,
da so lovce z avtobusom vozili v
Radovljico na sodiøœe in da je
»zaradi manjkajoœih igralcev v
ansamblu« odpadla celo veselo-
igra v Bohinju. 

Za konec øe kratka anekdota iz
tistih krajev. Nekega bajtarja,
oœeta øtevilne druæine, veœkrat
laœne kot site, so sumili, da je
divji lovec. Ko starøev ni bilo
doma, sta æandarja spraøevala
otroke, œe oœe prinese kdaj do-
mov kakega gamsa. Najmlajøe-
mu sta obljubila øestico, œe pove
po pravici. »Œrne gamse, bele
gamse in vœasih tudi gamsa z
zvoncem,« je bil odgovor, ki je
oœeta spravil v zapor, druæino pa
v stradeæ. Pod Mangartom øe
vedno rateøki kmetje na svoji
planini pod Mangartom pasejo
»bele gamse« – drobnico.

Bruno Skumavc

Elite 1 – 4 x 24 

Pribliæujejo se adrenalinski je-
senski skupni lovi na divje

praøiœe. Zaradi mile zime jih je
letos v marsikaterih naøih lovi-
øœih øe posebno veliko.

Skupni lov na divje praøiœe je

poseben naœin lova, ki terja dob-
rega strelca z ustreznim strelnim
daljnogledom. Zadnja leta so se
v svetu uveljavili manjøi, priroœ-
ni strelni daljnogledi s spremen-
ljivo poveœavo, ki so namenjeni
predvsem za strele na kratkih in
zmernih razdaljah, velikokrat na
zelo poraøœenem zemljiøœu in na
gibljive cilje. Najveœkrat so to
strelni daljnogledi manjøih pove-
œav, od pribliæno 1,25 x na dnu
razpona, pa tja do 4 x ali 5 x na
vrhu razpona.

Eden najboljøih predstavnikov
te skupine je odliœen strelni dalj-
nogled Bushnell Elite 4200
1,25–4 x 24. Predstavljeni dalj-
nogled je najmanjøi daljnogled
najbolj elitne serije strelnih dalj-
nogledov Bushnell. Odlikujejo
ga enake lastnosti kot druge vr-
hunske daljnoglede serije Elite
4200: izjemno œvrsto telo iz ko-
vane zlitine aluminija in titana,
vrhunska optika, zaøœita leœ »Rain-
guard« in preizkuøena odpornost
proti udarcem.

Daljnogled je pravzaprav ide-
alna kombinacija strelnega dalj-
nogleda s spremenljivo oz. va-
riabilno poveœavo in namerilne
naprave tipa »rdeœa pika«, saj po
æelji lahko vkljuœimo tudi rdeœo
piko. Daljnogled ima evropske-
mu trgu namenjen kriæ tipa 4A, v
centru kriæa pa po potrebi vklju-
œimo rdeœo piko razliœne svet-
lobne moœi. Tudi telo daljnogle-
da je prilagojeno evropskim na-
vadam in ima osnovno cev s pre-
merom 30 mm.

stimo øirøe vidno polje, kar je
zelo pomembno, ko divji praøiœi
skoœijo œez kolovoz v neposred-
ni bliæini naøega stojiøœa.

Z montiranjem tega strelnega
daljnogleda se izognemo nakupu
dveh optiœnih naprav, strelnega
daljnogleda in namerilnika tipa
»rdeœa pika«.

Tako se izognemo stroøkom
dvojne montaæe, nepotrebnim za-
pletom, pa tudi dvomu, kaj naj
vzamemo s seboj na lov. Vse je
namreœ odvisno od stojiøœa, kjer
œakamo divje praøiœe. Kjer so
zaradi gostega rastlinja razdalje
za strel res kratke, potrebujemo
»rdeœo piko«, v redkejøem goz-
du, za daljøi in dobro merjen strel
pa potrebujemo strelni daljno-
gled. Elite 4200 1,25 – 4 x 24 je
odgovor za vse razmere. Tako
imamo s seboj na lovu vedno ti-
sto, kar potrebujemo; strelni dalj-
nogled in »rdeœo piko« za vse
strelne okoliøœine.

Poleg tega bodo preizkuøene
lastnosti daljnogledov serije 4200
priøle øe kako prav. Izjemna ost-
rina leœ serije 4200 omogoœa œi-
sto in ostro sliko tudi pri majh-
nem objektivu daljnogleda. Pre-
seneœeni boste nad loœljivostjo
podrobnosti v mraœnem gozdu,
ki jo omogoœa predstavljeni dalj-
nogled. Posebno v spremenlji-
vem jesenskem vremenu bo pro-
tideæna zaøœita leœ »Rainguard«
omogoœila zanesljiv strel tudi v
slabih vremenskih razmerah.

Reklamna predstavitev
Rodeo team, d. o. o. 

Tak daljnogled je resniœno ide-
alen za gozdni lov na divje pra-
øiœe. 

V temaœnem gozdu in za strele
na kratke razdalje lahko vkljuœi-
mo rdeœo piko. Spodnja poveœa-
va na daljnogledu je zelo majh-
na, malo veœ kot 1-krat, zato lah-
ko merimo z obema oœesoma
tako kot pri namerilniku tipa
‘rdeœa pika’. Na tak naœin izkori-

Knjiæica lovskih 
øal
Damjan Golovrøki: Lovski vici

VSloveniji ima lovstvo dolgo
zgodovino in vsaka lovska

druæina pa tudi vsak posameznik
svojo zgodbo. Skozi œas se je
lovstvo spreminjalo, spreminjala
se je vloga lovcev in njihove na-

loge. Øale o lovcih pa so poleg
lovskih psov in puøk ves œas
ostale zveste spremljevalke lov-
cev na njihovih lovskih poteh. V
lovskih øalah so izpostavljeni
uspehi in vzponi pa tudi padci in
lovska samohvala. Humor je eden
lepøih spremljevalcev æivljenja,
zato je knjiga zbranih lovskih øal
Damjana Golovrøkega toliko bolj
dobrodoøla med nami. 

Avtor je skoraj desetletno zbi-
ranje lovskih øal zaokroæil z iz-
dajo knjige z naslovom Lovski
vici. Knjiga je v formatu A5, ima
144 strani, v knjigi pa je zbranih
445 øal z lovsko tematiko. Kot
pravi avtor, je s knjigo hotel do-
kazati, da smo lovci veseli ljudje,
ki se radi druæimo in veselimo ter
vœasih nasmejimo tudi na svoj
raœun. Mnogo øal je nastalo iz
resniœnih doæivetij, tako da se bo
vsak lovec lahko naøel v kateri
od øal ali pa dobil zamisel za
kakøno potegavøœino. V uvodu je
avtor zapisal, da je s knjigo æelel
posneti trenutno stanje na terenu
ter ga predstaviti øirøemu obœin-
stvu. 

Kot piøe, lovski humor je bil in
bo vedno v vsaki lovski druæini
od øal, smeønic, »vicev«, kot jim
pogovorno pravimo, pa do pote-
gavøœin. Knjiga je zelo primerna
za vsakega lovca bodisi za zaslu-
ge ali pa ob kakønem jubileju.
Izøla je tudi v angleøkem in hr-
vaøkem jeziku (je primerno dari-
lo za lovske goste ali œe greste
kot gost na lov na Hrvaøko in jo
komu poklonite). Cena knjige je
9 �, naroœite pa jo lahko pri av-
torju, ki Vam bo na vaøo æeljo
vanjo z veseljem napisal tudi
posvetilo. Pokliœete ga lahko na
GSM øtevilko: 040/791-732 ali
041/657-450. Pohitite z naroœi-
lom, saj se je prav prijetno nasme-
jati øalam, kot so tiste o nesreœ-
nem jelenu, novopeœenem lovcu,
brakadah ali tiste o obstreljenih
lovskih gonjaœih, œe omenimo le
nekatere.

Dragan Markoviå,
univ. dipl. inæ. gozdarstva
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Model: 421424 M, poveœava: 1,25-4 x 24, kriæ: 4A z rdeœo piko 
(3 cm/100 m) teæa: 426 g, dolæina: 263 mm, vidno polje: 27,1 m 
(1,25 x)/8,7 m (4 x), izhodna zenica: 15,2 mm (1,25 x) – 6 mm (4 x)



Res ni njegova lepota tisto, s katero
gozd priklepa nase œloveøka srca,
temveœ tisti neæni, posebni zrak, 
ki veje iz starih dreves, 
ki tako œudovito spreminja in
obnavlja utrujenost duha œloveka … 

(Robert Stevenson)

Lovskega tovari-
øa Æana Kovaœi-
œa smo konec
letoønjega janu-
arja pospremili
na njegovi zadnji
poti (umrl je 28.
1. 2007). Od nje-
ga smo se po-
slovili lovci LD

Martin Krpan - Bloke, lovci pobra-
tene druæine Øentrupert, sosednjih
druæin, krajani in obœani, oæji in dalj-
ni sorodniki, prijatelji in znanci.

Æan se je rodil 29. 9. 1912. leta,
pred zaœetkom prve svetovne vojne,
v Leønjakih na prelepi Vidovski pla-
noti. Bil je tretjerojeni od enajstih
otrok. Z delom se je seznanil æe na
posestvih Turjaka in Pajkovega v
rani mladosti, kjer je delal njegov
oœe, da bi preæivel øtevilno druæino.
Po odsluæenju vojaøœine v stari Jugo-
slaviji je tudi Æan odøel s trebuhom
za kruhom in nekaj let delal v fran-
coskih gozdovih. Domov se je vrnil
pred zaœetkom 2. svetovne vojne in
se takoj odzval klicu domovine in
slovenskega naroda. Najprej je bil
aktivist, od novembra 1941 pa kot
aktiven udeleæenec oboroæenega par-
tizanskega odpora proti okupatorju
in domaœim izdajalcem. Nanj smo
bili lovci LD Martin Krpan - Bloke
øe posebno ponosni. Prejel je veliko
odlikovanj za hrabrost; med njimi
tudi partizansko spomenico leta 1941.
Poroœil se je leta 1950, si ustvaril
druæino in nov dom v bliæini sneæ-
niøkih gozdov, v prelepi Loøki dolini
in øe lepøi vasici Ømarati.

Ljubezen do gozda, narave in æi-
valstva je Æana pripeljala med lovce
takoj po vojni, leta 1946. Bil je eden
od soustanoviteljev LD Sveta Trojica
in njen prvi predsednik oziroma sta-
reøina. Leta 1949 se je zaposlil v
Gojitvenem loviøœu Jelen - Sneænik
kot poklicni lovski œuvaj in nad-
zornik in tam z veseljem in zavzeto
opravljal œuvajske dolænosti vse do
upokojitve leta 1959.

Po upokojitvi se je Æan najprej
vœlanil v LD Iga vas in nato aprila
1964 prestopil v LD Nova vas, zdaj
LD Martin Krpan - Bloke. Lahko
reœemo, da je bil gozd naøemu Æanu
resniœno drugi dom. Æe kot otrok je
ob oœetu doæivljal prva sreœanja z
gozdom. Delo v Franciji, partizanst-
vo, sluæba lovskega œuvaja in nad-
zornika ter bivanje v preœudoviti Le-
skovi dolini – vse to je verjetno vpli-
valo, da je Kovaœiœ ves svoj prosti
œas preæivel med lovci in v gozdu.
Bil je tudi velik ljubitelj lovskih
psov, dolgoletni kinolog, vodnik in
eden od ustanoviteljev Lovskega ki-
noloøkega druøtva Cerknica. Med
bloøkimi lovci je bil vrsto let pred-
sednik kinoloøke komisije in dolgo-
letni lastnik istrskega goniœa. Za svo-
je predano delo v kinologiji je bil od-
likovan s srebrnim in zlatim znakom
Kinoloøke zveze Slovenije.

Za dolgoletno in predano delo v
lovstvu je Æan prejel znak LZS za
lovske zasluge in red III. st., bloøki
lovci pa smo ga leta1986 imenovali
za svojega œastnega œlana LD.

Æana smo lovci LD Martin Krpan
- Bloke, LPN Jelen - Sneænik in drugi
lovci v lovskem sprevodu pospremili

na njegovi zadnji poti in se mu iskre-
no zahvalili za vse, kar je naredil za
slovensko lovstvo.

Æan, hvala ti. Slava tvojemu spo-
minu!

LD Martin Krpan – Bloke F. H.
LPN Jelen - Sneænik

Vedeli smo, da je
Janez Bogøa bo-
lan. Verjeli smo,
da bo trden in
moœan, kot je
vedno bil, prema-
gal bolezen. Upa-
nje nam je usah-
nilo po obisku v
bolniønici in pri

njem doma, saj je bilo vedno bolj
oœitno, kako ga najeda zahrbtna in
vztrajna bolezen. Vendar se tudi Ja-
nez ni dal kar tako; lani je lovsko
praviœno uplenil svojega zadnjega
srnjaka, leto pred tem pa tudi jelena.

Toda nihœe med nami ne more pre-
magati usode. V letoønjih prelepih,
sonœnih in cvetoœih dneh, ko so se
znova prebujale lovske strasti, ko na-
rava zaœne brsteti v neæni svetlo
zeleni barvi, je 18. 4. 2007 bolezen
dokonœno premagala Janeza. Huda
bolezen, s katero se je spopadal kar
nekaj œasa, je bila æal neozdravljiva.
Naøa zelena bratovøœina je izgubila
naøega lovskega tovariøa Janeza, ki
øe ni dopolnil niti 68 let.

Bogøa se je rodil 3. 8.1939 v
Runeœu, v Ormoæu, pozneje pa je
æivel v Mateni na Igu in vrsto let
sluæboval na Elektro – Ljubljana;
nazadnje kot elektromonter in je bil
æe nekaj let upokojenec. V lovsko
organizacijo je bil sprejet leta 1971.
Nemogoœe je obuditi vse spomine
nanj, ker jih je veliko, pa naj si bodo
veseli ali æalostni. Spoøtovali smo
ga, ker je bil preprost, poøten in dela
vajen œlovek. Vedno je rad sodeloval
pri razliœnih akcijah in prireditvah. S

posebno vnemo se je loteval del v
loviøœu in veliko œasa namenjal lovu.
Pri tem mu je pogosto delal druæbo
njegov zvesti pomoœnik, saj je bil
dolgoletni vodnik psov brak-jazbe-
œarjev. Ker je dobro poznal kmetij-
sko dejavnost, je sodeloval tudi kot
ocenjevalec økode od divjadi na kme-
tijskih kulturah. V LD Tomiøelj je
opravljal veœ funkcij: od l. 1988 do
1990 je bil predsednik NO, od l. 1999
do 2001 œlan disciplinskega razso-
diøœa, od l. 1992 do 1996 pa je bil
œlan UO LD in pomoœnik gospodar-
ja. Vedno je aktivno sodeloval pri
delu raznih komisij. Kar 30 let je bil
namestnik druæinskega praporøœaka.
Bil je dober poznavalec loviøœa; tako
kot je rad delal, se je tudi rad ude-
leæeval vseh lovov. Skratka, bil je
zagnan lovec. Za svoje aktivno delo
v lovskih vrstah je prejel lovska in
kinoloøka odlikovanja ter priznanja:
znak LZS za lovske zasluge in red
III. st, Kinoloøka zveza Slovenije pa
ga je odlikovala s srebrnim znakom
za kinoloøke zasluge.

Z Janezom smo izgubili dobrega
lovca in tovariøa, njegova druæina pa
moæa in oœeta. Janez je imel ob sebi
dobro æivljenjsko sopotnico, ki mu je
vedno stala ob strani, œeprav je bil
zaradi svojih aktivnosti veœkrat od-
soten. Øe posebno se je to izkazalo v
zadnjih dneh njegovega æivljenja. 

LD Tomiøelj – L. B.
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Umrlim œasten spomin!

Matjaæ Doløina, LD Krka, 
* 31. 12. 1952, † 2. 3. 2007
Joæe Øuøterøiœ, LD Krka, 
* 11. 3. 1947, † 16. 3. 2007.
Joæef Avsec, LD Otoœec, 
* 15. 3. 1942, † 14. 6. 2007.
Emil Milan Zupanœiœ, LD Vaœe, 
* 9. 9. 1921, † 8. 6. 2007.
Gabrijel Pesjak, 
LD Jelovica, Ribno, 
* 20. 3. 1915, † 27. 3. 2007.
Joæe Mulej, LD Jelovica, Ribno, 
* 20. 1. 1935, † 5. 4. 2007.
Stane Pirnat, 
LD Jelovica, Ribno, 
* 26. 10. 1936, † 22. 6. 2007.
Franc Petek, LD Dolenja vas, * 
13. 1. 1950, † 21. 5. 2007.
Henrik Hoœevar, 
LD Suha krajina, 
* 17. 10. 1937, † 10. 7. 2007.
Maksimilijan Øimenc, 
LD Kamnik, 
* 26. 9. 1934, † 14. 7. 2007.
Joæef Mrakiœ, LD Bovec, 
* 15. 1. 1931, † 10. 6. 2007.
Tomaæ Kregar, LD Stahovica, 
* 4. 4. 1979, † 18. 6. 2007.

Marko Turøiœ, LD Begunje, 
* 24. 4. 1940, † 19. 5. 2007.
Janez Demøar, LD Rakek, 
* 23. 10. 1922, † 21. 5. 2007.
Joæef Hanœik, LD Dobrovnik, 
* 21. 1. 1954, † 24. 4. 2007.
Anton Brodnik, LD Dobrepolje, 
* 4. 1. 1951, † 18. 6. 2007.
Franc Knafliœ, 
LD Motnik, Øpitaliœ, 
* 7. 9. 1927, † 7. 3. 2007.
Milan Kramberger, LD Pesnica, 
* 25. 8. 1946, 2. 4. 2007.
Ivan Æist, LD Oplotnica, 
* 21. 9. 1944, 9. 5. 2007.
France Gaøperøiœ, LD Kropa, 
* 27. 6. 1924, † 27. 3. 2007.
Mirko Kolenc, LD Kropa, 
* 31. 10. 1929, † 31. 12. 2006.
Joæe Poæek, LD Adleøiœi, 
* 11. 12. 1924, † 9. 6. 2007.
Ciril Bavœar, LD Œaven, 
* 6. 7. 1927, † 12. 6. 2007.
Elio Babiœ, LD Æabnik, Obrov, 
* 6. 2. 1925, † 27. 7. 2007.
Stjepan Drvenøak, 
LD Radvanje, 
* 4. 12. 1948, † 10. 1. 2007.

Iz lovskih vrst so za vedno odøli tudi:

Letoønjega aprila so se tudi ko-
roøki lovci, poleg øtevilnih æalnih
gostov, poslovili od gozdarskega
svetnika DI Dietricha Senitze, œast-
nega predsednika Koroøke lovske
zveze (Avstrija), ugledne lovske
osebnosti in priznanega strokov-
njaka na podroœjih lovstva, gozdar-

stva in kmetijstva. Dvaintrideset let je bil Senitza v vod-
stvu Koroøke lovske zveze, od tega kar 25 let namestnik
deæelnega lovskega mojstra, v letih od 1992 do 1999 pa
deæelni lovski mojster. V njegovem mandatu mu je us-
pelo koroøko lovstvo obvarovati pred vplivi politiœnih
strank in svoji organizaciji zadræati zeleno barvo. Taka
usmeritev, æe njegovih predhodnikov in naslednika, je v
znatni meri pripomogla k uspeønemu mednarodnemu
sodelovanju in ugledu lovstva v vzhodnoalpskem pro-
storu. 

Delovna skupnost lovskih zvez jugovzhodnega alp-
skega prostora (AGJSO), ki so jo po drugi svetovni voj-
ni, leta 1952, ustanovile Lovska zveza Slovenije ter Ko-
roøka in Øtajerska lovska zveza, dandanes zastopa veœ
kot 100.000 lovcev vzhodnega alpskega loka in ima
vpliven glas v EU ter Skupnosti za gojitev jelenjadi v
Karavankah, ustanovljene leta 1974. Leta 1996 ji je Ge-

neralna skupøœina Mednarodnega sveta za lovstvo in var-
stvo divjadi (CIC) podelila nagrado Edmond Blanc (en-
krat na leto jo podeli samo enemu loviøœu na svetu za nad-
povpreœne doseæke pri gospodarjenju z divjadjo); to sta
le dva med uspeønimi in odmevnimi doseæki sodelovanja.

Za usklajeno ukrepanje proti gamsjim garjam je bil
poleg delovanja ad hoc skupine italijanskih, avstrijskih
in slovenskih lovcev februarja 1980 med Koroøko lov-
sko zvezo in Lovsko zvezo Slovenije podpisan dogovor
o skupnem gospodarjenju z gamsi na mejnem obmoœju,
leta 1997 pa dopolnjen s sporazumom o gospodarjenju z
gozdnimi kurami in planinskim zajcem. 

Slovenski lovci in univerzitetni strokovnjaki so k
uspehom teh programov tvorno prispevali in si zagoto-
vili ugled v mednarodnih vrstah.

Ko se v mislih na øtevilna sreœanja poslavljam od
dobrega znanca in prijetnega sogovornika, katerega ime
pogosto sliøimo pri naøih obmejnih sreœanjih, sem mu
hvaleæen v imenu mojih sodelavcev in v lastnem imenu.
Z grenkobo v srcu pa v zadnjem œasu opaæam upadanje
naøega vodilnega poloæaja pri teh programih. Ne po-
znam vzroka, menim pa, da imajo kranjskogorski in
podkloøtrski gamsi œez leto veœ skupnega kot oboji z
obirskimi.

Bruno Skumavc

V spomin – Dietrich Senitza



Slovaøki goniœ ali bolj znan
pod imenom kopov je zelo

stara pasma, saj izvira iz goni-
œev, ki so nekdaj æiveli v vzhodni
Evropi. V njegovih genih naj bi
bile odliœne lovske lastnosti polj-
skega in balkanskega goniœa ter
øe nekaterih drugih pasem. O
pasmi so ohranjeni zelo stari za-
pisi, vendar se je nadzorovana in
usmerjena vzreja zaœela øele po
1. svetovni vojni. Prvi vzrejni
pregled zanje je bil v Banski Bi-
strici leta 1936, kjer so bili za
nadaljnjo vzrejo izbrani najboljøi
psi in psice tako v delu kot po
telesni lepoti.

Po 2. svetovni vojni se je vzgo-
ja slovaøkih goniœev zelo øirila v
druge deæele prek meja Slovaøke
in zaœeli so ustanavljati klube
vzrediteljev te pasme. Z dobrim
delom slovaøkih kinologov je s
œasom ta goniœ dobil zdajønjo
obliko in nadvse odliœne delovne
sposobnosti. Posebno so se psi te
pasme proslavili v delu na divje
praøiœe, zato se ni œuditi, da so ga
Nemci poimenovali Slovawaki-
sche Schwarz-Wild Bracke (»slo-
vaøki goniœ œrne divjadi«). 

Œe si na hitro ogledamo stan-
dard: spada med srednje velike
pasme goniœev, kjer je telesna
viøina psov v vihru 45 do 50 cm
in psic 40 do 45cm. Telo je raz-
vito, z moœnimi kostmi in izdat-
no miøiœno maso. Oblika telesa
daje videz elegantnega in izjem-
no moœnega psa. Ti psi tehtajo
od 15 do 20 kg. Vedno so œrne
barve z rjavimi oæigi na spodnji
œeljusti, nad oœmi, po nogah in
na prsih. Barvne razliœice oæigov
so od mahagonijeve do svetlo
rjave barve. Dlaka je srednje dol-
ga z zelo gosto podlanko. Glava
je moœna, smrœek je vedno œrne
barve, relativno velik, nosnice so
srednje odprte, nosni gredelj je
krepak, gobec poln, oœi temne,
dobro zaprte, uhlja sta nastavlje-
na pod linijo oœi, noøena ob liœni-
ci, lepo zaobljena. Vrat je kratek
in miœiøast, brez odveœne koæe,
lepo prehaja v œvrst trup. Oprsje
je dobro razvito, rebra lepo zaob-
ljena, prsni koø prostoren, hrbtna
linija ravna, trebuh lepo priteg-
njen, stegna zelo miøiœasta, kri-
æec dovolj dolg in poøeven, øape
ovalne, prsti sklenjeni, rep niæje
nastavljen in ga nosi padajoœe.
Napake: vsako odstopanje od
navedenega je napaka. Nesoraz-
merno in neskladno grajen, slaba
kondicija, ne dovolj izraæeno mi-
øiœje, preteæka glava, preveœ iz-
razite ustne (œobe), nepopolno

ali nepravilno zobovje, napaka
pri ugrizu, svetlo oko, odveœna,
mlahava koæa na vratu, ploske
prsi, ne dovolj prostoren prsni
koø in mehak hrbet, visoko na-
stavljen in pokonœno noøen rep,
nepravilna okotenost prednjih ali
zadnjih nog, prekratka ali pre-
dolga ter valovita dlaka, vsako
odstopanje od predpisane viøine,
nesklenjeni prsti na øapah – zajœ-
ja øapa. 

Ponavadi je kopov æivahen,
temperamenten, hraber in zelo
oster pes. Ima razvit moœan lov-
ski nagon in je pri delu popolno-
ma samostojen. Znan je, da ima
zelo dobro razvito orentacijo in
se po daljøi gonji brez teæav vra-
œa k vodniku. Lahko ga uporab-
ljamo za lov na poljske zajce,
lisice in druge plenilce, pred-
vsem pa je namenjen za lov na
divje praøiœe. V praksi so se iz-

kazali celo pri 6 mesecih, ko so
priøli prviœ v stik z divjimi pra-
øiœi, da jih znajo oblajavati in
napadati kot izkuøeni psi.

Izjemno so se izkazali za delo
po krvnem sledu, saj imajo vse
lasnosti za vrhunskega krvosled-
ca v øirøem pomenu besede: izvr-
sten nos, sledovoljnost, vztraj-
nost, sledoglasnost, kondicijsko
so vzdræljivi in predvsem ostri
pri zaustavljanju ranjene divjadi,
ki jo tudi sami umirijo (srnjad)
oziroma jo toliko œasa z lajeæem
zadræujejo na mestu, da pridemo
do usmrtilnega strela. Po mojih
izkuønjah so zelo uœljivi za poka-
zaœe, za kar menim, da je veliko

bolje kot oblajaœ, saj, npr., ne-
malokrat po strelih v noge lahko
gonja ranjene divjadi traja tudi
ure, preden psu uspe ustaviti div-
jad in jo umiriti. Takrat pride po-
kazaœ bolj do izraza, saj nikoli ne
vemo, v kateri globeli je naøemu
psu uspelo ustaviti divjad. Obla-
jaœa bi le teæko sliøali. Ti psi so
zelo privræeni in vdani gospodar-
ju, so dojemljivi in v primerjavi z
nekaterimi drugimi pasmami tudi
laæje uœljivi. Kadar imate moæ-
nost spoznati in voditi slovaø-
kega kopova, se boste le teæko
øe kdaj odloœili za katero drugo
pasmo.

Dejan Poljanøek 
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Slovaøki kopov ustavlja ranjenega divjega praøiœa.

Slovaøki kopov Blek Dejana Poljanøka iz LD Borovnica, ki je na Eurodog showu v Zagrebu dosegel lovo-
riko najlepøega psa te pasme v Evropi, æe prej pa tudi BOB in druge najviøje naslove za zunanjost.
Zmagal je na UP po krvnem sledu v Gornjem Gradu 07.
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Specialist za lov na divje praøiœe – slovaøki goniœ (slovensky kopov)



Praznovanje 30.
jubileja LKD in 
5. samostojnega 
dela LKD Koroøke 

Praznovanje, posebno tako vi-
sokega jubileja, kot sta tride-

setletnica kinoloøke dejavnosti
in petletnica samostojnega dela
LKD Koroøke, ki je potekalo
16. 6. 2007 na letaliøœu v Slovenj
Gradcu, vedno vzbudi posebne
obœutke. Tako œasovno obdobje
za naravo, katere del smo, ne po-
meni prav veliko, za nas kinolo-
ge pa œas poln spominov na raz-
liœne dogodke. Posebno na tiste,
ki so povezani s kinoloøkimi pri-
reditvami, stik z naravo in lov-
skimi tovariøi. Ob takih priloæno-
stih se spomnimo in podoæivlja-
mo naøa kinoloøka doæivetja, ki
smo jih doæiveli z naøimi øtiri-
noænimi prijatelji. Ob vsem tem
se predvsem zavedamo naøega
temeljnega poslanstva v okviru
LKD. V sodelovanju z lovskimi
organizacijami organiziramo lov-
sko-kinoloøke prireditve, v okvi-
ru katerih preverjamo pripadnost
lovskih psov doloœeni pasmi in
njihovo uporabnost za doloœene
oblike lova. Prireditve so na-
menjene ocenjevanju zunanjosti
lovskih psov, preizkuønjam na-
ravnih zasnov, uporabnostnim
preizkuønjam in drugim preiz-
kuønjam, kot so tudi tekmovanja
v delu lovskih psov. Lovsko-
kinoloøka druøtva so bila in bodo
za lovske organizacije nujno po-
treben strokovni okvir in servis,
ki za potrebe LD s svojim delo-
vanjem pomaga zagotavljati œi-
stopasemsko vzrejo psov, ustrez-
no øolanje in s tem tudi uporabne
lovske pse. Temeljni namen to-
vrstnega naœina organiziranosti
je LD omogoœiti dostop do kako-
vostnih kinoloøkih storitev, kot
sta strokovna pomoœ pri vzreji,
vzgoji in øolanju lovskih psov ter
izobraæevanje vodnikov œim øir-
øega kroga zainteresiranih upo-
rabnikov.

Tako smo s svojim delova-
njem znatno prispevali k soæitju
psov in ljudi v naravi ter v urba-
nih okoljih. Nenazadnje so prire-
ditve, ki jih organizira LKD,
odliœna priloænost za izmenjavo
lastnih izkuøenj in znanj med
vzreditelji in vodniki lovskih
psov.

Ni nakljuœje, da je skoraj
22.000 slovenskih lovcev vœla-
njenih v 418 lovskih druæin in da
je dobra tretjina œlanov vœlanje-
na tudi v enega izmed LKD v
Sloveniji, kar pomeni pomemben
del slovenske civilne druæbe. Vse

LD v Sloveniji, kot pravni sub-
jekti, so œlanice LKD in finanœno
podpirajo razvoj lovske kinolo-
gije, za kar jim veljata vsa zahva-
la in priznanje.

O razvoju kinologije na Slo-
venskem lahko govorimo enako
kot o nastanku Slovenskega lov-
skega kluba leta 1907, saj so se
takoj po ustanovitvi v okviru
SLK zaœele aktivnosti za razvoj
lovske kinologije. V tem œasu so
bili predvsem aktivni ljubitelji in
vodniki psov ptiœarjev, ki so kot
prvi leta 1921 ustanovili Klub
ljubiteljev ptiœarjev, leta 1924 pa
tudi Klub ljubiteljev brakov (go-
niœev). Leta 1926 so ustanovili
øe klub ljubiteljev jamarjev. To
so bili izredni ljubitelji lovskih
terierjev in jazbeœarjev. Lov s
psom jamarjem je nenazadnje
eden najstarejøih oblik lova tudi
pri nas.

je KZS postala pridruæena œlani-
ca FCI in leta 1995 polnopravna
œlanica FCI (Federation Cynolo-
gique Internacionale). Tako zdaj
KZS zdruæuje 100 pasemskih
druøtev in klubov, od katerih je
18 lovsko-kinoloøkih (LKD), ki
imajo popolnoma enakopraven
status v KZS.

Tudi zgodba LKD Maribor
izhaja iz leta 1977, ko je KZS na
skupøœini sprejela sklep o usta-
navljanju LKD. Veliko kinolo-
gov – zanesenjakov iz Maribora
in s Koroøke je tako odloœitev
pozdravilo in zbrali so se veljaki,
ki so leta 1977 ustanovili LKD
Maribor, v katero se je vœlanilo
19 koroøkih LD in 43 LD iz
Dravske doline in Maribora. No-
voizvoljeni UO, v sestavu kate-
rega so bili tudi koroøki kinologi,
si je pripravil obøiren program
dela in ga tudi vsako leto us-

Leta 1925 so ravno omenjeni
klubi ustanovili Jugoslovansko
kinoloøko zvezo s sedeæem v
Ljubljani. Tudi v naslednjih letih
so øe ustanavljali lovske klube,
ki so se vkljuœevali v Kinoloøko
zvezo Jugoslavije, kateri je prvi
predsedoval dr. Ivan Lovrenœiœ. 

Po drugi svetovni vojni, leta
1946, je bila ustanovljena Kino-
loøka zveza Slovenije, v katero
so se vœlanili vsi slovenski lovski
klubi razliœnih pasem. Leta 1953
se je sedeæ Jugoslovanske kino-
loøke zveze preselil iz Ljubljane
v Beograd. Kinoloøka zveza Slo-
venije se je leta 1977 povsem re-
organizirala in na skupøœini KZS
so sprejeli sklep o ustanovitvi
obmoœnih kinoloøkih druøtev, v
katere so se vkljuœevali ljubitelji
øportnih psov in ljubitelji lovskih
pasem. Po osamosvojitvi in usta-
novitvi lastne dræave, leta 1992,

peøno uresniœil. Prvi predsednik
LKD Maribor je bil Franc Fer-
liga, ki je LKD vodil le krajøi
œas, nato ga je nasledil œlan seda-
njega LKD Koroøke Franc Deœ-
man. Za njim je prevzel krmilo
LKD za krajøe obdobje Borut
Brezovøek, nasledil pa ga je
Rudi Rotar iz LD Koprivna
Topla. Po tem mandatu je vod-
stvo LKD Maribor prevzel Pol-
de Nabernik iz LD Golavabuka,
ki je polna dva mandata vodil to
delo. V tretjem mandatu je sled-
nji postal œastni predsednik LKD
Maribor, kar je øe posebno po-
hvalno; imenovali so ga namreœ
za œastnega œlana LKD Maribor.

V UO, NO in DR ter stro-
kovnem svetu je delovalo øe ve-
liko znanih koroøkih kinologov,
kot so bili: Bojan Deberøek –
predsednik strokovnega sveta in
tetovirni referent, Aleø Verœko –

œlan UO, Karel Lenart – œlan
strokovnega sveta, Rudi Vrhov-
nik – œlan UO, Slavko Ælebnik
– œlan strokovnega sveta, Joæe
Kogelnik – œlan UO in nekaj
œasa tetovirni referent, Ivan Ko-
gelnik – œlan UO in Marjan
Koneœnik – tetovirni referent.

Lahko bi omenil øe nekaj dru-
gih dobrih kinologov, a naøtel
sem le tiste, ki so dodobra zazna-
movali razvoj kinologije v LKD
Maribor.

Poleg vsesploønega aktivnega
dela v organih LKD Maribor tudi
rezultati niso izostajali. Navedel
bom le nekaj najbolj bistvenih
rezultatov, ki se nanaøajo na delo
koroøkih kinologov. Nasploh je
bilo znano, da so vse kinoloøke
prireditve s psi goniœi, terierji 
in jazbeœarji pa tudi krvosledci,
predvsem PNZ-ji in telesna oce-
njevanja, v glavnem potekali na
Koroøkem, kjer so koroøki kino-
logi vedno dobro pripravili teren
in naprave za preglede, preiz-
kuønje in tekme. Resnici na ljubo
je treba tudi zapisati, da so v letih
od 1946 do 1986 v LKD Maribor
ni bilo nobene kinoloøke prire-
ditve, ki bi imela dræavni pomen.
Izvajali so le programe LKD, ki
so bili potrebni, da so bili lahko v
uporabi œistokrvni preizkuøeni
psi. LKD-ji so vsako leto organi-
zirali telesna ocenjevanja vseh
pasem lovskih psov in PNZ-je za
nekatere pasme.

Kinoloøka druøtva so zaœela z
resnejøimi tekmami na nivoju re-
publik, dræavnih tekem ali med-
narodnih tekem øele po letu
1986, kar velja tudi za LKD Ma-
ribor. Znano je, da je bilo v pre-
teklosti najveœ tekmovanj s te-
rierji in jazbeœarji (jamarjenje) in
nekaj tekem z goniœi ter ptiœarji.
Tako je bila pod pokroviteljst-
vom Kluba ljubiteljev psov ja-
marjev in LKD Maribor na Ko-
roøkem leta 1987, v Radljah ob
Dravi, organizirana mednarodna
preizkuønja jazbeœarjev, kjer je
zmagala resasta jazbeœarka Alma
v. Sprinzenoed s I. n. r., vodnika
Tomaæa Burazerja iz Œrnom-
lja. Omenjena tekma je za nas,
koroøke kinologe, izjemno po-
membna, ker so organizacijo pri-
reditve vodili koroøki kinologi.
Kronoloøko gledano je obdobje
od 1987, pod pokroviteljstvom
LKD Maribor, za nas uspeøno,
saj so koroøki lovski kinologi
dosegali odliœne rezultate (œe se
spomnimo samo uspehov B. De-
berøka in J. Verovnika).

Glede na prireditve in uspehe
na Koroøkem ter aktivno delo-
vanje koroøkih kinologov lahko
sklepamo, da je bilo za LKD Ma-
ribor znaœilno dobro sodelovanje
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Razvitje prapora LKD Koroøke. Na fotografiji so Maks Vonœina,
œastni œlan LKD Joæe Klanœnik in Joæef Grah, predsednik LKD Ko-
roøke.



in zaupanje v koroøke kinologe,
ki so znali ob korektnem sodelo-
vanju izpeljati sleherno kino-
loøko prireditev. 

Tudi po letu 2000 so se uspehi
koroøkih kinologov nadaljevali,
œeprav je leta 2001 nastala spora-
zumna razdruæitev z Mariborom
in smo Koroøci ustanovili LKD
Koroøke, kar so storili tudi ko-
roøki lovci, ki so se razdruæili z
Mariborom in ustanovili Koro-
øko lovsko zvezo. Menim, da je
bilo to pravilno in da dandanes
koroøki lovci in kinologi zgledno
sodelujemo z LKD Maribor in
LZ Maribor.

Po razdruæitvi z Mariborom
smo na Upravni enoti Slovenj
Gradec registrirali novo druøtvo
LKD Koroøke s sedeæem v Slo-
venj Gradcu in se hkrati tudi vœla-
nili v KZS, kar je bilo dokonœ-
no potrjeno spomladi leta 2002.
LKD Koroøke je sprejelo nova
pravila, izvolilo vodstvo uprav-
nega odbora, strokovnega sveta,
nadzornega sveta in disciplinske
komisije. Vsi organi so se ne-
mudoma organizirali in zaœelo se
je trdo delo ob izdelavi progra-
mov dela in povezave z LD v
sestavi KLZ. 

Kot samostojno kinoloøko
druøtvo nismo dovolili, da bi za-
radi ustanovitve LKD Koroøke
nastal zastoj v programskem po-
menu, zato smo se vkljuœili v vse
aktivnosti KZS in æe v prvem
letu samostojnega dela opravili
vse druøtvene aktivnosti in prire-
ditve po programu za 2002. Prav
gotovo pri tem velja zahvala tudi
LKD Celje, ki nam je veliko po-
magalo ob ustanavljanju naøega
LKD in izvedbi programa.

Leta 2003 smo bili vsebinsko
in strokovno æe veliko bolj po-
uœeni, zato smo programske na-
loge reøevali sproti in strokovno
ter program dela dosledno izva-

namreœ edina LD, ki ima primer-
ne naprave in teren za uporab-
nostno preizkuønjo terierjev.

Leta 2004 nam je KZS v spo-
razumu z Vzrejno komisijo za
barvarje ponovno zaupala izved-
bo dræavne tekme v delu po krv-
nem sledu za vse pasme lovskih
psov. Takrat je LKD Koroøke
tekmo organiziralo v LD Zeleni
Vrh - Vuzenica in na obmoœju
Zavoda za gozdove OE Maribor. 

Leta 2005 nam je KZS ob stro-
kovni pomoœi VK za goniœe za-

linja. Za koroøko LKD je bilo
zaupanje za izpeljavo te tekme
velika œast, zato smo se res po-
trudili in tekmo strokovno ter
dosledno izpeljali. Ekipno je 1.
mesto spet osvojilo LKD Ko-
roøke (461 toœk); 2. je bilo LKD
Gorenjske (358 toœk), 3. pa
LKD Idrija (260 toœk). V po-
samiœni konkurenci je 1. mesto
osvojil vodnik Lado Rastresen
iz LKD Gorenjske s svojo posav-
ko, 2. je bil Miran Suøec iz LKD
Koroøke s planinsko goniœko, 

jali kot strokovni servis lovskih
organizacij. Tako smo od usta-
novitve do danes vse program-
ske naloge dosledno izpolnili,
kar so nam potrdili uporabniki
storitev, LD in KZS, ki nam je v
teh letih zaupala organizacijo
veœ zahtevnih prireditev.

Leta 2003 nam je KZS v spo-
razumu s Klubom ljubiteljev psov
jamarjev zaupalo izvedbo prve
dræavne vsesploøne uporabnost-
ne preizkuønje (VUP) terierjev v
LD Bukovje. Omenjena LD je

upala zahtevno dræavno tekmo
visokonogih goniœev, ki smo jo
opravili v loviøœih LD Slovenj
Gradec, LD Podgorje in LD
Mislinja ter LD Golavbuka. Na
to tekmo so vodniki prijavili kar
27 visokonogih goniœev. Prvo
mesto, ekipno, so dosegli prav
vodniki LKD Koroøke.

Na podlagi takih rezultatov so
se isti vodniki s svojimi goniœi
uvrstili na evropsko prvenstvo,
ki je bilo v Kragujevcu v Srbiji
(glej Kinolog, 11/2005, str. 45).

Ni nakljuœje, da je LKD Ko-
roøke tudi lani, leta 2006, priœa-
kovalo odloœitev KZS, da bomo
lahko organizirali øe kakøno
pomembno prireditev. KZS nam
je res zaupala izvedbo kar dveh
prireditev, in sicer 2. dræavno
razstavo psov lovskih pasem s
podelitvijo CAC-Slovenije oz.
CAC-Koroøke 2006. O njej smo
æe poroœali v Lovcu, 11/06, in
Kinologu, 11/06. Nanjo se je pri-
javilo 192 vodnikov z 225 lov-
skimi psi in 42-timi razliœnimi
pasmami iz øestih evropskih
dræav in dveh dræav nekdanje Ju-
goslavije. Druga pomembna pri-
reditev je bila Dræavna tekma
goniœev – CACT 2006, ki smo jo
izpeljali lani novembra 2006 v
LD Podgorje, LD Golavabuka,
LD Slovenj Gradec in LD Mis-

3. pa Joæef Verœko iz LKD Ko-
roøke s planinskim goniœem. 

Naj mi bo na koncu dovoljeno
øe, da se pohvalimo, da smo leta
2005 z vztrajnim delom (in sicer
na 13. evropskem FCI prvenstvu
v delu psov goniœev) dosegli
izjemen rezultat, saj smo dobili
evropskega prvaka. To je postal
vodnik Miran Suøec, œlan LKD
Koroøke, ki je na tem tekmova-
nju s svojo planinsko goniœko
Cito dosegel 1. mesto (glej
Kinolog, 12/2005).

Podobne uspehe LKD Koro-
øke bomo ob pomoœi lovcev in
kinologov nadaljevali tudi v pri-
hodnje.

Joæef Grah,
predsednik LKD Koroøke

Uporabnostna 
preizkuønja po 
KS v Æeleznikih

V soboto, 16. 6. 2007, je bila 
v Æeleznikih uporabnostna

preizkuønja (UP) po krvnem sle-
du (KS), ki sta jo organizirala
LKD Gorenjske in LD Æelezni-
ki. Na preizkuønjo se je prijavilo
12 vodnikov s svojimi pasjimi
pomoœniki. Vsi so se prireditve
tudi udeleæili. Prireditev je vodil
Primoæ Tolar, referent za kino-
logijo v LD Æelezniki, sodniøki
zbor pa so sestavljali: Ivan Tra-
ven, vodja sodniøkega zbora,
Alojz Mlakar, Joæe Vester in
Jurij Rihtarøiœ.

Æe v petek popoldan je vodja
Tolar s svojimi pomoœniki pri-
œakal sodnike v Æeleznikih. Po
kratkem pogovoru smo se vsi
skupaj odpravili na Jelovico, kjer
naj bi prireditev tudi potekala.
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Podpredsednik KZS, Angel Vidmar, je pripel trak KZS na nov pra-
por LKD Koroøke.

Duøanu Mlinøku na desni (LD Doliœ) je podpredsednik KZS izroœil
zasluæeno priznanje, ki so ga poleg njega prejeli øe drugi zasluæni
kinologi s Koroøke. 

Vse navzoœe je pozdravil tudi
predsednik Koroøke LZ Duøan
Leskovec in kinologom zaæelel
øe veliko uspehov.
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Sodniki so si pripravili vse po-
trebno za polaganje umetnih sle-
dov in se odpravili vsak s svojim
pomoœnikom na svoj del terena.
Tam je vsak poloæil po tri umet-
ne krvne sledove, med seboj do-
volj oddaljene, da ne bi na UP øe
dodatno begali psov. Nato smo
se vrnili v dolino z upanjem, da
bo vreme zdræalo (napoved ni
bila najboljøa). Vendar se æelje
niso ravno uresniœile, saj je po-
noœi je kar precej deæevalo, ob-
œasno so bili tudi nalivi.

V soboto so æe kar precej pred
napovedano 8. uro zaœeli priha-
jati vodniki in njihovi psi, sodni-
ki, pomoœniki in drugi lovci ter
lovski pripravniki. Ob dogovor-
jeni uri se je vse skupaj tudi za-
œelo na dvoriøœu doma LD Æelez-
niki. Zaradi sluæbenih dolænosti
se prireditve ni mogel udeleæiti
stareøina LD Æelezniki, zato je
vse zbrane nagovoril in pozdra-

vil Primoæ Tolar. Nato je sledil
nagovor vodje sodniøkega zbora
Travna, ki je tudi pojasnil pravila
in program UP, pripravnikom pa
je opisal pasme psov in pse, ki so
sodelovali na prireditvi. Ko so
vodniki uredili vso potrebno do-
kumentacijo, sta sledila æreb in
razdelitev po skupinah. Kar veli-
ka kolona vozil je nato krenila
proti Jelovici. Skupine so se raz-
poredile na svoja mesta in z rahlo
zaskrbljenostjo vseh tekmoval-
cev – zaradi deæja in øtevilnih za-
peljevalnih sledov zdrave divjadi
(jelenjad, mufloni idr.) – se je
tekmovanje zaœelo.

V idiliœnem okolju Jelovice, v
lepem vremenu in tudi zaradi
dobre organizacije so bili konœni
rezultati zadovoljivi. Od 12 psov
(nemøki prepeliœar, lovski terier,
2 hanovrska barvarja, preostali
bavarski barvarji) je preizkuønjo
uspeøno opravilo sedem psov in
vodnikov.

nikov in spremljevalcev, lahko
trdimo, da je UP res dobro uspe-
la. Za uspeøno izvedbo prireditve
se zahvaljujem predsedniku LD
Æelezniki Antonu Globoœniku,
gospodarju Janœetu Gartnarju,
tajniku Simonu Tolarju in na-
slednjim lovcem: Rajku Tolar-
ju, Primoæu Tolarju, Juliju Be-
nediœiœu in Tomaæu Æumru.
Zahvaljujem se tudi Ivanu Ka-
menøku, ki je naredil unikatne
øtevilke za ærebanje. Upamo lah-
ko le, da se bomo øe sreœali v
naøem loviøœu na tem koøœku Slo-
venije.

Rezultati UP po KS:
1. mesto, 147 t. – Astor - (Bb),

vodnik: Joæe Rajgelj; LD Hre-
novice;

2. 128 t. – Bor - (Bb), vodnik
Vojko Mrakiœ; LD Bovec;

3. 114 t. – Bor - (Bb), vodnik
Zdravko Rutar; LD Grahovo.
Matevæ Jakoliœ, LD Æelezniki

Nato smo se vsi skupaj odpra-
vili po gozdovih Jelovice na Pr-
tovœ. Med potjo so si tekmovalci,
sodniki in vsi drugi lahko ogle-
dali idiliœno pokrajino, jelovøka
prostranstva in tudi posledice
lanskega tornada (ki je besnel
prav po tamkajønjem delu naøe-
ga loviøœa).

Pri lovski koœi Tola na Prtov-
œu je bila podelitev pokalov in
nagrad najboljøim, praktiœne na-
grade pa so prejeli vsi udeleæenci
preizkuønje. Ob okusnem srnja-
kovem golaæu, krofih (slednje
sta podarila najemnika naøe koœe)
in krepœilnih napitkih je œas hitro
minil in udeleæenci so se morali
raziti ter se odpraviti proti svo-
jim domovom skoraj po vsej dr-
æavi.

Glede na to, da smo bili vsi, ki
smo pomagali pri organizaciji pri-
reditve, deleæni øtevilnih pohval-
nih besed vseh sodelujoœih, sod-

Uporabnostna 
preizkuønja po 
KS na Svetini 

V organizaciji LKD Celje
smo 2. 6. 2007 na Svetini, v

loviøœu LD Bojansko – Øtore,
izpeljali uporabnostno preizkuø-
njo ( UP) lovskih psov v delu po
krvnem sledu.

UP je postala æe tradicionalna,
saj poteka vsako leto, udeleæijo
pa se je vodniki »krvosledcev«,
lovski pripravniki, lovci, ki jim je
krvosledniøvo blizu in si radi iz-
menjajo izkuønje v medsebojnih
razgovorih z drugimi vodniki.

Prva lovœeva naloga po odda-
nem strelu, œe divjad ne obleæi
»v ognju«, je, da poskrbi za pra-
voœasno in pravilno iskanje ob-
streljene divjadi; seveda s preiz-
kuøenim psom v delu po krvnem
sledu. 

Na UP se je prijavilo 6 vodni-
kov s svojimi spremljevalci, ki
imajo kljuœno nalogo – izdelati
umeten krvni sled, ki smo jih
prejønji dan poloæili v dolæini 900
do 1000 m. Sledovi so bili polo-
æeni enakovredno, z dvema leæi-
øœema in s pravokotno kljuko. Za
vsak sled smo porabili 2,5 dl sr-
nje krvi, poloæili pa smo jo s sve-
æimi parklji divjadi. Na koncu je
bila poloæena srnjad.

Janez Øumak, vodja priredit-
ve, je pred zborom ob 8. uri pred
lovsko koœo na Svetini pozdravil
v imenu LKD Celje vse prisotne,
predstavil vodjo sodniøkega zbo-
ra in predsednika VK za barvarje
Bojana Deberøka, kinoloøkega
sodnika Janija Krivca ter ome-
nil øe sebe kot sodniøkega pri-
pravnika, ki je tisti dan opravljal
zakljuœni strokovno-praktiœni iz-
pit kinoloøkega sodnika za delo
psov krvosledcev. Njegovo delo

je prejønji dan pri polaganju krv-
nih sledov in potem pri sojenju
spremljal in nadziral Bojan De-
berøek, ki ga je na koncu preiz-
kuønje tudi ocenil.

Vodja prireditve je predstavil
vse vodnike in pse ter jim opisal
discipline in merila za ocenjeva-
nje na UP. Opozoril je na nuj-
nost, da imajo obvezno opremo
za vodnika in psa krvosledca, kar
je v skladu s pravilnikom o UP v
delu po krvnem sledu za vse pas-
me lovskih psov, nato pa so ære-
bali øtartne øtevilke za krvne sle-
dove.

Preizkus odloæitve s strelomir-
nostjo smo opravili v bliæini lov-
ske koœe na Svetini, nato pa smo
se odpravili na lokacije zaœetkov
sledov v loviøœe LD Bojansko -
Øtore.

Vreme je bilo vsem naklonje-
no: vlaga je bila primerna, brez
vetra in drugih moteœih dejavni-
kov.

UP so opravljali vodniki s ha-
novrskim barvarjem, dvema ba-
varskima barvarjema in eno ba-
varsko barvarko, resasto jazbe-
œarko in brak-jazbeœarjem.

Po konœani preizkuønji smo se
okrog 12. ure vrnili na zborno
mesto. Sodniki so poskrbeli øe za
administracijo in vsem zbranim
postregli z rezultati.

Najveœ toœk, 128 t., in II. n. r.
razred je osvojil hanovrski bar-
var Adi z vodnikom Damjanom
Purgom iz Majøperka. 2. mesto,
100 t. in III. n. r., je osvojila
bavarska barvarka Desa z vod-
nikom Alojzem Drnovøkom iz
Zagorja. 3. je bila z 98 t. (III. n. r.)
resasta jazbeœarka Cita z vod-
nikom Stankom Lihtenvalner-
jem iz Miklavæa - Ormoæ, 

4. mesto je s 94 t. ( III. n. r.)
pripadlo bavarskemu barvarju
Boju z vodnikom Henrikom
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Najboljøi na uporabnostni tekmi po krvnem sledu v Æeleznikih so
prejeli zasluæene pokale in praktiœne nagrade.
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Vodniki lovskih psov, ki so se udeleæili UP v delu po KS na Svetini
(LD Bojansko - Øtore).
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Hoffmanom iz Ljubljane. UP
nista opravila vodnika z bavar-
skim barvarjem in brak-jazbe-
œarjem.

Po razglasitvi rezultatov vod-
nikov in psov so se v druæabnem
vzduøju zadræali tudi mnogi lov-
ski pripravniki, ki so prej z zani-
manjem spremljali prireditev od
zaœetka do konca. Janez Øumak,
pripravnik za kinoloøkega sodni-
ka, je pred zbranimi predstavil
svoje tri ocene psov in vodnikov,
kinoloøki sodnik Jani Krivec pa
svoje tri ocene. Zakljuœno bese-
do je imel Deberøek. Dejal je, da
bi bili lahko rezultati psov øe ve-
liko boljøi, œe bi bila pristop vod-
nikov in njihovo delo s psi pri-

mernejøa. Janezu Øumaku, pri-
pravniku za kinoloøkega sodnika
za delo psov po krvni sledi za vse
pasme lovskih psov, je œestital za
uspeøno opravljeni izpit, za njim
pa so se z aplavzom pridruæili øe
preostali.

Nato so sledile zahvale vodja
prireditve LKD Celje kot organi-
zatorju, LD Bojansko - Øtore kot
izvajalcu prireditve ter vsem so-
delujoœim. Øe posebno so bili
pohvaljeni Zlatko Cmok za od-
liœen lovski golaæ, Sreœko Cmok
in Milan Økoberne za vodenje
in izbiro lokacij ter polaganje in
delo ob polaganju krvnih sledov
v loviøœu.

Janez Øumak

470 Lovec, LXL. letnik, øt. 9/2007

LOVSKA KINOLOGIJA

Predvidena legla lovskih psov

Lovski terierji (SLRLt):
O: 5/I, m: 5/II, 4. 9., 
Zorko Pucer, 
Lepovœe 20, 1310 Ribnica.
O: 5/I, m: 4/I, 3. 8., 
Konœan Boøtjan, 
Podlipa 60/a, 1360 Vrhnika.
O: 5/I, m: 5/II, 15. 8., 
Zvonko Anton Golob, 
Sp. Slemen 9, 
2352 Selnica ob Dravi.
O: 5/I, m: 4/I, 28. 7., 
Andrej Puæelj, 
Lipovøœica 14, 1317 Sodraæica.
O: 4/I, m: 5/I, 15. 7., 
Tone Kos, 
Pod Gonjami 129, 2391 Prevalje.
O: 5/I, m: 5/II, 29. 6., 
Marijan Gleøœ, 
Ømalœja vas 9, 8310 Øentjernej.
O: 5/I, m: 5/I, 11. 7., 
Ivan Vivod, 
Mala Gora 2, 3206 Stranice.

Terier Jack Russel (SLRJRT):
O: 5/I, m: 5/I, 24. 8., 
Janko Ferjan, 
Triglavska 7, Ribno, 4260 Bled.

Resasti jazbeœarji (SLRJr):
O: 5/I, m: 5/II, 2. 6., 
Raøo Sitar, 
Dalmatinova 9, 1000 Ljubljana.

Kdl. jazbeœarji (SLRJk):
O: 5/I, m: 5/II, 17. 7., 
Rudolf Bauman, 
Spodnje Dobrenje 36, 
2211 Pesnica. 

Beagli (SLRBig):
O: 5/III, m: 5/II, 15. 7., 
Metod Gregorœiœ, 
Tolminskega punta 13, 
5220 Tolmin.
O: 5/I, m: 5/I, 7. 7., 
Andrej Puæelj, 
Lipovøœica 14, 1317 Sodraæica.

Brak-jazbeœarji (SLRBj):
œrno-rjava
O: 5/I, m: 5/I, 3. 7., 
Mirko Slatinøek, 
Prod 46, 3342 Gornji Grad.

O: 4/I, m: 3/I, 1. 8. 
Anton Posiœ, 
Krvavœji Vrh 24, 8333 Semiœ.
rjava:
O: 5/I, m: 5/I, 11. 7., 
Ivan Vivod, 
Mala Gora 2, 3206 Stranice.
O: 5/I, m: 5/II, 24. 6., 
Slavko Knapiœ, 
Predoslje 135, 4000 Kranj.
O: 5/II, m: 5/II, 14. 8., 
Matjaæ Milek, 
Vranoviœi 26, 
8332 Gradac v Beli krajini.
O: 4/II, m: 5/I, 28. 7., 
Boris Dolenc, 
Petelinje 89, 6257 Pivka.

Nemøki ptiœarji - æimavci
(SLRNÆ):
O: 5/PZP-50 + 20, JZP-197,
UPKS - II. n.r., m: 4/PZP-51 +
22, JZP-116, 3. 7., 
Anton Gabor, 
Mostje 93, 9220 Lendava.

Nem. kdl. ptiœarji (SLRNkp):
O: 5/PZP-48, JZP-174, 
VD-78,5 - I.n.r., ØPP – SM - 
II. n. r., UP-KS - II. n. r.; 
m: 3/PZP-52, JZP-168, 5. 9., 
Walter Megliœ, 
Ranœe 15, 2313 Fram.
O: 4/PZP-50, JZP -184, VUP-
394- I. n. r., ØPP- II. n. r., 
m: 4/PZP-44, JZP-172, 6. 8., 
Miran Ficko in 
Ludvik Gregorinœiœ, 
Zg. Kamenøœak 6, 
9240 Ljutomer.

Labradorci (SLRLR):
O: 5/TPR, m: 5/TPR, 31. 5., 
Demis Vergilas, 
Kolomban 77, 6280 Ankaran.

Koker øpanjeli (SLRKø):
O:4/I, m: 4/I, 8. 9., 
Peter Marn, 
Dol. Brezovo 19, 
8283 Blanca.

Kinoloøka zveza Slovenije

Ljubljana, 24. 7. 2007

Neœistopasemski psi goniœi se ne
smejo uporabljati pri lovu 
v Sloveniji!

Komisija za strokovna vpraøanja pri Kinoloøki zvezi Slo-
venije se je zaradi øtevilnih vpraøanj in nejasnosti ter pritoæb

odloœila objaviti sprejete sklepe glede problematike neœistopa-
semskih psov goniœev.

1. Komisija za strokovna vpraøanja KZS je v skladu s 16. in 17.
œlenom Pravilnika o strokovnem delu KZS ter 1. toœko pravilnika
FCI za vzrejo pasemskih psov 26. 8. 2005 sprejela sklep øt. 34, v
skladu s katerim se ne izda rodovnih listin SLR za vse potomce
paritvenih kombinacij psov razliœnih pasem lovskih psov, in sicer:

– paritev kratkodlaki istrski goniœ x posavski goniœ;
– paritev planinski goniœ x bavarski barvar;
– paritev resasti istrski goniœ x bretonski ptiœar
2. Komisija za strokovna vpraøanja KZS je v skladu s 16., 17. in

39. œlenom Pravilnika o strokovnem delu KZS s sklepom øt. 56 z
dne 14. 3. 2006 preklicala vse izdane listine Zaœetni register
mladih psov nove pasme goniœev, ki jih je nepooblaøœeno izda-
la Vzrejna komisija za goniœe KZS.

Obrazloæitev: Vzrejna komisija za goniœe je leta 2005 nepo-
oblaøœeno izdajala dokument Zaœetni register mladih psov
nove pasme goniœev za mladiœe iz legel starøev razliœnih pasem
zaradi registracije novih pasem. To pa je bilo povsem v nasprotju
z veljavnimi predpisi FCI (Mednarodne kinoloøke zveze) in Ki-
noloøke zveze Slovenije.

Vse lastnike psov iz navedenih paritvenih kombinacij obveøœa-
mo, da so potomci takih paritev nepasemski in se v skladu s 3. in
4. œlenom Pravilnika o uporabi lovskih psov v loviøœih (objavljen
v Ur. listu RS, 17. 11. 2002) ne smejo uporabljati za lov.

Predsednica Komisije za strokovna vpraøanja KZS
Marta Bandur

DRUØTVO LJUBITELJEV PTIŒARJEV
v sodelovanju z LKD Ptuj

organizira

30. MEMORIAL BOGDANA SEÆUNA
Mednarodna øirøa poljska preizkuønja (ØPP) ptiœarjev – 
CACIT – FCI

Preizkuønja bo 13. in 14. oktobra 2007. 

Prispevek za preizkuønjo, 35 �, za psa vplaœajte na raœun Druøtva ljubiteljev ptiœarjev: 0201 0025
3852 458, s pripisom »za ØPP-SM 2007«. Prispevek mora biti na raœun druøtva vplaœan pred
prireditvijo! Œe bodo vodniki prispevek poravnali v gotovini øele na prireditvi, bo znaøal 40 � za
psa.
Vse dodatne informacije: Andreja Strajnar; 041/484-242.

Pogoji za prijavo psa na preizkuønjo: telesna ocena najmanj prav dobro, opravljena PZP z najmanj
45 toœkami, JZP z najmanj 165 toœkami ali PP/ØPP ali VUP z najmanj II. n. r. Psi iz tujine morajo
imeti poleg najmanj prav dobre telesne ocene opravljeno tudi preizkuønjo v delu na polju in v vodi.
Œitljivo napisane prijavnice s fotokopijo obeh strani rodovnika in potrdilom o plaœanem prispevku
za preizkuønjo poøljite na naslov: DRUØTVO LJUBITELJEV PTIŒARJEV, Æupanœiœeva 9, 
1000 Ljubljana.

Zadnji rok prijave: 1. 10. 2007.

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. 
Prijavnino vplaœajte pred prireditvijo na raœun Druøtva ljubiteljev ptiœarjev: 0201 0025 3852 458, 
s pripisom »za PPA 2007«. 
Œe bodo vodniki prijavnino poravnali v gotovini na sami prireditvi, bo le-ta znaøala 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
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DRUØTVO LJUBITELJEV PTIŒARJEV

in

LOVSKO-KINOLOØKO DRUØTVO PTUJ

prirejata

5. DRÆAVNO PRVENSTVO PTIŒARJEV
za prehodni pokal sv. Huberta
s podelitvijo CACT – SLO, priznano od KZS.

Prvenstvo bo v soboto, 3. novembra 2007, v loviøœu LD Sv. Marjeta niæe Ptuja.

Zbor udeleæencev bo na dan prireditve ob 8. uri pred lovskim domom LD Sv. Marjeta niæe Ptuja, 
v Placerovcih 26 pri Goriønici.

Prispevek za poravnavo stroøkov preizkuønje: 35 � poravnajte na raœun LKD Ptuj: 
0420 2000 0764 491 (NKB Maribor, PE Ptuj) ali pred zaœetkom na dan prireditve. 

Vse dodatne informacije dobite po tel.: 02/745-02-81 (LKD Ptuj), 031/341-553 (M. Obran) in
031/619-609 (J. Horvat).

Pogoj: Za udeleæbo na prvenstvu mora imeti pes/psica uspeøno opravljeno JZP ali ØPP.

Tekmovati je mogoœe posamiœ in ekipno, oboje za prehodni pokal. Ekipo je treba prijaviti pred
zaœetkom prireditve in jo sestavljata dva vodnika s psoma/psicama iz iste LD ali LKD. 

Œitljivo izpolnjene prijavnice poøljite na naslov: LKD Ptuj, Potrœeva 45, 2250 Ptuj. 

Prijavnici mora biti obvezno priloæena fotokopija obeh strani rodovnika. 

Øtevilo tekmovalcev je omejeno na 20!

Zadnji rok prijave: 15. 10. 2007.

DRUØTVO LJUBITELJEV PTIŒARJEV
v sodelovanju z Zvezo lovskih kinologov Pomurja

organizira

VSESTRANSKO UPORABNOSTNO
PREIZKUØNJO PTIŒARJEV (VUP)
Preizkuønja bo 6. in 7. oktobra 2007 v loviøœu LD Krog. 
Zbor udeleæencev bo 6. oktobra ob 8. uri v lovskem domu LD Krog.
Prispevek za plaœilo stroøkov preizkuønje, 30 �, vplaœajte na TTR Druøtva ljubiteljev ptiœarjev:
0201 0025 3852 458, s pripisom »za VUP 2007«. Œe bodo æeleli vodniki prispevek poravnati 
z gotovino na dan prireditve, bo znaøal 35 �.

Vse dodatne informacije: Vojko Pirher, 041/741-209.

Pogoji za prijavo psa na preizkuønjo: telesna ocena najmanj dobro, opravljena PZP, JZP ali ØPP.
Psi iz tujine morajo imeti poleg najmanj dobre telesne ocene opravljeno tudi preizkuønjo v delu 
na polju in v vodi. Obvezno je uradno veterinarsko potrdilo o cepljenju proti steklini.
Preizkuønja bo potekala po Pravilniku za vsestransko uporabnostno preizkuønjo ptiœarjev

(VUP). Za pernato divjad bo poskrbel prireditelj, odrasle lisice (teæa najmanj 3,5 kg) in poljskega
zajca za vleœko pa naj tekmovalci prinesejo s seboj. Ovira bo postavljena po pravilniku VUP 
(œl. 90). Pri polaganju umetnega krvnega sleda bo uporabljena srnja kri.
Œitljivo izpolnjene prijavnice (Obrazec P. øt. 1), na katerih mora biti pri krvni sledi obvezno

oznaœeno, ali je pes pokazaœ ali oblajaœ, s fotokopijo obeh strani rodovnika in potrdilom o
plaœani startnini, poøljite na naslov: DRUØTVO LJUBITELJEV PTIŒARJEV, Æupanœiœeva 9,

1000 Ljubljana.

Zadnji rok prijave: 20. 9. 2007.
Øtevilo udeleæencev je omejeno na 10!

KINOLOØKE PRIREDITVE LKD GORICA –
NOVA GORICA – JESEN 2007

15. SEPTEMBER

PNZ JAMARJEV
Zbor ob 8. uri pri lovski koœi LD Hubelj nad Lokavcem. Zadnji dan za
prijavo 5. 9. 2007.
Vodniki, ki bodo æeleli, bodo lahko s psi opravljali C-preizkuønjo za
terierje in A-preizkuønjo za jazbeœarje. Vodniki morajo malo divjad 
za preskuøanje psa prinesti s seboj.

6. OKTOBER

PNZ GONIŒEV IN BRAK-JAZBEŒARJEV
Zbor ob 8. uri pri lovski koœi LD Nanos na Nanosu (Abram). Zadnji dan
za prijavo 26. 10. 2007. 

13. OKTOBER

UPORABNOSTNA PREIZKUØNJA V DELU PO UMETNEM
KS ZA VSE PASME LOVSKIH PSOV
Zbor ob 8. uri pri lovski koœi LD Sabotin na Sabotinu. Zadnji dan za 
prijavo 1. 10. 2007 (skupno najveœ 15 psov).

20. OKTOBER

PNZ GONIŒEV IN BRAK-JAZBEŒARJEV
Zbor ob 8. uri na streliøœu LD Kanal v Ajbi. Zadnji dan za prijavo 
10. 10. 2007.

20. OKTOBER

PNZ ØPANJELOV IN MLADINSKA TER JESENSKA 
VZREJNA PREIZKUØNJA PREPELIŒARJEV
Zbor ob 8. uri pri Gostiøœu Kogoj v Biljah. Zadnji dan za prijavo 
10. 10. 2007.

27. OKTOBER

JESENSKA VZREJNA PREIZKUØNJA, ØIRØA POLJSKA
PREIZKUØNJA IN POLJSKA PREIZKUØNJA PTIŒARJEV
Zbor ob 8. uri pri lovski koœi LD Œaven nad Gojaœami. Zadnji dan za 
prijavo 17. 10. 2007. 

Vodniki morajo spoøtovati zadnji dan prijave (poøtni æig!). Poznejøe pri-
jave ne bodo mogoœe. Prijavite se tako, da na naslov: LKD Gorica –
Nova Gorica, Preøernova ulica 17, 5000, Nova Gorica, poøljete oboje-
stransko fotokopijo rodovnika psa, na kateri morata biti napisana tudi ime
in priimek ter naslov lastnika psa. V prijavi mora biti navedeno, na katero
preizkuønjo prijavljate psa. Na vseh prireditvah morajo imeti vodniki 
za svoje pse originalen rodovnik in knjiæico o cepljenju, iz katere je
razvidno, da je pes po predpisih cepljen proti steklini. Vodniki psov, 
ki bodo za preizkuøanje potrebovali malo divjad, morajo le-to prinesti 
s seboj.

Kinoloøki pozdrav!
Angel Vidmar,

predsednik LKD

KLUB LJUBITELJEV 
PSOV JAMARJEV SLOVENIJE

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI KLUBA 
jesen 2007

Vzrejni pregled z vzrejno preizkuønjo za JAZBEŒARJE
29. septembra 2007; LD Brezovica.
Zbor ob 8. uri pred gasilskim domom v Notranjih Goricah.
Prijave z obojestransko fotokopijo rodovnika poøljite na naslov: 
Risto Verbiœ, Jobstova 4, 4226 Æiri, najpozneje do 19. septembra 2007.
Pogoji: telesna ocena prav dobro ali odliœno in PNZ (ali vsaj preskus
ostrosti) – I. ali II. nagradni razred (v primeru opravljenega preskusa
priloæite ocenjevalni list).

Vzrejni pregled z vzrejno preizkuønjo za TERIERJE
6. oktobra 2007; LD Vrhnika.
Zbor ob 8. uri pri kamnolomu Pod Œelom, Vrhnika (ob cesti Vrhnika–
Horjul).
Prijave z obojestransko fotokopijo rodovnika poøljite na naslov: 
Risto Verbiœ, Jobstova 4, 4226 Æiri, najpozneje do 26. septembra 2007.
Pogoji: telesna ocena prav dobro ali odliœno in PNZ (ali vsaj preskus
ostrosti) – I. ali II. nagradni razred (v primeru opravljenega preskusa
priloæite ocenjevalni list).

Dræavna vsestranska uporabnostna preizkuønja za terierje 
(VUP) - CACT 2007
20. oktobra 2007; LD Brestanica.
Zbor ob 8. uri pri lovskem domu LD Brestanica v Dolenjem Leskovcu.
Prijave z obojestransko fotokopijo rodovnika poøljite na naslov: 
Risto Verbiœ, Jobstova 4, 4226 Æiri, najpozneje do 10. oktobra 2007. 
Pogoji: uspeøno opravljen PNZ ali vzrejna preizkuønja. Œe bo
udeleæencev manj od pet, bo preskuønja odpovedana. Kavcija za tek-
movalce je 20 �. Nakaæite jo na TRR kluba: 02010-0011664410 - 
NLB s pripisom »CACT«. Fotokopijo potrdila o vplaœilu priloæite prijavi.
Ob udeleæbi oz. morebitni odpovedi preizkuønje bomo kavcijo vrnili.

Dræavna vsestranska uporabnostna preizkuønja za jazbeœarje (VUP) -
CACT 2007
27. oktobra 2007; LD Slovenska Bistrica.
Zbor ob 8. uri pri lovskem domu LD Slovenska Bistrica.
Prijave z obojestransko fotokopijo rodovnika poøljite na naslov: 
Risto Verbiœ, Jobstova 4, 4226 Æiri, najpozneje do 17. oktobra 2007. 
Pogoji: uspeøno opravljen PNZ ali vzrejna preizkuønja. Œe bo
udeleæencev manj od pet, bo preizkuønja odpovedana. Kavcija za 
tekmovalce znaøa 20 �. Nakaæite jo na TRR kluba: 02010-0011664410 -
NLB s pripisom »CACT«. Fotokopijo potrdila o vplaœilu priloæite prijavi. 
Ob udeleæbi oz. morebitni odpovedi preizkuønje bomo kavcijo vrnili.

POZOR!
Cenjene vodnike psov jamarjev obveøœamo, da bo od vkljuœno leta 2008
naprej pogoj za prijavo na vzrejni pregled opravljen celotni PNZ.

Dodatne informacije o prireditvah:
Damjana Øvegelj: (04) 23-69-641 ali 041/396-041; 
Risto Verbiœ: (04) 51-91-009 ali 031/329-708.
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Mali oglasi

Oroæje in optika

Prodam karabinko Steyr Mann-
licher, kal. .308 Win., novo, s 
str. daljnogledom Leupold 2,5 x;
œeøko bokarico, mod. 3, kal.
7 x 57 R/12, s str. daljnogledom
Swarovski 6 x 42 (Suhlova mon-
taæa). Za obe puøki imam tudi
strelivo in pripadajoœo opremo.
Ugodno! Tel.: 041/224-263.
Prodam strelni daljnogled
Habicht – Nova 6 x 42, s Suhlo-
vimi montaænimi deli za bokari-
co. Cena 300 �. Tel.: (01) 895-
15-96.
Prodam izredno lahko boro-
veljsko øibrenico – brezpete-
linko, kal. 16 – 16 (izdelek Bo-
rovnika; 1931) z lepo gravuro.
Tel.: 041/414-514.
Prodam piøtolo Beretta 92 FS,
kal. 9 x 19 mm, luger in repetir-
ko CZ, kal. 8 x 57, s str. daljno-
gledom Meopta 3 – 9 x 42 (za-
suœna montaæa). Vse je skoraj
neuporabljeno. Tel.: 041/659-148.
Prodam bock øibrenico Mer-
kel Suhl 200 E, kal. 12/12, z
ejektorji, odliœno ohranjeno in
risanico – repetirko 452 – 2E,
kal. .22 WMR ZKM, s str. daljno-
gledom Pro-Lux 1,5 – 6 x 50
(osvetljen kriæ). Cena po dogo-
voru. Tel.: 031/334-753.
Prodam naslednje lovsko
in øportno oroæje: bokarico
Brno Super, kal. 12/7 x 65 R; bo-
karico Brno ZH 324, kal. 12/7 x
57 R, z menjalnimi cevmi 12/12;
bokarico ZH 308, kal. 12/7 
x 65 R; bokarico Brno ZH 306,
kal. 12/5,6 x 50 R Mag.; trap
øibrenico Baikal (kal. 12/12),
øibrenico Baikal, kal. 12/12 /76;
øibrenico Toz 34 + E, kal.
12/12; øibrenico Toz 34 + E,
kal. 20/20/70; trap øibrenico
Winchester (kal. 12/12); repe-
tirno risanico Krico (Nemœija),
kal. .243 Win.; repetirno risa-
nico Siegert Graz, kal. 7 x 64;
karabinko CZ, kal. .308 Win.;
karabinko ŒZ Brno, kal. 9,3 x 62;
karabinko Mannlicher Schö-
nauer, kal. 8 x 50 (puøki sta
opremljeni s str. daljnogledi –
Suhlova in zasuœna montaæa);
piøtolo SigSauer 226, kal. 
9 x 19 mm; piøtolo FN Her-
stahl, kal. 9 x 19 mm; piøtolo
CZ 75, kal. 9 x 19 mm; revolver
Smith & Wesson (6”), kal. .357
Mag. Tel.: 041/690-051 ali (03)
588-13-83. 
Po ugodni ceni prodam
Competition matrico, kal.
.243. Tel.: 031/331-253.
Prodam rusko kombinirko
Baikal IZH-94 Combo Gun, kal.
.30-06 /12 (Suhlova montaæa),
str. daljnogled Norconia 6 x 40,
nekaj streliva in lovski kroj
øt. 56, Tel.: 051/310-200.
Kupim uporabljano kombinir-
ko Blaser BBF 95 ali BBF 97,
kal. 20/.308.; 20/7 x 65 R ali 16/7
x 65 R. Tel.: 031/867-947.
Prodam 200 kosov nabojev,
kal. 7, 62 x 39, Seillier & Bellot,
FMJ 8 gr (60 �). Tel.: 041/217-
768.
Prodam øibrenico – enocev-
ko, kal. 12 ali jo zamenjam za
MK puøko. Tel.: 031/380-448.

Prodam œeøko bokarico ZH,
kal. 12 /7 x 57 R, z naproæilom in
str. daljnogledom Zeiss Jena 
4 x 32 (Suhlova montaæa). Cena
450 �. Tel. 041/746-628.
Prodam rusko øibrenico –
brezpetelinko, kal. 16 – 16. Puø-
ka je zelo dobro ohranjena in
vredna ogleda. Cena 210 �. Tel.:
041/985-496.
Kupim kombinirano puøko,
kal. 5,6 x 52R Savage (ali 
5,6 x 50 R Mag.)/20 Mag. (ali 12).
Tel.: 031/383-922.
Prodam karabinko Sava –
Kranj, kal. 7 x 64, s str. daljno-
gledom 3 – 9 x (Suhlova mon-
taæa). Tel.: 041/908-185.
Prodam odliœno ohranjeno bo-
roveljsko karabinko, kal. 7 x 64,
s str. daljnogledom 6 x 42 Kah-
les (Suhlova montaæa). Kopito je
bogato okraøeno z rezbarijami
(lovski motivi). Kupcu dodam
strelivo. Naprodaj imam tudi ne-
kaj druge lovske opreme. Tel.:
(04) 574-14-13.
Kupim kombinirko kal. .308/
20 Mag. Tel.: 041/908-185.
Prodam risanico – prelama-
œo Sabatti, kal. 6,5 x 57 R, s str.
daljnogledom Zeiss 6 x 42 (Suh-
lova montaæa) in polavtomat-
sko øibrenico – enocevko FN
Browning, kal. 12. Tel.: 041/791-
982.
Prodam dobro ohranjeno tri-
cevko Merkel Suhl, kal. 12 –
12/7 x 65 R s str. daljnogledom
Habicht 6 x 42 (Suhlova mon-
taæa). Tel.: 041/516-526.
Prodam polavtomatsko ri-
sanico Browning, kal. .30 – 06
s str. daljnogledom Zeiss 6 x 42
(A4 kriæ), zasuœna montaæa (vse
novo). Cena 1.599 �. Tel.: 031/
395-396.
Prodam italijansko kombinir-
ko A. Zoli, kal. 12/7 x 65 R, s str.
daljnogledom Prolux 1,5 – 6,5,
z osvetljenim kriæem (Suhlova
montaæa) in menjalne cevi 12/12.
Puøka je zelo natanœna. Vse
novo. Cena 1000 �. Tel.: 031/
250-030.
Prodam polavtomatsko øi-
brenico Benelli M3 Super 90,
kal., 12 in dvogled Swarovski
SLC, 7 x 42 B. Tel.: 041/810-061.
Prodam piøtole Walther PP,
kal. 7,65 mm; PPK-L, kal. 7,65
mm, Walther – Manurhin PP,
kal. 7,65 in Crvena Zastava M
70, kal. 7,65 mm. V poøtev pride
tudi menjava za druge vrste
piøtol ali revolverjev. Tel.: 041/
500-200. 
Prodam œeøko bokarico ŒZ,
kal. 12/7 x 57 R, z menjelnimi
cevmi 12/12 in montiranim str.
daljnogledom Zeiss - Jena (Suh-
lova montaæa). Cena 800 �. Tel.:
051/603-412.
Prodam revolver, kal. .357
Mag., cev 2”. Tel.: 041/496-543.

Lovski psi

Prodam mlade hanovrske
barvarje (tigraste), leglo 8. 6.
2007. V leglu so 4 samœki in 4
samiœke. Tel.: ++381 63-83-289
ali ++381 63-23-57; Ljubiøa.

Prodam mladiœe pasme epag-
neul breton (œrno-beli), pole-
æene 25. 4. 2007. So potomci
odliœnih in delovnih starøev
(oœe: PZP – 42 t, JZP 161 t;
mati: PZP 49 t, ØPP 188 t. Tel.:
040/754-854.
Prodam 3 mesece starega
nemøkega lovskega terier-
ja. Tel.: 041/533-822.
Prodam nemøke prepeliœar-
je – serce, odliœnih starøev.
Tel.: 041/267-245.
Prodam leglo beaglov (7. 7.
07). Psi so potomci odliœnih
delovnih starøev. Mati je bila
zmagovalka uporabnostne tek-
me po KS in na PNZ dosegla
odliœno oceno (5/I) (uvoæena je
iz Anglije); Prodam tudi leglo
resastih foksterierjev (12. 7.
07); mati 5/I s sledoglasnostjo 3.
Psarna Lipovøka; tel.: 040/354-
590.
Prodam 4 mesece stare brak-
jazbeœarje in psico iste pas-
me staro 3 leta. Tel.: (07) 308-
78-21 ali 031/448-126.
Prodam odliœno leglo nem-
økih ptiœarjev – æimavcev,
vrhunskih starøev. Tel.: 041/
682-802, R. Kapuøin, Gradac.
Prodam mladiœe pasme mali
münsterlandec, poleæene 30.
5. 2007. Matija Tonja, Sveti Duh
214, 4220 Økofja Loka. Tel.: 040/
296-803.
Ugodno prodam leglo vest-
falskih brak-jezbeœarjev (4.
7. 07), odliœnih starøev. Tel.: (03)
581-33-25 ali 031/530-755.
Prodam 2 mlada hanovrska
barvarja, potomca odliœnih
starøev. Psa sta godna za odda-
jo. Tel.: 041/524-133, Janko.
Obetajoœe leglo labrador-
cev bo na voljo v drugi polovici
oktobra. Oba starøa imata prvi
delovni oceni in sta lovsko od-
liœno uporabna. Tel.: 040/139-
737, Krnjak.
Prodam vrhunsko leglo zlatih
prinaøalcev. So potomci od-
liœnih starøev; odliœnih tudi v
delu. Tel.: 041/657-900, Aleø Kre-
øeviœ.

Ugodno prodam mladiœe ha-
novrske krvosledce, odliœne
delovne linije in odliœno ocenje-
nih starøev. Tel.: 041/387-903.
Prodam nemøke prepeliœar-
je – serce, odliœnih delovnih
starøev, stare 7 tednov. Tel.:
041/960-314.
Oddamo 2 beagla z rodovni-
kom, samiœko in samœka, odliœ-
nih starøev. Mladiœi so bili sko-
teni 24. 5. 2007. Tel.: 041/827-
095 ali 0039-349-380-96-99.
Prodam odliœno leglo mad-
æarske kratkodlake viæle
(odliœna delovna linija). Mati:
Vadaszfai Szello, 4/ PZP 47,
JZP 158, HD – B; oœe: Pitypang
Magnas, 4/ PZP 47, ØPP 200 I a
n. r. HD- A, Ch – SLO, 3 x BOB.
Vojeslav Krajnc, Æerjav 17, 2393
Œrna na Koroøkem. Tel.: 041/
576-987 ali (02) 823-83-37; 041/
611-959 ali 031/351-682.

SEPTEMBER
Datum Luna Sonce zora/mrak (navt.)

vzide   zaide vzide  zaide zaœet. konec
1. So 21:16 11:25 6:22 19:41 5:13 20:50
2. Ne 21:46 12:50 6:23 19:39 5:15 20:48
3. Po 22:26 14:11 6:25 19:37 5:16 20:46
4. To 23:16 15:25 6:26 19:35 5:18 20:43 2
5. Sr ----- 16:28 6:27 19:34 5:19 20:41
6. »e 0:20 17:15 6:28 19:32 5:20 20:39
7. Pe 1:31 17:51 6:30 19:30 5:22 20:37
8. So 2:46 18:19 6:31 19:28 5:23 20:35
9. Ne 4:00 18:41 6:32 19:26 5:25 20:33
10. Po 5:11 18:58 6:33 19:24 5:26 20:31
11. To 6:20 19:14 6:35 19:22 5:28 20:29 3
12. Sr 7:27 19:29 6:36 19:20 5:29 20:27
13. »e 8:33 19:45 6:37 19:18 5:30 20:24
14. Pe 9:38 20:02 6:38 19:16 5:32 20:22
15. So 10:45 20:21 6:40 19:14 5:33 20:20
16. Ne 11:51 20:45 6:41 19:12 5:35 20:18
17. Po 12:59 21:15 6:42 19:10 5:36 20:16
18. To 14:03 21:54 6:43 19:08 5:37 20:14
19. Sr 15:02 22:44 6:45 19:06 5:39 20:12 5
20. »e 15:52 23:45 6:46 19:04 5:40 20:10
21. Pe 16:33 ----- 6:47 19:03 5:41 20:08
22. So 17:05 0:56 6:48 19:01 5:43 20:06
23. Ne 17:31 2:12 6:50 18:59 5:44 20:03
24. Po 17:54 3:31 6:51 18:57 5:46 20:01
25. To 18:14 4:51 6:52 18:55 5:47 19:59
26. Sr 18:33 6:13 6:53 18:53 5:48 19:57 1
27. »e 18:54 7:35 6:55 18:51 5:50 19:55
28. Pe 19:17 9:00 6:56 18:49 5:51 19:53
29. So 19:46 10:27 6:57 18:47 5:52 19:51
30. Ne 20:23 11:53 6:58 18:45 5:54 19:49

Vzrejna komisija za barvarje pri KZS

in

ZLK Prekmurje

o r g a n i z i r a t a 

13. DRÆAVNO TEKMO V DELU 
PO UMETNEM KRVNEM SLEDU

Zbor udeleæencev bo v soboto, 15. 9.2007, ob 8. uri pred lovskim domom
LD CANKOVA na Cankovi (Prekmurje).

Tekmovanje bo potekalo po Pravilniku za samostojno tekmo v delu po
umetnem krvnem sledu.

Prijavnino v viøini 25 � nakaæite na TR ZLK Prekmurje: 
NLB, d. d., øt.: 02340-0255171008 s pripisom »za ZLK Prekmurje«. 

Pogoj za udeleæbo je opravljena UP po krvnem sledu!

Prijave s potrdilom o plaœani prijavnini, obojestransko fotokopijo
rodovnika in tel. øtevilko poøljite tajniku VK do 10. 9. 2007 na naslov
Alojz Drnovøek, C. 9. avg. 81, 1410 Zagorje.

Øtevilo udeleæencev je omejeno, upoøtevali bomo vrstni red prijav!

Za dodatne informacije se obrnite na vodjo prireditve, Iztoka Trœka; 
tel.: 041/715-160.

VK ZA BARVARJE
Bojan Deberøek
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Prodam leglo (7. 7. 2007).
brak-jazbeœarjev, jelenje rja-
ve barve. Psi so potomci od-
liœnih starøev (o: 5/I, m: 5/I). Tel.:
041/493-875 ali (03) 576-20-37. 

Prodam 2 leti starega kratko-
dlakega istrskega goniœa.
Ima odliœno telesno oceno (pr-
vak razreda mladih) in je odliœen
za lov na divje praøiœe. Tel.:
031/390-172.

Prodam nemøko lovsko te-
rierko, staro 4 mesece, odliœ-
nih starøev. Tel.: 051/312-664.

Prodam izredno lepo leglo
nemøkih ptiœarjev – æimav-
cev, stari 3 mesece. Tel.: 031/
429-019.

Prodam bosanske barake
(bosanske goniœe). Psarna Bila-
noviå, Konjic, BiH. Tel.: 00387/
611-54-094.

Prodam nemøke prepeli-
œarje – serce, odliœnih starøev
(leglo 24. 6. 2007). Tel.: 040/
169-380.

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 lovski kroj Mura, øt. 54,
skoraj nov. Tel.: (01) 534-29-14.
Zelo ugodno prodam teren-
sko vozilo nissan terrano, 2,7
TDI, 1998, odliœno ohranjen, ko-
vinsko moder, s klimatsko na-
pravo. Cena 6.900 �. Tel.: 041/
217-768.
Sprejemam rezervacije za
mladiœe (teleta) navadne
jelenjadi. Cena po dogovoru.
Tel.: 051/652-682.
Prodam race, fazane in je-
rebice za øolanje psov. Tel.:
041/717-464.

207,00 �

108,50 �

Jeleni na Madæarskem æe rukajo,
ko berete te vrstice. Do konca septembra je mogoœe uæivati pri lovu
na rukajoœe jelene v bogatih madæarskih loviøœih. Odstrel jelena z
rogovjem, teækim 5 kg (150–160 CIC) za 900 �, v medalji za okrog
1.400 �. Odhod z organiziranim spremstvom PASAT-a bo 
21. septembra. 
Romunija: 3 dni lova v ruku, polni penzion, prevoz po loviøœu,
odstrel damjaka s teæo rogovja do 3 kg stane 1.290 �. Odhod 
z organiziranim spremstvom PASAT-a bo 10. oktobra. 
Volk v stepi Mongolije: 7-dnevni safari (september – november)
vkljuœno z vsemi (tudi letalskimi) prevozi po Mongoliji ter odstrelom 
1 volka in 5 gazel za 2.790 �. Najzanesljivejøi lov na volka na svetu!
1.490 � – za 7-dnevni safari septembra – oktobra v Namibiji.
Izjemno ugodne cene odstrelov trofejne divjadi: oriks, hartebest 
170 �, progasti in œrnorepi gnu po 200 �, svinja bradaviœarka 290 �,
springbok 50 � …

Pasat,Pasat, d.o.o.
http://www.pasat.si > tel.: 01/428 37 40 > GSM: 041/728-143 

> faks: 01/428 37 44 > e-poøta: info@pasat.si

Slavnostne

lovske kroje,

srajce (tudi 

z dolgimi

rokavi),

telovnike,

hubertus

plaøœe 

in pelerine 

izdelujemo 

po meri.www.krojastvo-rozman.si
e-poøta: krojastvo-rozman@siol.net

MADÆARSKA
LOV NA DAMJAKA V RUKU

4 polpenzioni v luksuzni lovski koœi, 3 dni
organiziranega lova z vodenjem poklicnega

lovca in terenska priprava trofej 
ter odstrel damjaka z rogovjem 

do 2 kg 1.000 �
do 2,5 kg 1.150 �
do 3 kg 1.550 �

do 3,5 kg 2.000 �
do 4 kg 3.200 �

***
JESENSKO-ZIMSKI LOV NA JELENA 
4 polpenzioni v luksuzni lovski koœi, 3 dni

organiziranega lova z vodenjem poklicnega
lovca in terenska priprava trofej 

ter odstrel jelena z rogovjem 
do 5 kg 1.200 �
do 6 kg 1.680 �
do 7 kg 2.400 �
do 8 kg 3.200 �

***
JESENSKO-ZIMSKI LOV NA MERJASCA

4 polpenzioni v luksuzni lovski koœi, 3 dni
organiziranega lova z vodenjem poklicnega

lovca in terenska pripravo trofej 
ter odstrel damjeka s œekani 

12 cm 800 �
do 14 cm 1.000 �
do 16 cm 1.200 �
do 18 cm 1.600 �

040/524-355

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.net
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270,80270,80 ��

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 �


