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Ko so leta 2004 v parlamentu sprejeli »novi zakon« o div-
jadi in lovu (ZDLov-1), veliko lovcev ni bilo zadovolj-
nih z reøitvami, ki jih je prinesel. Posegel je na naøe in-

teresno podroœje in tudi drugi zainteresirani, zlasti nekaj po-
sameznih velikih lastnikov zemljiøœ, ni bilo navduøenih nad
novostmi. Ob vseh spremembah in novostih smo le redki æe prej
opozarjali, da je treba misliti predvsem na divjad. Æal øe zdaj
nekateri, ki le sliøijo besedo lov, pomislijo na nekakøno gospo-
darsko dejavnost, ki naj bi prinaøala »bajne« zasluæke. Lovci
dobro vemo, da temu ni tako. Øtevilo naøih opravljenih ur in
drugih aktivnosti dokazuje, da nam ni samo do streljanja, tem-
veœ imamo iskren namen ohraniti habitatno pestrost in razno-
vrstnost divjih æivali v slovenskih loviøœih. Œeprav nam nekateri
oœitajo, da je slovenska ureditev nekakøen »unikum« v evrop-
skem prostoru, osebno menim nasprotno; to za nas ni oœitek,
temveœ pohvala! Kdo in zakaj bi si æelel takøno reøitev, kot jo
imajo naøi sosedje!? Raje vidim, da smo drugaœni, da so slo-
venska loviøœa bolj polna divjadi kakor prazna – kar nam Ev-
ropa zavida. Verjetno smo se iz preteklosti æe nauœili, da je po-
snemanje drugih kaj slaba reøitev. Dober gospodar ne posne-
ma tistih, ki so svojo kmetijo æe spravili na »kant«. 

Slovenija je zdaj samostojna. Ali bi morali zato, ker smo vsto-
pili v Evropo, ukiniti slovensko lovsko organizacijo in doseda-
nje izvirne reøitve na podroœju lovstva in v slovenski prostor
avtomatiœno uvesti reøitve iz tujih krajev ali dræav!? Na tem
mestu je treba ponovno, tudi zaradi lanske 100-letnice, ponovi-
ti, da je bil lovski zakon iz leta 1976 najboljøa mogoœa reøitev za
divjad. Ves denar, pridobljen od divjadi, se je moral vraœati
nazaj v loviøœa, k divjadi. V 100 letih se je øtevilœnost divjadi
zelo zmanjøala, posegi ljudi v æivljenjski prostor divjadi so imeli
in imajo posledice. Tam, kjer se je vœasih polegala in valila div-
jad, zdaj stojijo stolpnice ali pa se vijejo ograjene avtoceste. V
prihodnosti se bo æivljenjski prostor divjadi øe nadalje zoæeval
in æal ni priœakovati boljøih razmer zanjo. Zdaj smo z novimi
zakonskimi novostmi zaœeli v negativno smer spreminjati æe
doseæene naravovarstvene vrednote. Lovci smo bili navajeni, da
je treba denar vrniti v loviøœe, zase in za dejavnost druøtva smo
posebej plaœevali œlanarino. Tudi za gradnje svojih lovskih
domov nismo jemali od izkupiœka za prodano uplenjeno divjad,
paœ pa iz svojih æepov. S koncesijami v lovstvu se na novo vnaøa
povsem materialistiœni pogled v doslej prostovoljno in ljubitelj-
sko dejavnost. Zakon nam je prinesel visoke in nerazumne kaz-
ni, kopico prepovedi in obveznosti, spremenil organiziranost;
zdaj se veœina spraøuje, zakaj vse to. Verjetno prav zaradi mne-
nja nekaj velikih lastnikov gozdov, da je gospodarjenje z divjad-
jo dobiœkonosna dejavnost, in zaradi miøljenja nekaterih, da
sploh ni mogoœe posegati v lastninsko pravico. Po drugi strani
pa je kljub vsem omenjenim pritiskom lovski zakon iz leta 2004
le ohranil temeljno vrednoto. Divjad je ostala naravna dobrina
kot dræavna lastnina in se bo lahko øe naprej prosto sprehajala
po gozdovih. Odnos do divjadi, varovanja narave, bomo lovci
lahko øe naprej gojili in tako kot preganjamo nevestne odlagal-
ce smeti in nevarnih odpadov iz gozdov (zaradi nevzdrænih raz-
mer jih celo sami pobiramo), se moramo øe naprej truditi pre-
preœiti øiritev miselnosti, da dandanes lahko ravnamo z divjadjo

po naœelu »Res nullius«, da je nikogarønja last oz., da »tam,
kjer dol pade«, postane lastnina lastnika tistega zemljiøœa. A
divjad ni in ne more biti nikogarønja last! Ne glede na doseæke
civilizacije bi o njej nekateri govorili øele potem, ko æe obleæi na
zemlji. Divjad je v bistvu vse redkejøa naravna dobrina, ki mora
imeti vseskozi zavzetega in poøtenega skrbnika in reøitev, da
tudi naprej ostane v lasti dræave, ki nam omogoœa, da si jo vsi
dræavljani nekako øtejemo za skupno naravno dobro, da zanjo
po svojih moœeh skrbimo in da smo nanjo lahko ponosni. Ker jo
imamo radi!

Ustavno sodiøœe je æe presodilo, da je naøa ureditev ustrezna.
Staliøœe, da je naøa ureditev celo odliœna, zagovarjajo najvid-
nejøi strokovnjaki s podroœja biologije in ekologije divjih æivali
v naøi dræavi. Tudi EU nam zaradi naøe biotske raznovrstnosti
priznava doseæene zasluge na podroœju varstva divjadi. Slove-
nija je prepoznavna prav zaradi tega! Le zakaj bi spreminjali
stvari, ki dobro delujejo?!

Lovska organizacija se je odzivala na naœrtovanje sprememb
ZDLov-1, s katerimi se je hotelo z zakonsko novelo øe poslabøati
nekatere nove reøitve. Pripravili smo predlog amandmajev, se
pogovorili z nekaterimi poslanci. Tako kot lani bi lahko tudi
letos ponovno zbirali podpise dræavnih svetnikov (po prvi ob-
ravnavi zakona v parlamentu smo imeli æe 22 zbranih podpisov
dræavnih svetnikov za vloæitev veta, kar pomeni, da bi bil veto
sprejet. So se pa razmere spremenile, ker so bili medtem izvolje-
ni novi dræavni svetniki, ki so podali predlog za odloæilni veto.
Po vseh burnih jesenskih razpravah so se zaœele stvari na sreœo
premikati na bolje. Argumentov za in proti je bilo v parlamentu
veliko in prav zanimivo je bilo spremljati razpravo z balkona
dræavnega zbora. Nenadna prisotnost lovcev v lovskih oblekah
v parlamentu je bila najprej sprejeta s preseneœenjem, pa ven-
dar smo se poœutili, da smo dobrodoøli. Le eden od poslancev si
je privoøœil pripombo, da smo na balkonu zato, ker nimamo
pametnejøega dela. Seveda smo to presliøali z nasmehom. Zdaj
si lahko besede vsakega poslanca, ki jih je izrekel ob sprejema-
nju zakona, lahko preberete na spletni strani Dræavnega zbora.
Za nekatere je økoda zgubljati besed … Skratka, Dræavni zbor
ni razveljavil æe uzakonjene 20-letne koncesijske dobe; tega
ustavno sodiøœe tudi ni zahtevalo! Naj se ohrani, se je po uteme-
ljitvah odloœila tudi veœina poslancev. Pri drugih amandmajih
ni bilo tako dobrih obetov, a se je na koncu vseeno izkazalo, da
bodo tudi pri drugi podelitvi øe vedno realne moænosti, da bodo
doslej dobro delujoœe LD imele le prednost pred nekimi drugimi
(novoustanovljenimi) lovskimi organizacijami. Verjetno pa je,
da se bo v naslednjih 20 letih lovski zakon øe spremenil. Vendar
je tudi prav, da se lahko zgodi, da LD, ki slabo gospodari z div-
jadjo, tudi izgubi pravico do upravljanja z loviøœem. Upoøtevati
bo treba tudi doloœbe o naslednji podelitvi, po katerih ima pred-
nost lovska organizacija, ki ima veœ œlanov, ki so lastniki zem-
ljiøœ in gozdov na obmoœju loviøœa oziroma, ki ima veœ œlanov s
stalnim bivaliøœem na obmoœju loviøœa. Potem sledijo po vrsti øe
drugi. Pomembna je omejitev, da lahko prednostni vrstni red
uveljavlja lovska organizacija, ki ima najmanj 15 œlanov.

Vsak slovenski lovec, ki ima prijavljeno prebivaliøœe v Slo-
veniji, æivi v loviøœu. Naj je sliøati øe tako neverjetno, dræi kot
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pribito. Seveda so naselja nelovne povrøine. Zakon daje pred-
nost øtevilu œlanov v LD in ne velikosti zemljiøœa, kar pomeni,
da tudi tisti, ki so v loviøœu zunaj kraja svojega stalnega biva-
liøœa, lahko pridobijo v posest kakøen ar zemlje in bodo lastniki
zemljiøœa na obmoœju loviøœa. Oœitek, da spremembe prinaøajo
pomembnejøo prednost doloœenim posameznikov (lastnikom
gozdov in zemljiøœ), je do neke mere torej resniœna. Doloœba o
obveznem sprejemu lastnika zemljiøœ ali gozdov z veœ kot 15 ha
je zapisana v zakonu. Vendar pa to øe ne pomeni fevdalizacije
lova; tudi tak lastnik mora opraviti lovski izpit, z loviøœem pa
gospodari le lovska organizacija. 

Pri sprejetih, omenjenih reøitvah pogreøamo uveljavitev
strokovnih doloœil. V zakonu bi morali za drugo in poznejøo
podelitev koncesije jasneje opredeliti izpolnjevanje predpisanih
strokovnih, kadrovskih in materialnih pogojev. Presenetilo nas
je tudi, da ni bil sprejet amandma (zmanjkal je le 1 glas!), s
katerim bi se koncesnina lovske organizacije zmanjøala za zne-
sek izplaœanih odøkodnin (økode od divjadi) kmetom. Veliko po-
slancev je govorilo o tem, da je treba kmetom pomagati in s
sprejetjem predlagane reøitve bi LD spodbujali k rednim pla-
œilom økode. 

Vendar, kocka je padla … Ob odsotnosti nekaterih poslan-
cev je bil zakon ZDLov-1A sprejet v veœernih urah 6. 2. 2008.
Verjetno smo se iz te zgodbe vsi nekaj nauœili. Predvsem smo
zdruæili svoje interese in po zaœetnem zmanjøevanju vloge na-
øega protestnega shoda pred Cankarjevim domom smo se lovci
prostovoljno zbrali in odøli øe v parlament. Priznati je treba,
da tam, kjer Lovska zveza ni imela ustrezne pobude, je prazni-
no izkoristil Ekoloøki forum LDS in skupaj s priznanimi stro-
kovnjaki pripravil besedilo peticije, ki je bila dobro sprejeta, in
to v øirøem krogu, kot smo si mislili; ne le med lovci. Zbranih
je bilo kar 30 tisoœ podpisov! Ob ustrezni organizaciji bi prav
lahko zbrali tudi dovolj podpisov za morebiten uspeøen refe-
rendum!

Lovska zveza Slovenije pa je po drugi stani znala poiskati stik
s poslanci, v interesu zagovora lovskih interesov. Osebno sem
prepriœan, da slovenska lovska organizacija je in mora ostati
tudi naprej nepolitiœno interesno zdruæenje, ki ga morata zdru-
æevati naøa zelena barva in interes do etiœnega lova ter trajnost-
ne preudarne rabe naravnih virov – v naøem primeru divjadi.
Strankarsko politiko dejansko pustimo v parlamentu in pojdi-
mo raje v gozd! Œe se bo øe kdaj spreminjal lovski zakon v smer,
negativno za divjad, moramo tistim, ki bodo o tem odloœali,
odloœno in s strokovnimi argumenti razloæiti najprej interese
divjadi, nato pa voljo veœine lovcev. 

Zdaj æe vemo, da v dræavnem svetu ni bila vloæena pobuda za
odloæilni veto na sprejeto novelo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o divjadi in lovu. Zato dræavni zbor v tem
mandatu verjetno tudi ne bo veœ odloœal o lovskem zakonu. A se
tudi zavedamo, da se verjetno zgodba o spreminjanju lovskega
zakona ni konœala. Œe se bodo uresniœile javne napovedi neka-
terih, bo zopet nastala nova pobuda za ustavno presojo.

Pred LZS je zdaj naloga, da œim aktivneje sodeluje pri pri-
pravi Uredbe za podelitev koncesije in kjer bo nudila strokov-
no pomoœ lovskim druæinam. LD se boste morale pripraviti
oziroma urediti vse potrebno, da boste 20-letno koncesijo tudi
pridobile. Pridobitev koncesije, s katero si bomo zagotovili mi-
nimalni œas za trajnostno gospodarjenje in upravljanje z div-
jadjo v dosedanjem loviøœu, je naø skupni interes. Pri prido-
bitvi koncesije bo morala aktivno sodelovati vsaka posamezna
LD, tudi tiste, ki so zdaj stale ob strani in œakale, kako se bo
razpletlo. Upam, da so pri obravnavah zakona vsi spoznali, da
smo le zdruæeni in enotni dovolj moœni, da uveljavimo naøe
skupne interese; le tako bomo lahko uspeøno delovali tudi v
prihodnje.

Lado Bradaœ, 
podpredsednik LZS

Iz urednikovega zornega kota

ZAKON PO MERI LOVCEV ALI BITKA
JE DOBLJENA; VOJNA ØE TRAJA?

Na pepelniœno sredo, 6. februarja 2008, pozno zveœer je
Dræavni zbor republike Slovenije po øtevilnih zgodah in

nezgodah sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o divjadi in lovstvu (ZDLov-1A). Navzoœih je bilo 60 poslan-
cev, za zakon jih je glasovalo 32, proti pa jih je bilo 28. Poda-
tek, ki se ga splaœa zapomniti ali vsaj zapisati za poznejøo upo-
rabo in spomin na konec neke zgodbe, ki nam je grenila dneve,
povzroœala slabo voljo, jezo in øe kaj. Za zdaj je zadeva pod
streho. Lahko zapiøemo, da je ena od pomembnih bitk dobljena,
a vojna, kot pravijo poznavalci, øe ni konœana! Po mnenju mno-
gih smo dobili zakonske spremembe, ki naj bi bile bolj po meri
lovcev in ki bodo zagotovo predmet ostre polemike njegovih
nasprotnikov. Zato ne preseneœa, da je na predveœer sprejema-
nja zakonskih sprememb v slovenskem hramu demokracije na
TV-zaslonih iz mariborske RTV-hiøe priøla napoved predstav-
nice prizadetih lastnikov gozdov in lovskih upraviœencev o iska-
nju pravice na Ustavnem sodiøœu in v Evropi. Ob tem ne bo od-
veœ ugotovitev, da je bila TV-oddaja, v kateri sta sooœila mne-
nja in poglede predsednik mariborske obmoœne lovske zveze in
drugi œlovek Lovske zveze Slovenije Brane Kurnik ter pred-
stavnica zdruæenja lastnikov in lovskih upraviœencev Inka Stri-
tar, izjemno gledana in odmevna. Veœina gledalcev, ki je sode-
lovala s predlogi in mnenji, se je postavila na stran lovske orga-
nizacije in pohvalila dosedanja prizadevanja. Nekateri so se-
veda menili drugaœe in prav je bilo, da smo sliøali vse strani.

V razpravi pred sprejemanjem Zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o divjadi in lovstvu so øtevilni poslanci nava-
jali razloge za podporo predlaganim reøitvam. Nimamo prosto-
ra za povzetek razprave, zato v telegrafskem stilu omenjamo le
nekaj razmiøljanj. Kristijan Janc iz SLS je ocenil, da je treba 4
leta trajajoœo zgodbo konœno zapreti in menil, naj lovci, ki so
svoje poslanstvo uspeøno opravljali 60 let, to poœnejo øe na-
slednjih 20 let. Vili Rezman iz DESUS-a je izpostavil nevar-
nost drobitve lovskih organizacij in ustanavljanja novih. Tega
problema se je dotaknil tudi Janko Veber iz SD, Zmago Jelinœiœ
iz SNS pa je pripomnil, da bi zasebna loviøœa Slovenijo potisni-
la nazaj, nekam v fevdalni red. Marjetka Uhan iz Nove Slove-
nije je brez dlake na jeziku poudarila, da je zakon napisan iz-
kljuœno v interesu lovskih organizacij. In øe bi lahko naøtevali.
Sicer pa je mogoœe celotno razpravo prebrati na spletnih stra-
neh DZ in te moænosti se bodo øtevilni œlani zelene bratovøœine
tudi posluæili. Zato naj si sodbo o vsem ustvarijo sami; vsak ko-
mentar bi bil najbræ odveœ ali morda v tej fazi celo nekorekten.

Paœ pa je zanimivo medijsko pokrivanje te problematike, ki
je bilo vnoviœ v ospredju tiskanih in elektronskih medijev. TV-
Odmevi so prviœ gostili novega predsednika LZS, v oddaji pa
smo sliøali tudi razmiøljanja uglednega pravnika prof. dr. Loj-
zeta Udeta. V eni izmed prihodnjih øtevilk Lovca jih bomo v
pogovoru z njim podrobneje predstavili øirøi slovenski lovski
javnosti. Tiskani mediji so pred sprejemom omenjenega Zako-
na v DZ dokaj enotno ocenili, »da je Zakon o lovstvu in divjadi
vse bolj po meri lovcev«. Poroœevalka Dnevnika je 2. februarja
opozorila, da je razpravo spremljalo tudi veliko lovcev, ki pa bi
jih bilo øe veœ, œe bi parlamentarni balkon prenesel veœje øtevi-
lo. Poroœevalka je øe zapisala, »da se bo po muœnih in dolgo-
trajnih, politiœno obarvanih razpravah o lovskem zakonu na
koncu najbolj smejalo prav lovcem. Poslanci vladajoœe koalici-
je nameravajo namreœ zakon urediti bolj po njihovi meri, tudi
kar zadeva prednostno pravico pri drugi in vseh nadaljnjih
podelitvah koncesij.« In pripisali negativno staliøœe poslanke
Marjetke Uhan, da »dræava ne more podeljevati koncesije na
privatni lastnini«. Dovolj razlogov za tehten razmislek, pa tudi
za umiritev »æoge«. Tekanje po igriøœu nas je namreœ dokaj
utrudilo, zato bo kratek »time out« prijetno koristil. Vsem!

Dr. Marjan Toø



O GOZDOVIH 
VEMO (PRE)MALO

Veœer, 5. januar 2008 (Asja
Matjaæ). – Prve gozdne

uœne poti so v Sloveniji nastale
pred 33 leti, ko je æelel profesor
Milan Cigler v okviru gozdar-
ske fakultete oziroma gozdar-
skega inøtituta øtudentom bliæe
predstaviti doloœene drevesne
vrste in gozdne zdruæbe. Goz-
darji so kmalu ugotovili, da bi
bilo te vsebine dobro predstaviti
tudi drugim obiskovalcem. Pred-
vsem zato, ker je Slovenija gozd-
nata deæela, o gozdu pa povpre-
œen dræavljan le malo ve. Gozdne
uœne poti bi bile lahko pomemb-
nejøi del mariborske turistiœne
ponudbe. Ne samo za tujce, tudi
domaœini – kajpak tudi lovci – bi
na njih spoznali marsikaj novega.

»Na mariborskem gozdno-
gospodarskem obmoœju je bila
prva gozdna uœna pot pri Sve-
œini,« pravi Hedvika Jenœiœ iz
mariborske obmoœne enota Za-
voda za gozdove Slovenije. »Z
njo smo æeleli predstaviti sloven-
skogoriøki gozd in pestrost te kra-
jine ter pokazati pomen gozda v
preteæno kmetijski krajini. Gozd
ima namreœ pomembno vlogo
tudi pri zagotavljanju ugodne kli-
me.«

Avtorica sestavka nato po-
drobno naøteje øe uœne poti, ki so
sledile prvi. Med njimi je, na pri-
mer, tudi uœna gozdna pot v Stra-
æunu, ki jo je v okviru projekta
Mladi za napredek Maribora ure-
dila Osnovna øola Martina Kon-
øaka iz Maribora in jo nadgradila

z virtualno uœno potjo. Vse poti
so opremljene s pouœnimi tabla-
mi, zanje pa imajo tudi zloæenko
ali vodnik. Prav tako imajo vse
svoje simbole oziroma logotipe.
Poti najpogosteje obiskujejo øo-
larji, pri drugih obœanih pa za
spoznavanje gozda ni pravega
navduøenja.

KAJ BI SE 
DOGAJALO 
POZIMI, ŒE LOVCI
NE BI SKRBELI 
ZA DIVJAD?

Veœer, 17. 1. (Oste Bakal). –
V zimskih dneh potekajo

stalne aktivnosti lovcev, ki jim ni
vseeno, kaj se dogaja v naøem
naravnem okolju. Vlado Rojko,
stareøina LD Negova, pripove-
duje, kako so se njihovi œlani
zbrali pri svojem lovskem domu
ter opravili potrebno in koristno
akcijo zbiranja in razdeljevanja
hrane za zimsko prehranjevanje
divjadi. Æe spomladi so na pri-
bliæno øestih hektarjih posadili
koruzo, ki jo pridelujejo za zim-
sko prehranjevanje divjadi, saj
izkuønje kaæejo, da se divjad zla-
sti v hudih zimah z visokim sne-
gom teæko znajde in je veliko tudi
pogine.

Na obmoœju negovskega lovi-
øœa so glavne vrste divjadi srnjad,
zajci, fazani, lisice, nekaj manj je
jerebic, jazbecev, dihurjev, divjih
golobov, veveric. Slavko Lon-
œariœ, starosta negovskih lovcev,
pravi: »Na naøem obmoœju je
trenutno res nekoliko veœ srnjadi

in to mnoge bode v oœi, toda mi s
predvidenimi naœrti in programi
skrbimo za normalen staleæ.« Tu
pa so øe vozniki osebnih vozil,
saj praktiœno ne mine dan, da na
obmoœju Negove in okolice ne
povozijo kakøne æivali.

Œasnik Veœer je dan prej poro-
œal tudi o novici, da so ruøki lov-
ci na dan, ko je na Pohorju pote-
kalo mednarodno smuœarsko tek-
movanje za Zlato lisico, na skup-
nem lovu na obmoœju med Are-
hom in Grizoldovo kmetijo v
snegu odkrili stopinje medveda.
Verjetno so bile kosmatinœeve,
ki so mu lovci po odstrelu enega
od medvedov sledili vse poletje
in na jesen z njim izgubili stik. 

Po poroœilih œasnika Dnevnik
medved hlaœa tudi na Cerkni-
økem. Tam ga je namreœ videl
61-letni voznik osebnega avto-
mobila iz Trzina med Cajnarji in
Topolom. 

SPORNI LOVSKI 
ZAKON SE MEDI 
V PARLAMENTU

Dnevnik, 14. 1. (Tatjana
Pihlar). – Zakon o divjadi

in lovstvu bi bilo treba do 24. no-
vembra lani uskladiti z odloœbo
ustavnega sodiøœa, vendar se nje-
govo besedilo, kot pravi poslanec
Alojz Posedal, øe vedno medi v
parlamentu. Konec oktobra so ga
sicer æe obravnavali po skrajøa-
nem postopku, a so ga takrat na
pobudo vladajoœe SDS tik pred
glasovanjem zaœasno umaknili.
Franc Suønik (SDS) zdaj napo-
veduje: »Ne bomo vztrajali pri

desetletni koncesijski dobi, zato
bomo podprli, da se ta œlen œrta
iz novele zakona in torej ostane
dvajset let.« Inka Stritar, pred-
sednica Zdruæenja lastnikov goz-
dov in lovskih upraviœencev, pa
øe vedno vztraja: »Tu ne gre veœ
za to, ali bo poslanec za takøen
ali drugaœen zakon, saj lov pome-
ni poseg v zasebno lastnino …«

LOVCI IMAJO
NOVEGA
PREDSEDNIKA

Veœer, 22. 1. (Marjan Toø). –
Novi predsednik slovenskih

lovcev je Sreœko F. Krope, ma-
gister kadrovsko-izobraæevalnih
znanosti, œlan Lovske druæine
(LD) Kog in tajnik ptujsko-or-
moøke lobmoœne lovske zveze.
Zaposlen je v Ljubljani kot po-
veljnik specialne policijske eno-
te. Na nedavnem obœnem zboru,
ki se ga je udeleæilo vseh 113
delegatov iz vse Slovenije, so
izvolili tudi œlane Upravnega in
Nadzornega odbora LZS, œlane
Razsodiøœa LZS in œlane Odbora
etiœnega kodeksa. 

MED PLENILCI 
JAGNJET TUDI 
KROKARJI

Primorske novice, 14. 1. –
Poleg velike ekonomske øko-

de, ki jo ovœarjem na Pivøkem
povzroœajo varovane zveri, kakr-
øni sta volk in medved, je med
plenilci njihovih tropov v zad-
njem obdobju pogosteje opaziti
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tudi krokarje. V uredniøtvo PN
so prejeli fotografije jate krokar-
jev, ki si je za ærtev izbrala trop
ovac na paøniku ob glavni cesti
med Pivko in Parjami.

Ko pa smo æe na Primorskem,
izkoriøœamo priloænost, da pred-
stavimo tudi bolj veselo novico,
ki jo je 30. januarja posredovala
Alenka Brezovnik (Dnevnik):
»Zaradi klobukov, okraøenih s
perjem, je bila mala œaplja v Ev-
ropi skoraj iztrebljena, v Solinah
pa je naøla varen dom in postala
njihov simbol. Zaradi podnebnih
sprememb æe dolgo niso opazili
duplinske kozarke, ki je znaœilna
za sredozemske soline, pred dne-
vi pa so videli par.«

BOBRI SO SE 
VRNILI

Kmeœki glas, 23. 1. (Slavko
Mirtiœ). – Ob reki Krki, na-

tanœneje med Dvorom in Æuæem-
berkom, so se med œrnimi jeløa-
mi in gostim nasadom vrb ne-
davno naselili bobri. Kaæe, da
jim je v Suhi krajini na moœ vøeœ,
kajti hrane imajo dovolj in tudi
Suhokrajinœani so jih veseli, œe-
tudi bo zmanjkala kakøna vrba
ali œrna jeløa in œeprav bo z
bobrovimi ostrimi zobmi oglo-
dan kakøen koruzni storæ veœ. 

PROTI LOVSKEMU
FEVDALIZMU 

InDirekt, 26. 1. (Gaøper Ko-
privøek). – Ekoloøki forum

LDS je v petek, 25. januarja, v

Dræavnem zboru RS predstavil
poroœilo o peticiji z naslovom
Lovski fevdalizem na pohodu.
Podpisale so jo najveœje avtorite-
te s podroœja ekologije æivali, po-
leg njih pa je podpise prispevalo
kar 152 lovskih druæin ter veœ
kot 6000 posameznikov. Po mne-
nju pobudnika peticije poskuøajo
s spreminjanjem zakonodaje raz-
biti koncept veljavnega zakona,
njihov glavni cilj pa je vezati lov-
sko pravico na lastnino gozdov.
Pri tem je jasno, da je najveœji
lastnik RKC, saj je lastnica veœ
kot 15.000 hektarov slovenskih
gozdov, hoœe pa dobiti øe dodat-
nih 15.000 hektarjev. 31. 1. 2008
bodo peticijo s 30.000 podpisi
izroœili predsedniku dræavnega
zbora Francetu Cukjatiju.

* * *

Primoæ Hieng je 5. januarja v
Slovenskih novicah poroœal o
odloœitvi kamniøke obœine, da bo
mamuta v njegovi naravni veli-
kosti postavila ob vhodu v me-
sto. Letos namreœ mineva se-
demdeset let, odkar so v Nevljah
pri Kamniku odkrili mamutovo
okostje. Œasnik Jutro je o najdbi
poroœal 14. 3. 1938. Poslej bo ta
mastodont v naravni velikosti
straæil Kamnik. 

Dnevnik je 15. januarja obja-
vil daljøe poroœilo Jane Petkov-
øek o ljubljanskem æivalskem
vrtu, ki je pred temeljito preno-
vo. Po konceptu, ki je v skladu z
najviøjimi standardi za æivalske
vrtove, bi prenova stala dobrih

56 milijonov �, je povedala di-
rektorica Zoo Ljubljana Zdenka
Ban Fischinger. Nekatere æiva-
li, na primer øimpanzi, bodo do-
bili povsem nova bivaliøœa na
novi lokaciji. 

Kmeœki glas je 16. januarja
poroœal o novoletnem lovu lov-
cev LD Gozdnik - Griæe in Æalec.
Boginja lova Diana tokrat ni bila
preveœ naklonjena lovcem, ki so
lovili divje race, lisice in fazane.
Æalski æupan Lojze Posedel je v
govoru lovcem poudaril, da je
vsakoletni lov namenjen pred-
vsem druæenju, hkrati pa je pri-
loænost, da se æupan zahvali lov-
cem za delo, ki ga opravljajo, in
skrb za divjad.

Marjan Toø je tudi v Øtajer-
skem tedniku poroœal o novi knji-
gi z naslovom Pozdrav rogistom.
Zaloæil jo je KUD Prekmurski
rogisti iz Murske Sobote pod
uredniøkim vodstvom Rudolfa
(Rudija) Slogoviœa. Isti avtor je
v tedniku poroœal tudi o tem, da
je pri ugledni dunajski zaloæbi
avBuch med »Hubertusovimi«
edicijami izøla knjiga Veljka
Variåaka Ocenjevanje trofej ev-
ropske divjadi.

Nedeljski je 20. 1. obøirno po-
roœal, kako podnebne spremem-
be vplivajo na medvede visoko
na severu. O tem je obøirno pisal
Peter Seunig, ki je med drugim
ugotovil, da »nobena druga æival
na svetu tako dramatiœno ne kaæe
posledic na spremembe podneb-
ja kot prav severni medved. Ker
parjenje teh æivali poteka iz-
kljuœno na ledu, se upraviœeno
spraøujemo, kam bo øel severni

medved, ko bo na severu œedalje
manj ledu«.

In øe vest o nepridipravih: v
bliæini Malega Kala v okolici
Novega mesta so se trije osum-
ljenci iz Brezja vozili po travni-
ku in lovili divjad. Novomeøki
policisti so sporoœili, da bodo po
konœani preiskavi zoper vse ust-
rezno ukrepali.
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STEKLINA 
NA OBMOŒJU
SLOVENIJE
V obdobju od 1. do 31.

januarja 2008 je bilo z
obmoœja 54 obœin v naøi dr-
æavi laboratorijsko preiskanih
na prisotnost virusa stekline
348 æivali.

Viroloøki laboratorij Enote
za diagnostiko kuænih in dru-
gih bolezni æivali Nacional-
nega veterinarskega inøtituta
(NVI) v Ljubljani je pregledal
331 lisic, 1 glavo govedi, 5
kun, 3 maœke, 5 psov in 3 gla-
ve srnjadi.

Prisotnost virusa stekline
je bila ugotovljena pri øestih
(6) lisicah na obmoœju obœin:
Breæice (1) - Drenovec pri
Bukovju; Majøperk (2) lisici;
Naraplje, Grdina; Videm (1)
Dolena; Rogatec (2); Æahem-
berc, Dobovec pri Rogatcu.

Jedrt Maurer, 
dr. vet. med.,

vodja Oddelka za zdravstveno
varstvo æivali

Po Krki se bober poœasi razøirja in iøœe nova staniøœa.



VLovcu, 1/08, sem pre-
bral mnenje Antona
Kriæa iz Zg. Brige in

poskuøal iz njega potegniti
kakøen logiœen zakljuœek. Pa
mi kar ne gre … Res zmeø-
njava, a ne na veœni poti, kot
je naslovil svoj prispevek,
temveœ tudi pri Kriæu.

Edina skupna in jasna toœka
z mojim mnenjem je njegovo
nasprotovanje »vpletanju po-
litike in politiœnih strank v
lovske zadeve«. Ob tem tudi
ne morem mimo vzporedne-
ga razmiøljanja v isti øtevilki
naøega glasila izpod peresa
Bogdana Mahneta, ki pravi,
»da bomo morali resno in
preudarno premisliti, ali bi se
morali »nasloniti« na eno ali
veœ politiœnih opcij, ki so za-
stopane v parlamentu«. Kaj
je mislil s tem?

Torej, na eni strani, v uvod-
niku napoved na morebitno
povezovanje s politiko, na
drugi pa izraæen odpor do tega.
Œeprav se mi je v ponovnem
branju Kriæevega prispevka
vedno bolj dozdevalo, da oba
pisca pravzaprav napeljujeta
vodo na isti mlin, je njuna
voda morda le usmerjena na
razliœna mlinska kamna.

Æal drugaœe ne morem ra-
zumeti Kriæevega negodova-
nja in opisovanja pomanjklji-
vosti pravzaprav le ene stran-
ke. A pustimo to, to so osebne
ocene in dozdevanja, osebna
politiœna opredeljevanja, ki so
legitimna zadeva posamezni-
kove odloœitve.

Bolj me je motilo, da pisec
spraøuje in ugotavlja, da ni-
smo sposobni in voljni »v ok-
viru naøe stanovske organi-
zacije izpeljati takøne akci-
je«, obenem pa zapoveduje,
da »Podobne aktivnosti mo-
rajo voditi organi LZS …« in
oœita podpisnikom teh aktiv-
nosti delovanje mimo LZS in
menda na økodo slovenskega
lovstva!?

Kaæe, kot bi pisec prespal
zadnjih nekaj let in ne ve, s
œim se je vodstvo LZS ukvar-
jalo v tem œasu. Vsaj jaz v tem
œasu kakønih posebnih aktiv-

nosti v prid narave in divjadi
nisem zasledil; tudi ne v prid
slovenskemu lovcu in njego-
vi organizaciji. Pa konec kon-
cev: ali je to ob izraæenem
mnenju po Kriæevo sporni pe-
ticiji sploh pomembno? Spra-
øujem se, ali je peticijo Lov-
ski fevdalizem na pohodu
sploh prebral? Verjetno je
samo iskal, kaj v njej po nje-
govem mnenju vse manjka.

In bistveno vpraøanje: Ali
je pomislil, komu je bila pe-
ticija sploh namenjena, kaj
je njena vsebina? Na podlagi
njegovega pisanja bi si upal
trditi, da bi bil njegov odgo-
vor, da je bila namenjena slo-
venskemu lovstvu. Pa ni tako!

Peticija je in je bila na-
menjena varstvu slovenske
divjadi! In kot taka je bila
ponujena v podpis vsem lju-
dem, ki jim je kaj mar za
naravo in prostoæiveœe æivali
v njej. Tovariøi lovci, saj div-
jad vendar ni naøa last in naø
lov ni naøa neodtujljiva pravi-
ca! Lovili bomo toliko œasa in
tako, kot nam bo dovoljevala
volja vseh dræavljanov. Je pa
naøa neizpodbitna naloga in
dolænost med drugim tudi, da
svoje œlanstvo izobraæujemo
in seznanjamo z dejstvi, da se
bodo lovci znali odloœati, pa
œetudi le na volitvah. A na
podlagi tega, kako oblast in
mi skrbimo za naravo in æi-
vali. Le to je tista naøa vez s
politiko, ki jo moramo lovci
vzdræevati. Ne tista, ki nam jo
v uvodniku nakazuje Mahne!

Razmiøljanja o naøem od-
nosu do politike niso niœ no-
vega. V nekaj prejønjih man-
datih je bilo mogoœe tudi v
naøem glasilu prebrati usme-
ritve, ki so zavraœale nepo-
sredne povezave s politiœnimi
strankami, vendar pa so ved-
no zagovarjale za nas korist-
na povezovanja – lobiranja za
doloœene »zelene« namene.
Ne nazadnje nam je to omo-
goœilo sprejetje trenutno ak-
tualnega lovskega zakona, ki
je dovolj dober, da se zdaj æe
bojimo njegovih neupraviœe-
nih sprememb.

Œeprav Kriæ zavraœa pove-
zovanje s politiko, pa je napi-
sal stavek v povezavi z vele-
posestniki; piøe: »Popolnoma
legitimna in zakonita je nji-
hova zahteva po zasebnih
loviøœih in loviøœih lastnikov
kmetijskih zemljiøœ.« Da, le-
gitimna æe morda, to je pa
tudi vse! Zakonita pa ne more
biti, ker zakon ne omogoœa
zasebnih loviøœ.

S tem stavkom se tudi pri
njem izkazuje povezava s po-
litiko, in to s tisto, ki zahteva
za nas in divjad tako økod-
ljive spremembe obstojeœega
zakona. Œetudi NSi, stranke,
ki zahteva omenjene spre-
membe, ne omenja niti en-
krat, jo je z omenjenim stav-
kom pravzaprav na debelo
zapisal v œlanek.

Lovski tovariø Anton, jaz
sem lovec: po duøi in name-
nu, potem øele po pripadnosti
lovski organizaciji! Druøtve-
na zakonodaja in morala nam
v zdajønjih œasih omogoœata
svobodno miselnost in odlo-
œitve, ne pa delovanje po na-
reku. Œe bo LZS delovala v
tistih smereh, kamor je bila
usmerjena ob 90-letnici in v
korist divjadi, bo vedno dobi-
la moj podpis in podporo. Ko
pa ne deluje tako in so ji pre-
lomne usmeritve iz leta 1997
le mrtva œrka na papirju, bo
dobil moj podpis tudi sam hu-
diœ, œe se odloœi delati prav!

Zato sem s prijatelji iz Fo-
ruma LOV in iz druøtva Lov-
cev Zlatoroga aktivno sode-
loval pri zbiranju podpisov za
peticijo (na stojnici pred CD),
za katero je dal pobudo Eko-
loøki forum in posamezni lov-
ci, ki jim ni vseeno, kaj z nje-
govo dediøœino poœno v LZS.
V lovski kroj pa sem bil
obleœen, ker smo bili na lov-
ski prireditvi. Isti kroj sem
imel obleœen tudi na balkonu
parlamenta in ga bom zagoto-
vo spet nosil ob naslednji ob-
ravnavi naøega zakona. Prav
tu so bile zasluge, da je bilo
glasovanje plaøljivo odloæeno.
Zaradi prizadevanj mnoæice
lovcev posameznikov, ki so
po svojih vzvodih pritiskali
na poslance, pa v prizadeva-
njih druøtev in forumov, ki so
lobirali in poslance seznanjali
s problematiko, tako da so

oœitno spremenili smer, v ka-
tero je naø zakon peljalo
MKGP oz. æe omenjena stran-
ka. Lovci posamezniki smo v
tem primeru »razrahljali« koa-
licijo, nikakor ne LZS, ki je
do zadnjega trenutka nekako
zavraœala podpis peticije in
»pohod« na balkon parla-
menta. Vse dokler »vodstvo«
ni sprevidelo, da se temu ni
mogoœe upreti in je hitro pod-
pisalo peticijo »in prispelo«
na balkon. Pa øe takrat so »na-
moœili« Lada Bradaœa, pred-
sednika ZLD Ljubljana, ki je
prek te obmoœne zveze, koli-
kor vem, takrat edini pozival
in prosil lovce, naj poskuøajo
vplivati na svetnike in po-
slance. To so bile akcije, kjer
smo – tisti, ki nas, tovariø
Kriæ, zdaj oøtevaø – vsak po
svojih moœeh vplivali in us-
peli. Ne LZS, ne tisti, ki bi si
v tej smeri morali æe dolgo
nazaj prizadevati, da tak pred-
log zakona sploh ne bi bil
uvrøœen na dnevni red. To
smo naredili tisti nekateri, ki,
kot piøeø, »visijo s kljunom
navzdol«. Uspeli smo s svojim
delom v ozadju in medijih,
najsi bo œasopisju, razliœnih
forumih. Dokazali smo, da nam
je kljub »visenju s kljunom
navzdol« pomembno, kaj se z
divjadjo dogaja in se trudili v
bitki, ki smo jo dobili. A voj-
na øe ni konœana! V parla-
mentu je nova bitka æe na ob-
zorju, æe ta mesec. In jo bomo
bojevali øe naprej. Œe bo ølo,
rade volje z ramo ob rami
tudi, tudi z LZS, sicer pa brez
njih ali vsak zase! Kajti naj-
prej se borimo za naøo divjad;
tako smo prisegli!

Marijan Likar, 
Dobrova
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Spoøtovani predsednik, œestitke ob iz-
volitvi za novega predsednika lovske
organizacije, tudi v imenu uredniøtva
Zaloæniøtva LZS in uredniøtva Lovec.
Sami ugotavljate, da ni œasa za prazno-
vanje, saj je treba opraviti veliko trdega
in predvsem odgovornega dela. Vaøi
programski poudarki so sicer znani, pa
vendarle: Kaj bo rdeœa nit øtiriletnega
mandata in kako boste uresniœevali pro-
gramske usmeritve. Imate æe sestavlje-
ne vse ekipe?

Hvala za œestitke in hvala vsem lov-
cem, ki so me vzpodbujali in podprli pri
naøi skupni odloœitvi. Res je, ni œasa za
praznovanje, to bo priølo na vrsto po
naøem mandatu. V naøem programu je
veliko aktivnosti, ki jih moramo opraviti
zato, da bo sistem deloval bolje in uœin-
koviteje. V Sloveniji je lovstvo priølo do
doloœene stopnje, ki pa nikakor ni do-
konœna. Vzpostavljamo delovanje siste-
ma na vseh treh ravneh tako, da bo nekaj
œasa veœ poudarka na dræavnem nivoju,
kjer se morajo stvari dvigniti na raven, ki
bo zagotavljala optimalno delovanje ce-
lotnega sistema. Zadeva je sicer zelo pre-
prosta in rdeœa nit mora potekati od lov-
ske druæine, v sodelovanju obmoœnih
lovskih zvez do LZS. Probleme je treba
reøevati po navedeni poti. Probleme slo-
venskega lovstva, ki zadevajo naø odnos
do drugih vladnih in nevladnih organiza-
cij, mora reøevati LZS.

V strokovnih sluæbah LZS poteka ana-
liza delovnih procesov in prilagoditev
dela za kar najboljøe servisiranje lovskih
druæin in za komunikacijo z zunanjo jav-
nostjo ter institucijami. V pripravi so t. i.
podjemne pogodbe oz. prenos posamez-
nih nalog na obmoœne lovske zveze. Re-
akcijski œas LZS se mora bistveno skraj-
øati, saj se bomo le tako lahko vklju-
œevali v aktivnosti in zagotavljali svoj
vpliv na stvari, ki se nanaøajo na lov. 

Kot sem napovedal na obœnem zboru
12. 1. 2008, sem 22. 1. 2008 sklical kon-
stitutivno sejo Nadzornega odbora in
Upravnega odbora LZS. Seja je bila pri-
pravljena vnaprej in smo jo konœali v
dveh urah. Imenovali smo vse organe, ki
jih terjajo Pravila LZS. V sedanjem œasu
so bile æe ustanovitvene (konstitutivne)
seje vseh komisij. Aktivnosti, ki morajo
biti opravljene v 30 dneh po obœnem
zboru, smo v bistvu opravili. Lahko se
pohvalimo, da smo v teh 30 dneh opravi-

li celo veœ, saj je imela veœina komisij v
tem roku tudi æe svoje seje, kjer so opra-
vile najnujnejøe stvari in pripravile pro-
grame dela, ki so jih tudi finanœno ovred-
notile. Na veœini sej sem bil prisoten in
moram reœi, da sem bil vesel, ko sem
videl zavzetost œlanov komisij oziroma
delovnih teles ter njihovo pripravljenost
za aktivno delovanje. Œe me obœutki ne
varajo, imajo vsi veliko voljo za delo,
ideje za izboljøanje stanja; skratka, vesel
sem ekip, ki so sestavljene in ki so æe
zaœele z odgovornim delom. 

Novi lovski zakon tako rekoœ øe ni do-
dobra zaæivel, pa je æe doæivel spremem-
be in dopolnitve. Celo ustavno presojo
in øe kaj bi se naølo. Ali se vam ne zdi,
da je bilo pri sprejemanju vendarle ne-
koliko preveœ lahkotnega popuøœanja,
da bi obvarovali strateøke interese naøe
organizacije? Nekateri menijo, da z
zdajønjimi reøitvami to sploh ne bo mo-
goœe in da je treba krivce za marsikaj
iskati tudi v lastnih vrstah. Najbræ to ni
produktivno delo in je bolje biti obrnjen
v prihodnost. Kaj menite in kaj napove-
dujete za vaø mandat?

Æe na obœnem zboru sem po izvolitvi
izrekal zahvalo vsem lovcem, ki so vodi-
li LZS in njihove organe, pa tudi vsem,
ki so veliko storili v dobro naøe organi-
zacije. Ne mislim se ozirati nazaj in oce-

njevati dela mojih predhodnikov. Raz-
miøljam predvsem, kaj moramo storiti v
prihodnje. Ob tem moram poudariti, da
bo v prvi polovici letoønjega leta potre-
ben obœni zbor. Na njem bo treba opra-
viti øe nekaj stvari, ki jih na zadnjem ni-
smo spravili pod streho. V mislih imam
poroœilo o delu LZS za leto 2007, potrdi-
tev finanœnega naœrta za leto 2008 in øe
kakøno podobno temo. Øele tako bomo
postavili stvari na svoje mesto. Hkrati pa
si bomo javno povedali, kaj je dobro in
kaj slabo ter tako prepreœili morebitna in
neljuba podtikanja. Tako se bomo izog-
nili morebitnim novim anonimkam, ki
pa nikakor ne sodijo v slog demokratiœ-
nega komuniciranja.

Ob vseh aktivnostih z novo ekipo, œe
jo tako imenujem, bomo vzporedno
opravljali øe en projekt, ki bo usmerjen
predvsem v ustreznost lovske zakonoda-
je in podzakonskih aktov. Niœ na vrat in
na nos, ampak strpno, z argumenti! Spre-
membe zakonodaje in aktivnosti, pove-
zane s pridobitvijo 20-letne koncesijske
dobe, so bile pomembna tema v zaœetku
februarja. Mogoœe so nekateri oœitali ali
pa si nepravilno predstavljali, da smo se
postavili na eno ali drugo politiœno stran.
To nikakor ni res, naøa barva je zelena!
To pa ne pomeni, da se ne pogovarjamo s
tistimi, od katerih priœakujemo pomoœ
pri ureditvi podroœja lovstva. Saj je to
vendar v naøem skupnem interesu! Le-
toønje leto bo v znamenju koncesij in
reøevanja problemov, povezanih s tem.
To bo v bistvu bolj vidno skozi oœi lov-
cev, œeprav bodo potekale tudi druge ak-
tivnosti, ki so del naøega programa. 

Krivcev ne bomo iskali v lastnih vr-
stah. Na enem izmed prvih sprejemov pri
ministrih (MKGP), ki sem ga imel 15. 1.
2007, torej æe tretji dan po izvolitvi, sem
zaœel z aktivnostmi, da bi odpravil ne-
ugodne razmere, ki jih navajate v vpra-
øanju. Kot sem dejal, probleme lovcev
do drugih institucij mora in bo reøevalo
vodstvo LZS. Ministre in druge bom pre-
prosto obvestil o naœinu delovanja LZS
in æelenih naœinih reøevanja problemov.
Povedano po domaœe: œe bo minister do-
bil od nas tudi kakøno pobudo ali mu bo
predstavljen problem LD. Toda œe to ne
bo priølo prek LZS, na podlagi mojega
dopisa, bo minister lahko kakøno pisanje
preprosto vrgel v koø. Œe pa bo problem
celovito predstavljen, s podpisom LZS,
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Vsi smo na isti barki in vsak
naj opravi svoje delo
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øajo na divjad. Torej, gre za neke vrste
nosilce najpomembnejøe naloge sloven-
skega lovstva. Ne gre za æeljo, da s tak-
ønim pristopom zmanjøamo nesoglasja
na terenu, ampak za preprosto zadevo,
pri kateri se paœ moramo zavedati dej-
stva o namenu ustanovitve teh organov.
Tako bo tudi jasna loœnica pri nerazume-
vanju dosedanjih vlog in nalog. Menim,
da bo s strpnostjo in razumevanjem vseh
odpravljen medorganizacijski prepad, ki
se imenuje »MI – VI«. Na æalost ali na
veselje smo vsi na istem vlaku ali barki,
vsak naj dela svoje delo, skupek vsega
opravljenega dela pa so rezultati, ugled
in upoøtevanje lovske organizacije.

V LZS je nujno potrebna nadgradnja
informacijskega sistema. Veliko je kri-
tik tudi na raœun spletnih strani in pre-
poœasnega prilagajanja sodobnim tren-
dom. Kaj boste storili za izboljøanje sta-
nja in razmer in kako izkoristiti bogato
dediøœino in tradicijo slovenskega lov-
stva za uœinkovitejøo promocijo zdajø-
nje vloge in pomena zelene bratovøœine.
Najbræ se strinjate, da je veliko pozitiv-
nih iztoœnic in da slovensko lovstvo pre-
more atribute za novo stoletje?

Ja, zanimivo vpraøanje, ki bi ga lahko
preoblikoval kar v preprosto trditev: Slo-
vensko lovstvo dobro dela, veliko dela,
ima pomembno vlogo v sistemu naravo-
varstvene organizacije in øe bi lahko na-
øteval pozitivne atribute. Vendar pa vse-
ga tega ne znamo in na neki naœin tudi ne
moremo prikazati. Zakaj ne? Ker pri vsa-
kodnevnemu komuniciranju preprosto
nimamo aæurnih, toœnih in tudi ne pre-
verljivih podatkov! Lovski informacijski
sistem je pomembno podroœje, s kate-
rim in prek katerega lahko vplivamo na
zmanjøanje ali na rast ugleda in veljave
naøe organizacije! 

Komisija za lovski informacijski sistem
(Lisjak) je sestavljena iz dobrih strokov-
njakov, ki bodo v prihodnosti poskrbeli
tudi za to podroœje. To ni majhen projekt
in z njim ni malo dela; vendar bo, ko bo
dograjen, zagotavljal veliko veœjo upo-
rabno vrednost, kot si mogoœe kdo pred-
stavlja zdaj. Naøih starejøih tovariøev tu
ni treba biti niœesar strah. Œetudi ne dela-
jo z raœunalnikom, bodo koristno sezna-
njeni s podatki in uporabnostjo sistema.
Tu nam mora biti jasno, da ne govorim le
o aplikaciji Lisjak, ki je zelo pomembna
zlasti za sistem vodenja, komunikacij ter
pridobivanja sredstev iz skladov EU in
podobno. Tukaj govorimo tudi o spletnih
straneh LZS, ki bodo paœ slej kot prej
morale biti zelo podobne spletnim stra-
nem kakøne uradne institucije. Tukaj ne
smemo pozabiti na delovanje Foruma, ki
poteka, vendar pa je treba najti povezavo
tudi na tem segmentu. Vse to je zahtevno
delo, ki bo dolgoroœno dajalo rezultate.

In ko govoriva o atributih novega sto-
letja, je prav to podroœje tudi eno izmed
tistih pripomoœkov, s katerimi jih bomo
sploh lahko uveljavljali! 

Kolikøna ostaja vpetost LZS v medna-
rodne tokove, v CIC in FACE. Ali bo
mednarodno sodelovanje izkoristilo moæ-
nosti za øirøo afirmacijo slovenskih re-
øitev v lovstvu in s tem opozarjalo na
nedoslednosti, ki se dogajajo doma. In-
teresov je veliko …

Kot nam je vsem znano, je LZS oziro-
ma slovensko lovstvo æe vpeto v medna-
rodne integracijske tokove, in to øe po-
sebno na podroœju lovstva ter varstva
narave nasploh. Œe bi rekli, da sodelu-
jemo, bi bilo mogoœe preveœ skromno.
Pripravljamo aktivnosti za øe veœji vpliv
v mednarodnih zdruæenjih in njihovih
organih; prav te bodo stekle æe aprila
letos. Nehote ste me spomnili na pogo-
vor v TV-Odmevih 31. 1. 2008, ko smo
med drugim govorili tudi o primerjalni
øtudiji o ureditvi lovstva v posameznih
dræavah avtorja dr. Lojzeta Udeta. Øtudi-
jo sem prebral tudi sam ob njenem na-
stanku. Komentiral sem jo kot dobro,
vendar pa sem tudi na televiziji javno
povedal, da je za lovce neuporabna. Kot
razlog za takøno mnenje sem navrgel
oœitek, da primerjalna øtudija ne zajema
vpliva zakonodaje na stanje divjadi v ob-
ravnavanih dræavah. Kajti œe bi, potem
bi øtudija æe sama ponujala ustrezen od-
govor na glavno vpraøanje pri nas, o tem,
kateri sistem urejenosti lovstva je ustrez-
nejøi. Øtudija bo zagotovo imela nadalje-
vanje; verjamem, da bo avtor poskuøal
vanjo vkljuœiti prav te podatke. Ko bo
pripravljena, bo to tudi za nas tehten
argument za urejanje novih zakonskih
podlag na podroœju lovstva. Predstavili jo
bomo tudi mednarodni javnosti, morda
bo o njej in o naøem boljøem sistemu
sliøati øe marsikaj. 

Na lovski sceni ste dokaj nov obraz.
Kako gledate na generacijske menjave
in pomladitve, od LD do vrha krovne
organizacije? Mnogi øe vedno menijo,
da so nezamenljivi, da brez njih prepro-
sto ne gre. Ste med tistimi, ki zagovarja-
te ravnovesje med izkuønjami in pro-
gramsko »drznostjo«. Pretiravanje z
enim ali drugim najbræ ni koristno, a
zdi se, da vsake toliko œasa tudi lovstvo
potrebuje sveæ veter. Nekaj prepiha sko-
zi vœasih preveœ zaprta vrata ne more
økodovati?

Ja, res je, sem dokaj nov obraz, a zopet
ne ravno rosno mlad. Imam tudi nekaj
izkuøenj z razliœnih podroœij, poznam
tudi, kje se sistemi stikajo in kje veljajo
kakøne zakonitosti. Mogoœe govoriti o
prevetritvi ali odpiranju vrat in delanju
prepiha ni ravno ustrezna primerjava, pa

kar pomeni, da problem reøuje vodstvo
krovne organizacije lovcev, ga bo paœ
vzel v roke in v obravnavo. Œe imamo
LZS, potem moramo vedeti, zakaj jo
imamo! Œe kakøen vmesni œlen ne bo
deloval tako, potem si bo paœ moral tudi
sam pripisati krivdo, œe od LZS ne bo
dobil kakøne podjemne pogodbe za oprav-
ljanje posameznih zadev – v imenu in za
ime LZS. 

S terena prihajajo opozorila, da novi
Zakon o divjadi in lovstvu iz leta 
2004 predpisuje obvezno zdruæevanje
LD v LUO. Opredeljene so tudi naloge 
OZUL-ov. Marsikje je nastal »trk« med
njimi in obmoœnimi lovskimi zvezami,
ki jih sicer zakon ne opredeljuje pose-
bej. Nekateri pripominjajo, da se eni in
drugi ukvarjajo sami s seboj. Razliœna
so si celo mnenja o potrebnosti ali ne-
potrebnosti koordinacije OZUL-ov. Za
nekatere je le-ta celo nelegalna. Vaøa
ocena stanja in kako boste na LZS »pre-
sekali« takøna stanja!? Polemika o ob-
moœnih LZ in njihovi funkciji se tudi øe
ni povsem polegla. Vaøi tovrstni pogledi
in razmiøljanja?

Obmoœne lovske zveze, kot sem æe
omenil, bodo opravljale posamezne na-
loge po podpisani podjemni pogodbi v
imenu ter za ime LZS. V mislih imam
izobraæevanje lovcev, lovsko kulturo, tu
je øe lovska kinologija, pa lovsko strel-
stvo in podobno. OZUL po mojem vede-
nju opravlja strokovne naloge, povezane
z divjadjo. Divjad in souporabniki pro-
stora v mojem programu zavzemajo prvo
mesto. To æelim posebej poudariti. Iz
tega izhaja, da se do sedanjih »kolobo-
cij« ne bom opredeljeval, ampak bom
oziroma smo æe postavili podlage, da bo
OZUL imel pogoje za svoje normalno
delovanje. V okviru desetih komisij, ki
jih ima LZS v okviru UO, je tudi Ko-
misija za upravljanje z divjadjo. To je
zelo pomembna komisija in menim, da
ni zastonj napisana na prvem mestu v
naøih pravilih. V pravilih je tudi doloœe-
no, da komisije øtejejo od 3 do 9 œlanov.
Omenjena komisija ima po sklepu UO
LZS 15 œlanov. Torej, øtevilo œlanov Ko-
misije za upravljanje z divjadjo je prav
tolikøno, kolikor je OZUL-ov v Slove-
niji. Tako kot za vsako drugo komisijo je
tudi za to zadolæen en œlan UO. V tem v
konkretnem primeru je to podpredsednik
LZS Brane Kurnik, ki je tudi sicer za-
dolæen za delovanje vseh komisij. 

V tej komisiji bodo predstavniki vseh
OZUL; konkretno, kdo pa bo predstav-
nik posameznega OZUL, se bodo odlo-
œili sami. To je tudi edina komisija, ki je
UO øe ni sestavil z imeni in priimki. S
takøno komisijo vidim neposredno pove-
zavo med LZS in OZUL in tako bomo
reøevali strokovna vpraøanja, ki se nana-
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vendar. Tukaj prideva do iskanja odgo-
vora na eno glavnih vpraøanj, ki se glasi:
Kdaj je œas, da se v lovstvu upokojiø?
Vpraøanje, s katerim se sreœuje kar veli-
ko ljudi, ko se odloœa za upokojitev.
Nekateri so prepriœani, da so nenado-
mestljivi, da brez njih ne gre ali jih mo-
goœe skrbi njihov ugled po upokojitvi
ipd. Osebno menim, da ko imaø slab
tekmovalni œas ali ko ti zaœne le-ta pada-
ti, se je treba paœ umakniti in dati prostor
drugim. V organizacijski teoriji pozna-
mo t. i. »øefovsko bolezen«, ki jo imajo
paœ tisti, ki so prepriœani o svoji nena-
domestljivosti. Sam sem po naravi tudi
øportnik, kar pomeni, da vem, da se je
treba enkrat tudi umakniti, in to takrat,
ko si øe na vrhu. Ker sem se ukvarjal z
borilnimi øporti, se ravnam po naœelu, da
grem iz tatamija in iz tekmovalnih scen
takrat, ko sem øe dober. Œe bi me odnesli
iz tatamija takrat, ko sem izgubljal, bi
bilo prepozno. Slednjih pa imamo v na-
øih vrstah kar nekaj ali celo preveœ. Zase
vem zagotovo, da ko bom opravil man-
dat, v katerem, kot vam je znano, bom
porabil veliko energije za uredite zadev,
ki bi æe morale biti urejene, bom podal
zadnje poroœilo lovcem in dal prostor
drugim. Œe me bodo potrebovali, bom z
veseljem øe pomagal. Kot vam je znano,
po naøih pravilih lahko kandidiraø najveœ

dvakrat zapored. V øtafetnem teku je paœ
treba sodelovati in sestavljati ekipo z
najboljøimi tekmovalci.

Spoøtovani predsednik, zaœeli ste op-
timistiœno. Kakøni so prvi obœutki in do
kolikøne mere ostajate øe naprej angaæi-
rani tudi v matiœni LD Kog in v vaøi
obmoœni ZLD Ptuj - Ormoæ. Tam ste
tudi tajnik. Pa za loviøœe vam bo øe osta-
lo kaj œasa?

Sem zmeren optimist, obœutki so me-
øani. Ko sem odprl vrata hiøe, ki se ime-
nuje LZS, so me zasipali in me øe zasipa-
jo »okostnjaki«. Obœutki se takoj izbolj-
øajo, ko vidim pripravljenost lovcev, ki
imajo voljo, da bi zadeve uredili. Vesel
sem ekipe okrog sebe, vkljuœno s œlani
komisij, s katerimi sem bil na prvih
sejah. Dobro so zastavili delo in verja-
mem, da bo »setev obrodila tudi æetev«.
Teæka bo, ampak to je izziv in priloæ-
nost! Æelim izpolniti priœakovanja in so-
delovati v skupnem projektu, na œelu ka-
terega sem kot predsednik LZS.

V matiœni LD Kog sem bil tajnik do
leta 2007 in sem opravljal øe nekaj dru-
gih funkcij. Œlan sem øe naprej in delo
opravljam povsem enako kot prej. Div-
jadi ne zanima, kaj sem; krmiøœa morajo
biti po potrebi polna, turist, ki se spreha-
ja po Kogu, mora videti urejene lovske

objekte. Stareøina, gospodar in lovski
œuvaj mi dajejo naloge enako kot prej.
Edino, kar se je spremenilo, je, da mi na
vsakomeseœnem lovskem posvetu stare-
øina postavi vpraøanje: »Kaj je novega v
naøem lovstvu, kam gremo, kaj moramo
delati v lovskih druæinah?« Pri delu v
loviøœu in pri deleæu naœrtovanega od-
strela se v matiœni LD zagotovo ne bo
niœ spremenilo. In prav je tako.

Na obmoœni lovski zvezi bom do kon-
ca mandata øe opravljal funkcije, ki jih
imam, potem pa bodo imeli priloænost
drugi. Ravnam se po naœelu: Œe si dolgo
na enem mestu, zaviraø napredovanje
drugih.

Œas za obiske loviøœa pa bo øe in mora
ostati. Œe bo tega zmanjkalo, potem ne
vem, kje bom dobival energijo. Sprehod
po loviøœu, fotografiranje, snemanje div-
jadi, jutranja kava s kmetom, klepet s
tovariøi v lovskem domu, delo v goricah
so polnilci mojega akumulatorja! Ne bo-
ste verjeli, vse to delam skupaj z mojo
æeno in lovcem je æe bolj znana kot »zla-
ta prinaøalka«. 

Uredniøtvu Lovca hvala za pogovor,
vsem lovcem pa dober pogled in lovski
zdravo.

S predsednikom LZS 
sem se pogovarjal – 

Marjan Toø.
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Velika akcija potrebuje 
veliko ljudi

V Sloveniji se æivljenjski prostor
medveda razteza na veœ kot
600.000 hektarjev povrøin. Po-

javlja se v veœjem delu juæne in zahodne
Slovenije, od hrvaøke meje pa vse do
Italije, njegov æivljenjski prostor sega
tudi v Alpe. Trenutno je genetika naj-
boljøe orodje, ki ga imamo na voljo za
ocenjevanje øtevilœnosti medveda. Pri
tem pa je nujno treba pobirati vzorce po
vsem obmoœju. Vendar samo to ni do-
volj. Vzorce moramo zbrati v œim kraj-
øem œasu, hkrati po vsem obmoœju, in
zbrati jih moramo dovolj. Potreba po ve-
likem øtevilu vzorcev je razumljiva æe
sama po sebi, kratek œas in enakomer-
nost vzorœenja pa zagotavljata œim manj-
øe prostorsko prehajanje in meøanje med-
vedov, kar je kljuœno za dobro oceno
øtevilœnosti. Zaradi naøtetega je naloga
zelo zahtevna in jo lahko izpeljemo
samo na en naœin: z veliko ljudmi, ki so
veliko v gozdu, ki na medvedje iztrebke
naletijo med svojimi vsakdanjimi aktiv-
nostmi in ki jim ni teæko ærtvovati nekaj
svojega œasa za skupno dobro in dobro
medveda. Pobiranje medvedovega vzor-
ca iztrebka vzame posamezniku nekaj
minut in œe je takih posameznikov veli-
ko, je konœni rezultat zelo pomemben.

Pri nas tako raziskavo lahko izpeljemo
le s pomoœjo lovcev in gozdarjev. Razi-
skavo sta podprla Lovska zveza Slove-
nije in Zavod za gozdove Slovenije, kar
je bilo za izvedbo raziskave neprecenlji-
vo. Tako je bilo v akcijo zbiranja vzor-
cev vkljuœenih 106 lovskih druæin, øtiri
loviøœa s posebnim namenom in pet ob-
moœnih enot ZGS. Poleg tega se je razi-
skavi pridruæilo tudi nekaj posamezni-
kov, ki sicer niso œlani nobene od ome-
njenih organizacij, jih pa problematika

medveda zelo zanima. Vzorœenje je tra-
jalo od 7. septembra do 30. novembra
2007.

Posodice za vzorce, 
kamor koli pogledaø …

Razdeljevanje materiala za vzorœenje
in prevzem zbranih vzorcev sta potekala
prek gospodarjev lovskih druæin, s kate-
rimi smo se sreœevali na veœ sreœanjih,
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S prvim decembrom lani smo konœali prvo veliko akcijo zbiranja ne-
invazivnih vzorcev medvedov za potrebe ocene øtevilœnosti s pomoœjo
genetike. O akciji in ciljih øtudije je bilo æe veliko napisanega, tudi v
Lovcu (øt. 7/8 in øt. 9 /2007), zato o tem ne bomo izgubljali besed. Na
teh straneh bi radi predstavili potek akcije in rezultate zbiranja vzor-
cev. Prva faza raziskave je konœana, za konœne rezultate pa bo potreb-
no øe veliko trdega dela in jih pred jesenjo ne moremo priœakovati. Ne
glede na to pa menimo, da so æe rezultati zbiranja vzorcev dovolj zani-
mivi za predstavitev.

Zakljuœek akcije zbiranja vzorcev medvedjih
iztrebkov (2007) za natanœnejøo oceno

øtevilœnosti s pomoœjo genetike 
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organiziranih po obmoœnih zvezah lov-
skih druæin. Tako smo imeli v vsaki ob-
moœni lovski zvezi po tri sreœanja oziro-
ma skupaj 24 sreœanj. V loviøœih s po-
sebnim namenom so material za odvzem
vzorcev prevzeli in razdelili vodje lo-
viøœ, pri obmoœnih enotah ZGS pa smo
material dostavili vsaki izmed enot. S
posameznimi loviøœi, zlasti z Idrijskega,
na æalost nismo imeli neposrednega sti-
ka, ampak smo samo posredovali mate-
rial za zbiranje vzorcev. 

Vsega skupaj smo razdelili 5613 poso-
dic za vzorce, od katerih je bila vsaka
opremljena z unikatno œrtno kodo, tako
da smo za vsako vedeli, kam smo jo od-
dali. Œeprav se zdi toliko posodic veliko,
je preseæek nujen. Precej ljudi, ki vzame
posodico za vzorec s sabo v gozd, ne naj-
de vzorca, po drugi strani pa mora imeti
vsak, ki je pripravljen pobrati vzorec, s
sabo posodico, v katero ga lahko spravi.
Zato je veliko posodic pravzaprav edina
reøitev. Naø mali laboratorij je bil pred
predajo materiala podoben odpremnemu
skladiøœu Poøte Slovenije. Med znaœilni-
mi rumenimi økatlami smo se komaj pre-
mikali.

In zaœeli so se vraœati 
vzorci …

Odziv je bil izjemen. Æe na vseh se-
stankih so predstavniki sodelujoœih or-
ganizacij pokazali veliko zanimanje in
kmalu so v laboratorij zaœeli prihajati
vzorci. Vzorec (ali veœ vzorcev) je naølo

391 sodelujoœih, vendar to gotovo niso
vsi, ki so sodelovali v raziskavi. Med-
vedovega iztrebka ponavadi ni mogoœe
najti vsak dan (œe medved ni ravno »pri-
vezan« na krmiøœe). Prav tako se proti
robovom vzorœenega obmoœja gostota
medvedov manjøa, tako da je bilo tam
veliko teæje najti vzorec kot nekje v sre-
diøœu medvedovega æivljenjskega pro-
stora. Natanœno øtevilo ljudi, ki so s
seboj v gozd vzeli posodice za vzorec, ni
znano, ocenjujemo pa, da je v raziskavi
bolj ali manj aktivno sodelovalo veœ kot
1.500 ljudi, kar akcijo gotovo uvrøœa med
veœje tovrstne raziskave v svetu.

Ko nam zagode narava
Kdor koli je lani jeseni pomolil nos v

gozd, ve, da tako obilnega obroda plodo-
nosnega drevja æe dolgo ni bilo. Pod
bukvami so bila tla nastlana z æirom, po
niæinah se je trlo æeloda, tudi polhov je
bilo kot æe dolgo ne. Pravo leto obilja!
Medvedi, ki si v jeseni naberejo pred-
vsem izdatno plast toløœe za zimo, so to
gotovo dobro izkoristili. Poslediœno jih
krmiøœa niso preveœ zanimala in od mar-
sikoga smo sliøali, da to leto poloæene
hrane res niœ ne »prime«. Medvedi se
verjetno niso pritoæevali, za zbiranje
vzorcev pa je bilo to vse prej kot ugodno,
saj je bilo njihove iztrebke najti mnogo
teæje. Kot primerjavo lahko vzamemo
pilotsko raziskavo, ki smo jo opravljali v
letih 2004 in 2005 (predstavljena je bila
v Lovcu, øt. 9/2007). Œe izpustimo LD
Iga vas, kjer so na enem samem krmiøœu
pobrali 53 vzorcev, je bilo na krmiøœih
zelo malo zaznati medveda, saj smo z
njih dobili le 15 % vzorcev. Nasprotno
smo v pilotski raziskavi na krmiøœih po-
brali skoraj 35 % vzorcev! Deleæ vzor-
cev, nabran po cestah, je podoben v obeh
raziskavah (36 % vzorœenje 2007, 39 %
2004/05), medtem ko je deleæ vzorcev,
najden »drugje« (gozdne vlake, brezpot-
ja), v zdajønji raziskavi mnogo veœji 
(49 % vzorœenje 2007, 26 % v raziskavi
2004/05). Iz tega lahko sklepamo, da so
se sodelujoœi potrudili in iskali vzorce
(iztrebek je mnogo teæje najti na brezpot-
jih kot na krmiøœu), toda medvedov pre-
prosto ni bilo na krmiøœa.

In rezultati?
Ob dostavi v laboratorij smo vsak vzo-

rec evidentirali, povzeli z etikete in v
podatkovno bazo vpisali vse podatke o
njem in ga spravili v zamrzovalnik, kjer
je pripravljen za analizo. Vsega skupaj
smo zbrali 1.051 neinvazivnih vzorcev
medvedov – 1.045 vzorcev iztrebkov in
6 vzorcev dlake.

Cilj vzorœenja je bil zbrati 1.200 vzor-
cev, kar nam ni œisto uspelo. Pri pogovo-
rih so se sodelujoœi na veœjem delu ob-
moœja medveda pritoæevali, da je letos
teæko najti medvedje iztrebke, zlasti na
obrobju obmoœja. Gotovo sta temu delno
kriva omenjeni obilen obrod in nezani-
manje medvedov za krmiøœa, ni pa iz-
kljuœeno, da so æe opazne tudi posledice
visokih odstrelnih kvot zadnjih let. Tudi
v Loviøœu s posebnim namenom, Jelen -
Sneænik, s katerim sodelujemo æe vrsto
let in kjer se vsake podobne naloge lotijo
zelo vestno, je bilo øtevilo nabranih vzor-
cev manjøe od priœakovanj glede na re-
zultate pilotske raziskave, ki je tamkaj
potekala v letih 2004/05. Verjetno bi si
teæavnejøe leto za izvedbo akcije teæko
izbrali.
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Zapakiran material za vzorœenje v naøem
laboratoriju pred razvozom na teren



medveda pa to ne bo pomenilo veœjih
teæav.

Zanimiv je pogled v prostorsko razpo-
reditev vzorcev (glej karto). Na Notranj-
skem se ni nihœe pritoæeval, da bi bilo
vzorce teæko najti in tudi medvedov jim
najverjetneje ni manjkalo, podobno velja
za juæni del Dolenjske. Øtevilo pa se
zaœne zmanjøevati, ko se bliæamo robo-
vom obmoœja medveda. Ni dvoma, da so
se, na primer, Belokranjci ali Primorci
enako zavzeto lotili akcije zbiranja kot

(toliko, da pokrije dno naprstnika) pro-
zorne tekoœine s preœiøœeno DNK, ki bo
temelj vsem nadaljnjim preiskavam. Sle-
dila bo dejanska genotipizacija, ko bomo
iz DNK prepoznavali posamezne med-
vede in dali pikam na karti njihova ime-
na. Ta faza bi morala biti konœana naj-
pozneje do sredine poletja. Na koncu nas
œakajo øe statistiœne analize, ki bodo omo-
goœile konœne rezultate in dobro oceno
øtevila medvedov v Sloveniji. Tako bomo
postavili dober temelj za nadaljnje uprav-
ljanje z medvedom.

Ker menimo, da znanost ne sme ostati
zaprta med zidovi laboratorijev, bomo
poskuøali œim veœ rezultatov posredovati
javnosti, øe zlasti pa ljudem, ki so nam
pri raziskavi pomagali in brez katerih
rezultatov sploh ne bi bilo. Konœno poro-
œilo raziskave bo objavljeno oktobra le-
tos in bo dostopno prek spletne strani
projekta, http://www.medvedi.si, vsem
sodelujoœim loviøœem pa bomo poslali
rezultate za medvede, katerih vzorci so
bili najdeni pri njih. Na spletni strani
bomo, kolikor bo dopuøœal œas, sproti
objavljali informacije o poteku raziskave
in rezultate, ko bodo nastajali. Ker nas v
skupini ni prav veliko in ker je projekt
zelo zahteven, se spremembe na strani ne
bodo dogajale vsak dan, vendar pa jo bo
smotrno obiskati vsake toliko œasa. Teh-
nologijo, ki jo uporabljamo na portalu za
monitoring risa, http://portal.dinaris.org
(ki je v izdelavi in bo podrobneje pred-
stavljen v naslednji øtevilki Lovca), bomo
poskusili prenesti tudi na stran projekta
genetike medvedov, tako da si bo mo-
goœe rezultate podrobno ogledati na kar-
tah in satelitskih posnetkih – kje so bili
vzorci najdeni, kam vse so medvedi øli in
kje bodo na koncu medvedi odstreljeni
oziroma, kje bodo poginili (v takem pri-
meru dobimo njihovo tkivo in vemo, da
gre za medveda, ki ga æe »poznamo« iz
iztrebkov). S sosednjimi dræavami se
dogovarjamo za skupno bazo genotipov
(genetskih prstnih odtisov) medvedov.
Tako jim bomo lahko sledili tudi prek
mej in upamo, da bomo lahko s tem na-
daljevali tudi po zakljuœku projekta.

Toliko o tem, rezultati bodo sledili
jeseni.

Tomaæ Skrbinøek, Maja Jelenœiœ,
Hubert Potoœnik, Ivan Kos

V takønem letu obilja naravnih plodov
ima zbiranje vzorcev tudi svoje predno-
sti. Lahko predvidevamo, da se medvedi
dlje zadræujejo na enem obmoœju kot po-
navadi, tako da bo napaka zaradi odhaja-
nja medvedov z obmoœja vzorœenja in
prihajanja novih medvedov na obmoœje
manjøa (to zadeva predvsem mejo s Hr-
vaøko, ki za medvede ne pomeni nobene
ovire). Veœina vzorcev je tudi bolj sve-
æih, kot smo priœakovali, tako da priœa-
kujemo zelo veliko uspeønost analiz, kar

zaœenjajo potrjevati tudi prvi laboratorij-
ski rezultati.

Kje in koliko vzorcev?
Rezultati akcije zbiranja vzorcev so

zanimivi æe sami po sebi, tudi brez ge-
netske komponente. Ker sodeluje zelo
veliko organizacij in posameznikov, po-
sodice za vzorœenje pa so bile enakomer-
no razporejene po obmoœju vzorœenja,
lahko predvidevamo, da je bil po celot-
nem obmoœju vzorœenja podoben »lovni
napor«. Pravzaprav smo tudi brez ge-
netike izpeljali zelo dober »klasiœen«
monitoring znakov prisotnosti medveda.
Tako lahko predvidevamo, da gostota
najdenih vzorcev do neke mere sovpada
z dejansko gostoto medvedov v obdobju
od septembra do konca novembra 2008.
Na doloœenih obmoœjih so mogoœe »bele
lise« brez vzorcev, kjer bi medveda lah-
ko priœakovali, œe tam ni bilo nikogar, ki
bi bil pripravljen pobrati vzorec. Zato bi
lahko nastale teæave pri manjøi øtudiji
lokalnega znaœaja, na celotnem obmoœju

Notranjci, ampak œe medvedov tam ni,
ni iztrebkov. Tako stanje velja samo za
obdobje vzorœenja in ob takønem obrodu,
kakrøen je bil lani. V drugem letnem œasu,
na primer ko je »v akciji« mleœna koru-
za, se rarzmere lahko zelo spremenijo! 

Kaj bomo zdaj z vsemi 
iztrebki (in kdaj bo od 
tega kakøna korist)?

Œe potegnemo œrto, lahko akcijo vzor-
œenja brez zadrækov ocenimo kot uspeø-
no. Œeprav vzorcev le ni toliko, kot smo
si jih æeleli, jih bo skoraj gotovo dovolj
za dobro oceno øtevilœnosti. Ker pa »leta
obilja« niso prav pogosta, bi bila ponovi-
tev akcije bistveno preprostejøa.

S konœanim vzorœenjem se øele zaœe-
nja pravo delo za nas. Æe ob prispetju
prvih vzorcev v laboratorij, konec sep-
tembra, smo zaœeli izolirati DNK, kar je
prvi in najbolj dolgotrajen korak genet-
skih analiz. V œasu objave tega œlanka se
bo faza bliæala koncu, iz vsakega iztreb-
ka pa bomo pridobili 200 mikrolitrov
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ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam
pomagali pri zbiranju vzorcev. Hvala tudi
Lovski zvezi Slovenije in Zavodu za gozdo-
ve Slovenije za podporo in sodelovanje ter
Agenciji Republike Slovenije za okolje, ki
je finanœno omogoœila raziskavo. Posebna
zahvala velja Blaæu Kræetu, ki se je pri
akciji osebno zelo zavzel. Brez njega bi bilo
vse mnogo teæje.

Prostorska razporeditev vzorcev, zbranih v akciji zbiranja neinvazivnih genetskih vzorcev
slovenskih medvedov od septembra do decembra 2007. Œrne pike so lokacije vzorcev,
temnejøe ozadje pa kaæe na veœjo gostoto vzorcev na tistem obmoœju. Za laæjo orientacijo so
oznaœene tudi meje loviøœ, glavne ceste in nekaj veœjih krajev.



Na nemir se ne 
navadi

Zakaj nemir nanj vpliv
negativno? Priœakovali
bi, da se bo divji pete-

lin, ki se æe kot mladiœ sreœu-
je z raznimi viri nemira, nanj
privadil, vendar vse kaæe, da
temu ni tako. Zgovorno je æe
priœevanje lovca, ki ga navaja
Ænidarøiœ (1998). Lovec je

opazoval divjega petelina, ki
se je hranil z robidnicami. Pri
tem ga ni motil hrup avtomo-
bila, ki se je peljal po dolini,
niti hrup motorja. Ko pa se je
z nasprotnega(!) hriba oglasi-
la motorna æaga, se je zdrznil
in odletel. Na zvok motorne
æage se oœitno ni privadil, œe-
tudi ga je verjetno sliøal æe
velikokrat.

Kako se divji petelin odzi-
va na nemir, je prouœeval øvi-
carski ornitolog dr. Dominik
Thiel. Ugotavljal je razdaljo,
pri kateri zbeæi pred œlove-
kom. Ugotovil je, da je na ob-
moœjih, ki so bolj vznemirje-
na, razdalja veœja. Torej se
divji petelin na nemir ne pri-
vadi, celo nasprotno, zaradi
pogostega vznemirjanja je øe
bolj plaøen. Raziskave dr.
Thiela so tudi pokazale, da se
divji petelin iz vznemirjenih
predelov umakne v mirnejøe,
ki pa so lahko manj primerni
za æivljenje.

Isti raziskovalec je meril
tudi koliœino stresnega hor-

mona glukokortikoida korti-
kosterona v zimskih iztreb-
kih. Rezultati meritev so po-
kazali, da je na obmoœjih z
razvitim zimskim turizmom
veœja koncentracija stresnega
hormona, kar neposredno kaæe
na stres divjega petelina zara-
di nemira. Znano je, da stres
zmanjøa stopnjo preæivetja.
Æivali, ki so pod stresom, so
med drugim bolj izpostavlje-
ne boleznim in zajedavcem
ter porabijo veœ energije.

Nemir ovira 
razmnoæevanje

Pribliæevanje petelina kuri
traja dober teden, øele potem
se lahko parita. Œe mora divji
petelin preveœkrat zapustiti ra-
stiøœe, na primer zaradi zgod-
njih planincev, se sploh ne
pari. Priœakovali bi, da se bo
zato umaknil in rastil drugje.
Zakaj se to veœinoma ne zgo-
di? Za rastiøœe potrebuje do-
loœeno oblikovanost prostora
in strukturo gozda, zato ne
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Zadnja desetletja divji petelin nezadræno zapuøœa
naøe gozdove. Le redke lovske druæine se øe lahko
pohvalijo z dobro aktivnostjo rastiøœ v njihovih lovi-
øœih, v mnogih pa je Preæihova »kraljeva ptica na-
øih gora« le øe lep spomin. Podobno opaæajo tudi
drugod v Evropi, zato temu pojavu namenjajo veli-
ko pozornosti. Za ogroæenost divjega petelina je
nedvomno veœ vzrokov. Eden pomembnejøih je
veœanje nemira v njegovem æivljenjskem prostoru.

Na negativen vpliv nemira opozarjajo øtevilni
raziskovalci divjega petelina, potrdila pa ga je tudi
raziskava v Økofjeloøkem, Cerkljanskem in Polho-
grajskem hribovju (Bevk, 2007). Pokazala je, da so
rastiøœa bolje ohranjena na obmoœjih, ki so manj
vznemirjena. Glavni povzroœitelji nemira so razliœ-
ne oblike rekreacije, nabiralniøtvo, seœnja, voænja z
motornimi vozili in ponekod tudi fotografiranje ter
prepogosto opazovanje rastiøœ.

Zakaj divjega petelina ogroæa nemir?



izgubo energije nadomesti s
œrpanjem energetskih rezerv
(Andreev in Linden, 1994).
Da preæivi, mora varœevati z
energijo. To doseæe predvsem
tako, da se zadræuje na prehra-
njevalnih drevesih in se œim
manj giblje (Storch, 1993).
Œe je pogosto preganjan, to ni
mogoœe. Med begom porab-
lja energijo. Œe se to zgodi
preveœkrat, mu lahko zmanj-
ka energetskih rezerv in zato
ne doœaka pomladi. Pozimi
ga ogroæajo predvsem: plani-
narjenje, smuœanje, voænja z
motornimi sanmi in seœnja.

Nemir in plenilci
Pogosto se kot pomemben

vzrok za zmanjøanje øtevilœ-
nosti divjega petelina izpo-
stavlja poveœanje øtevila ple-
nilcev. Redko pa ob tem zve-

more biti kjer koli. Ker so ra-
stiøœa stalna, so za morebiten
nastanek novega (nadomest-
nega) primerna le obmoœja,
kjer veœ let zapored ni bilo
nemira, mirnih predelov pa je
vse manj. Skratka, moænosti
prilagajanja divjega petelina
so v tem pogledu zelo ome-
jene in verjetno veœinoma æe
izœrpane. Zaradi nemira lah-
ko kura zapusti gnezdo.

Pozimi divji petelin æivi na
meji svojih energetskih zmoæ-
nosti. Vzrok temu so dolge
noœi, nizke temperature in
teæko prebavljiva ter energij-
sko revna hrana (predvsem
iglice rdeœega bora in jelke).
Premajhen vnos ali preveliko

mo, da se jim zaradi spreme-
njenega æivljenjskega okolja
teæje skrije in ga zato laæje
opazijo oziroma najdejo nje-
gova gnezda. Plenilcem olaj-
øa gibanje tudi vse gostejøa
mreæa gozdnih prometnic. 

Øe manj je znano, da je
dandanes plenilcem bolj iz-
postavljen tudi zaradi nemira.
Divji petelin veliko œasa pre-
æivi na tleh, kjer tudi gnezdi,
zato je razmeroma lahek plen.
Razumljivo je, da je ena od
njegovih obrambnih strategij
– poleg œujeœnosti in varoval-
ne barve – tudi skrivanje in
tiho, œim bolj neopazno giba-
nje. Tako æeli prepreœiti, da bi
ga opazili plenilci. Ko ga œlo-
vek prepodi, je skrivanja ko-
nec. Divji petelin, znan po
glasnih vzletih, ne le zbeæi
pred nami, ampak s tem mo-
rebitnim plenilcem v okolici

tudi izda svojo navzoœnost,
zato postanejo pozorni nanj
(Storch, 2000). Povedano dru-
gaœe: nemir poveœa verjet-
nost, da bodo divjega petelina
opazili plenilci in bo zato
postal njihov plen. Zlasti kri-
tiœno je to pri kuri z mladiœi,
ki so plenilcem øe posebno
izpostavljeni. Sreœanje divje-
ga petelina in œloveka je torej
lahko mnogo usodnejøe, kot
bi si mislili na prvi pogled.

Divji petelin za nemir ni
enako obœutljiv vse leto. Naj-
veœkrat je kot najbolj obœut-
ljivo ali celo kot edino pro-
blematiœno obdobje œas rastit-
ve, pozablja pa se na pomen
miru v œasu gnezdenja, vode-
nja mladiœev in prezimova-
nja. Torej je »kritiœno obdob-
je« vsaj od januarja do julija.
Podobno na to ptico gledamo
zelo ozko glede prostorskih
potreb. Veœinoma se govori
le o pomenu rastiøœ. Res so
izjemno pomembna, vendar
se na njih ponavadi ne zadr-
æuje vse leto. Ugotovili so, da
se med letom giblje na ob-
moœju, velikem nekaj 100 ha,
zato varovanje samo oæjih
obmoœij rastiøœ ne zadostuje
(Storch, 1995).

Na podlagi priœujoœih spo-
znanj lahko sklenemo, da
nemir vpliva na æivljenje te
skrivnostne ptice na veœ naœi-
nov. Ker se hkrati sooœa tudi
z izgubo primernega æivljenj-
skega prostora, podnebnimi
spremembami in øe œim, je
negativen vpliv toliko veœji.

Danilo Bevk, 
univ. dipl. biolog
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ZAHVALA

Za prijazno pomoœ in sodelo-
vanje pri zbiranju podatkov za
diplomsko nalogo Upadanje
populacije divjega petelina v
Økofjeloøkem, Cerkljanskem
in Polhograjskem hribovju se
zahvaljujem lovcem LD Sovo-
denj, Æiri, Gorenja vas, Po-
ljane, Økofja Loka, Polhov
Gradec, Dobrova, Medvode,
Æelezniki, Sorica, Cerkno,
Otavnik in Podbrdo. Poseb-
na zahvala za pomoœ in naklo-
njenost tovrstnim raziskavam
velja lovcu Ladu Dolencu. Za
podporo se zahvaljujem tudi
Lovski zvezi Slovenije.

»Nori« petelini se pogosteje pojavljajo na vznemirjenih obmoœjih
(Menoni in Magnani, 1998).

Zakaj v Tavœarjevi Zali ni veœ divjega petelina?
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Bohinjska loviøœa so bila v lasti obrtne druæbe in nekaterih
posameznikov. Kranjska industrijska druæba pa tudi nekateri
posamezniki so imeli zaposlene lovce. V planinskih loviøœih so
se zadræevali gamsi, srne, divji petelini, zajci in planinske jere-
bice. Pozimi so se æivali pomaknile v niæje leæeœe predele. V
Savi so precej økode naredile vidre. Obœasno so se pojavile
divje race in tudi kakøen kljunaœ. Lastniki loviøœ so obœasno
priredili velike love. Takrat je priøla gospoda, bilo je veliko
pokanja. Œetudi ni bilo izdatnega plena, je bilo vedno dovolj
dobre volje in imenitne pogostitve (Slovenec, øt. 43, 21. feb-
ruar 1889). 

Obœasno so poroœali tudi o lovih vrhniøkega lovskega druøt-
va. V zaœetku decembra 1903 so lovci, œlani druøtva, v Javorœu
v dveh urah uplenili dvanajst srnjakov in deset srn. Lov je motil
lastnika sosednjega loviøœa – Galleta iz Bistre. Na mejo svoje-
ga loviøœa je poslal svoje lovce in hlapce, da so pobili vse, kar
je priølo œez mejo. Kot so zapisali, so pridno pobirali divjad, ki
so jo obstrelili vrhniøki lovci. Pri Slovencu so zapisali, da tak
naœin paœ ni lovski in da takønega poœetja od gospoda Galleta
niso priœakovali. Gospod Galle se je ponaøal kot prvi lovec –
kot varuh in gojitelj divjadi (Slovenec, øt. 278, 1. december
1903). Ob koncu naslednjega leta so poroœali, da je lov na
Raskovcu uspel: uplenili so okoli petdeset srn in zajcev (Slo-
venec, 286, 15. december 1904).

Za divji lov tudi veœ mesecev zapora

Tokrat bomo povzeli nekatere primere divjega lova, ki ga
je bilo precej, kazni za divje lovce pa visoke. Divji lov so
obravnavali kot lovsko tatvino. Krivcu so zaplenili uple-

njeno divjad, lovsko oroæje in druge lovske pripomoœke ter ga
kaznovali praviloma z zaporno kaznijo. Ljudje divjih lovcev
veœinoma niso obsojali, divji lovci pa uplenitve æivali niso poj-
movali kot tatvino. Œasopisi so najveœkrat poroœali o divjem
lovu in zajetih divjih lovcih v veleposestniøkih loviøœih, kjer je
bila dobro urejena lovskoœuvajska sluæba. Redno zaposleni
gozdni in lovski œuvaji so varovali interese delodajalcev, s tem
pa tudi divjad v njihovih loviøœih. Poroœila o divjem lovu in
divjih lovcih v manjøih zasebnih in zakupnih loviøœih so bila
redka. Lastniki manjøih loviøœ in zakupniki so za lovske œuva-
je, ki so jih po zakonu morali imeti, zadolæili katerega od doma-
œinov, nekateri pa so œuvajsko sluæbo opravljali sami. Zakonu
je bilo zadoøœeno, nadzora v loviøœih pa pogosto sploh ni bilo. 

Med divjimi lovci in lovskimi œuvaji so veœkrat nastali spo-
padi. Najveœkrat so bili to pravi strelski obraœuni, ki so se
konœali s poøkodbami ali celo smrtjo. Najbolj odmeven je bil
primer iz Bornovih loviøœ v Karavankah. Bornovi lovski œuva-
ji so se namreœ spopadli z divjimi lovci na Koøuti in enega od
njih ranili. Kljub temu jim je uspelo zbeæati. Sledilo je ma-
øœevanje: Bornovega lovca je na poti domov ustrelil divji lo-
vec. Z zadnjimi moœmi je ranjencu uspelo priti do lovske koœe
in poklicati pomoœ. Lovca so naøli nezavestnega in ga odpelja-
li v bolniønico. Pri Slovencu so izrazili upanje, da bodo tatin-
ske lovce kmalu izsledili (Slovenec, 2. december 1902). Œez
dva tedna so oroæniki ujeli posestnika in njegovega hlapca iz
sosednje Koroøke, tretji je bil øe vedno na begu (Slovenc, 16.
december 1902). Bornov lovec je nekaj dni zatem poøkodbam
podlegel, v Æelezni Kapli pa so zaprli osumljenca, ki mu zara-

di alibija niso mogli doka-
zati napada (Slovenec, 20.
december 1902). Ali so
krivca naøli in obsodili, po-
datkov.

Pred divjimi lovci niso
bila varna tudi Auersper-
gova loviøœa. Trije divji lov-
ci so sklenili ubiti vsako
æival, ki bi jo izsledili. Ime-
li so smolo – zajeli so jih
oroæniki. Obsojeni so bili
na pet mesecev strogega
zapora (Slovenec, 22. de-
cember 1902). V veliki ne-
varnosti je bil eden od
Galetovih lovskih œuvajev.
Ovadil je namreœ divjega
lovca, ki mu je sodiøœe pri-
sodilo zaporno kazen. Po
prestani kazni je obsojenec nadaljeval z lovom in lovski œuvaj
ga je ponovno ovadil. Divji lovec mu je zagrozil, da mu bo raz-
paral trebuh. Groænja ga je stala dva meseca zapora (Slovenec,
16. marec 1903). Na Rakitni sta divja lovca streljala na grofa
Lichtenberga. Grof je ostal nepoøkodovan, lovca pa sta
pobegnila (Slovenec, 10. junij 1902). Divjemu lovcu, ki so ga
ujeli v loviøœu kneza Windischgraetza, so dosodili sedem let
zapora, njegovemu spremljevalcu, øtirinajstletnemu fantu, pa
øtirinajst dni zapora. Divji lovec je bil povratnik, za lovsko tat-
vino je bil kaznovan æe sedemkrat (Slovenec, 2. april 1903).
Posestnika iz Koritnic, ki je zasledoval srne v loviøœu Schön-
burga Waldenburga, je presenetil gozdni œuvaj. Divji lovec je s
puøko nameril vanj, na sreœo pa strelskega obraœuna ni bilo.
Sodiøœe ga je oprostilo kaznivega dejanja lovske tatvine, zara-
di javnega nasilniøtva pa obsodilo na tri mesece strogega zapo-
ra (Slovenec; 18. november 1903). 

Vroœe je bilo tudi v okolici Trbiæa. V tamkajønja planinska
loviøœa je zahajal saøki kralj, ki je imel tam lovsko koœo. V
tista loviøœa so redno zahajali tudi italijanski divji lovci, kate-
re so domaœini v zameno za kavo in sladkor oskrbovali z infor-
macijami o prisotnosti lovskih œuvajev. Œuvaji so bili tudi Slo-
venci. Enemu od njih, gospodu Preglu, so bili posebej »gorki«.
Pregel je æe ustrelil divjega lovca, ki je zato padel v prepad,
ustrelil pa tudi dva lovska psa. Divji lovci so mu napovedali
maøœevanje. V prepriœanju, da prenoœuje v lovski koœi, so jo
neke noœi zaægali, pred tem pa vrata z zunanje strani utrdili z
verigo, da ne bi mogel pobegniti. Na sreœo lovca ni bilo v koœi
(Slovenec, 21. oktober 1905).

Tolpa tatinskih lovcev je pustoøila v idrijskih in trnovskih
loviøœih. Streljali so divjad ne glede na starost, spol in letni
œas, v nevarnosti so bili tudi lovski œuvaji. Divji lovci so lovi-
li zamaskirani, sumili so, da jim z informacijami pomagajo
domaœini. Oznaœili so jih za navadne tatove, ki ne lovijo iz
strasti, ampak zaradi dobiœka. Da bi jim priøli na sled, so œuva-
je in oroænike oboroæili z avtomatskimi samokresi. S takim
oroæjem je bilo mogoœe ustreliti osemdesetkrat v minuti, izred-
no uœinkoviti so bili tudi naboji (Slovenec, 11. marec 1911). 

(Se nadaljuje.)
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Kaj vse so o divjadi, lovu in lovcih pisali
œasopisi na Kranjskem … Piøe: mag. Romana Erhatiœ Øirnik
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geografsko delijo na tri obmoœja: Ge-
menc, Beda-Karapancsa in Hajos-Baja.
Loviøœa so zaradi ustreznega habitata in
izjemnih prehranskih razmer svetovno
znana predvsem zaradi izjemne kakovo-
sti podonavske navadne jelenjadi (Cervus
elaphus). Tod so, npr., leta 1986 uplenili
jelena z rogovjem, ki je bilo ocenjeno z
271,00 CIC toœke. V tistem œasu je za
rogovje nekaj let veljal svetovni trofejni
rekord za rogovje navadnega jelena. Na
øirøem obmoœju loviøœa Gemenc je tudi
izredno veliko divjih praøiœev (Sus scro-
fa). 

Upravno in organizacijsko delo za lo-
viøœe opravlja 132 dobro usposobljenih
lovskih strokovnjakov (veœinoma gozdar-
skih inæenirjev), v øirøa in operativna dela
pa je vkljuœenih kar 362 ljudi. Pri uspeø-
nem delu omenjenega loviøœa sodelujejo
tudi øtevilni podjetniki - delniœarji, ki po-
leg lovskega turizma podpirajo in zago-
tavljajo ekonomsko moœ tamkajønjih
loviøœ, ki sem jih obiskal decembra lani.

Doloœen del poplavnih lovnih povrøin
(okroglo 20.000 ha) je vkljuœenih v pose-
ben varstveni park evropskega pomena,
v katerem æivi tudi precej redkih zavaro-
vanih æivalskih in rastlinskih vrst.

Namen druæbe – Gozdnega in lovske-
ga gospodarstva Gemenc – je øe naprej
vzdræevati in ohranjati znaœilno podobo
te edinstvene poplavne podonavske gozd-
ne pokrajine s svojstvenim rastlinstvom
in æivalstvom, pa tudi ohranjanje vseh
tradicionalnih dejavnosti zdruæene goz-
darsko-lovske dejavnosti ter varstvo za-
varovanih rastlinskih vrst (npr. glog, pe-
runika, moœvirski tulipan, gozdna trta,
kukaviœnice) in redkih ter ogroæenih
æivalskih vrst (orel belorepec, œrna øtork-
lja, krokar, sokol selec, æliœarka, velika
bela œaplja, vidra, divja maœka in pred
nekaj leti uspeøno ponovno naseljen ev-
razijski bober). Niœ kaj navduøeni pa
niso, so mi povedali, nad novim narav-
nim priølekom, zlatim øakalom (Canis
aureus), ki se ob velikih rekah vedno bolj
øiri v notranjost Evrope (na Madæarskem
je lovna divjad).

Zaradi ohranitve svetovno znane, teles-
no in trofejno izjemno moœne podonav-
ske populacije navadnega jelena so svoja
loviøœa, v skrbi po ohranjanju avtohtonih
genskih posebnosti tamkajønje divjadi,
razglasili za loviøœa s posebnim name-
nom. V bliæji prihodnosti se æelijo øe bolj
vkljuœiti v prizadevanja za izboljøanje
razmer in poveœanje populacijske gosto-
te srnjadi pa tudi skrbi za ohranitev in
poveœanje øtevilœnosti temeljnih jat male
divjadi.

V bliæini vasi Dusnok (Lenes) imajo
najpomembnejøo fazanerijo na Madæar-
skem, od koder s kakovostnimi fazanjimi
jajci in kebœki oskrbujejo mnoga lovna
gospodarstva v dræavi in v tujini. 

Lovnim turistom, med katerimi je 65 %
Nemcev, 20 % domaœih madæarskih lov-
cev, 10 % Skandinavcev in 5 % drugih
(vedno pogostejøi so Øpanci, Portugalci,
Francozi, Avstrijci, Øvicarji in tudi Slo-
venci) je v treh velikih loviøœih loviøœ
Gemenca na voljo devet lovskih koœ, ki
so postavljene v œudovitem naravnem
okolju. Ob naøem obisku (10. do 14. 12.
2007) smo stanovali v preœudovitem in
lepo vzdræevanem neobaroœnem lov-
skem dvorcu v Karapancsi, ki je tudi se-
deæ uprave loviøœa Gemenc in je nekdaj

Madæarska Delniøka druæba za
gozdno in lovsko gospodarstvo
Gemenc, d. d., ki deluje od leta

1994 s sedeæem v Baji, leæi v juænem,
niæinskem delu Madæarske (od 80 do
300 m), natanko tam, kjer øiroka, veliœast-
na Donava zapuøœa to dræavo in se njen
tok nadaljuje po Hrvaøki. To je edinstven
sklenjen naravni poplavni gozdni ekosi-
stem, ki je gotovo tudi najobseænejøi v
vsej Evropi. Celotno obmoœje obsega
34.400 ha, gozda pa je 33.100 ha. Letnih
padavin je 590 do 680 mm, povpreœna
letna temperatura pa 10,6 do 11,1 oC.
Druæba gospodari na 33.000 ha poplav-
nega gozda v dræavni lasti in na okroglo
72.000 ha povrøin, ki so v zasebni lasti.
Tam æivi øtevilœna velika podonavska
parkljasta divjad (predvsem navadna je-
lenjad, divji praøiœi in nekoliko manj tudi
srnjad). Njena pravna predhodnica je bila
ustanovljena æe leta 1968 kot dræavna
madæarska gozdarska sluæba. Obmoœje je
obdano z 10.200 ha gozdov, ki rastejo na
peøœeni podlagi na vzhodu in s 5.400 ha
griœevnatega gozda na zahodu. Gozdovi, 
ki se raztezajo juæno od linije Szek-
szard–Kalocsa do roba obeh bregov Do-
nave, s svojimi stranskimi omejitvami
segajo do zaselkov (vasi) Mócsény in
Hajós.

Loviøœa s posameznimi revirji leæijo
na desnem in levem bregu Donave in se
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PO LOVSKEM SVETU

Direktor lovstva Gemenc, d. d., dipl. inæ.
Vilmos Fodermayer, nam je izœrpno pred-
stavil povezanost lovske in gozdarske dejav-
nosti v njihovi delniøki druæbi.

Gemenc je najobseænejøi sklenjen poplavni gozdni ekosistem v Evropi.
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najveœje evropsko
poplavno loviøœe
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pripadal tudi cesarju Francu Joæefu in
Williamu II. od Nemœije in Prusije. Pred
dvorcem stoji bronast kip mogoœnega
jelena, nekdanjega svetovnega prvaka.
Povedali so, da je kip verodostojen odli-
tek jelena v naravni velikosti.

Glavna lovska ponudba loviøœ je pred-
vsem lov na trofejno moœne podonavske
jelene, poleg tega pa uprava lovcem nudi
tudi vzporedni posamiœen ali skupinski
lov na divje praøiœe, kjer nemalokrat na
dan uplenijo tudi od 10 do 30 divjih pra-
øiœev vseh starostnih kategorij. Druæba
Gemenc ponuja œudovite in svojstvene
gozdove tudi nelovcem, ki jih zanima eko-
turizem. V njih je razglasila pet naravnih
parkov in tamkaj organizira zanje in za
øtudente posebne gozdne ekskurzije ob
strokovnem vodstvu. Ob pomoœi dræav-
ne gozdne æeleznice po parku na leto po-
peljejo 40.000 ekoturistov na posebne
naravne toœke in opazovalne postaje
Malomteleo, od koder lahko opazujejo
moœvirske ptice. Tamkajønje donavsko
poplavno obmoœje ali Naravni park Ge-
menc je vkljuœen v veliki Nacionalni
park Donava - Drava, ki obsega skupaj
20.000 ha. 

Pet (tradicionalnih) 
zdruæenih dejavnosti 
v gozdarstvu in tri loviøœa

Gozdne povrøine se raztezajo juæno,
po desnem in levem bregu Donave, od
Szekszard-Kalocsa in vse do dræavne
meje, mejijo pa tudi na zaselka Möc-
seeny in Hajos. Od vzhoda oziroma za-
hoda se na poplavno obmoœje navezuje
10.200 ha peøœenega niæinskega oziroma
griœevnatega gozda. Delniøka druæba Ge-
menc ima pet gozdarskih dejavnosti, ki
se ukvarjajo z gozdarsko, lesno, prevoz-
no in lovno dejavnostjo in imajo sedeæe v

Bataszeku, Szekszardu, Hajosu, Baji in
Pandurju. 

Dve gospodarski enoti opravljata sto-
ritve in dodatna opravila za tamkaj æe tra-
dicionalno gozdarsko dejavnost. Ena od
njiju se ukvarja z nakladanjem in prevo-
zom lesa z reœnimi ladjami in po ozkotir-
ni æeleznici. S pomoœjo svojih reœnih
tovornih ladij in dræavne gozdne æelezni-
ce Gemenc prevaæajo podonavsko hlo-
dovino na posamezne odpravne postaje z
obmoœij, kjer ni primernih transportnih
cest, ki bi vzdræale tamkajønje sezonske
vremenske nevøeœnosti in poplave, ki lah-
ko nastanejo kadar koli v letu.

Enota, ki ni neposredno povezana z
gozdnim gospodarstvom, je enota za na-
kladanje in predelavo, ki deluje kot dve
veliki skladiøœi v Pörbölyju in Dávodu.

Pet posameznih gozdnih gospodar-
skih enot je vezanih na tradicionalno seœ-
njo, ko na leto posekajo skupaj bruto 160
do 180.000 m3 lesa. Okrog 2/3 lesa je meh-
kega: 4 % je smreke, preostalo pa je trd
les; 1/5 je akacije. Les prodajajo na do-
maœem in tujem trgu. 

Vsako leto ponovno pogozdijo 540 ha,
in sicer po metodah naravnega pomlaje-
vanja, posluæujejo pa se tudi tehnik umet-
nega pogozdovanja. Druæba testira tudi
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Zaradi poplav tudi med divjadjo nemalokrat beleæijo velike naravne izgube.
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podari z enim najveœjih poplavnih ev-
ropskih gozdnih obmoœij, ima tri lovna
obmoœja, ki se raztezajo ob obeh brego-
vih Donave in so posebno znaœilna po
svojem æivalstvu in rastlinstvu: Gemenc,
Béda – Karapancsa in Hajós Baja. Lo-
viøœa so izjemni habitati navadne jele-
njadi in znana tudi po veliki populacijski
gostoti divjih praøiœev.

Loviøœe Gemenc je pravzaprav po-

plavna gozdna pokrajina, na kateri gos-
podari gozdnogospodarska enota iz Szek-
szàrd, Bàtaszék, Baja in Pandúr. Razteza
se na poplavni ravnini ob reki Donavi in
je najobseænejøe povezano evropsko po-
plavno loviøœe in obenem pomemben del
Nacionalnega parka Donava - Drava. Ve-
liko lovcev to loviøœe dobro pozna po
izjemno dobro organiziranih lovih na
divje praøiœe. Odvisno od vremena in
stanja v poplavnem obmoœju se lovci
lahko pribliæajo divjim praøiœem s konj-
sko vprego ali terenskim vozilom, pozi-
mi pa tudi s sanmi na konjsko vprego.
Opozoriti pa je treba, da je od maja do
oktobra nujno treba imeti s seboj uœinko-
vito odvraœalo proti komarjem. To lovno
obmoœje obsega 20,703 ha.

Letni odstrel v loviøœu Gemenc znaøa
75 navadnih jelenov, 260 telet in koøut
navadne jelenjadi, 20 srnjakov, 80 mla-
diœev in srn, 1000 divjih praøiœev; od
tega 70 do 100 merjascev. Lovski gosti
imajo na voljo razliœne lovske hiøe, ki so
v lasti delniøke druæbe Gemenc in so v
Gemencu, Keselyusu, Porbolyju in Pan-
durju.

Loviøœe Hajós - Baja je ravninsko lo-
viøœe, s katerim upravlja gozdarska upra-
va v Hajosu in Baji. Razteza se prek veœ
kot 24,720 ha; 47 % je peøœenih ravnin,
kjer uspevata œrna akacija in smreka. V
suhih poletjih, ko lahko zmanjka vode in
zavlada suøa, se æivalske populacije us-
merijo k umetno urejenim kaluæam.

Loviøœe je obdano s kmeœkimi hiøami,
kjer je tudi lovska hiøa za goste Hajós-
szentgyörgy; zgrajena je bila v œasu, ko
je v njej æivel in jo uporabljal nekdanji
arhipiskopat iz Kalocsa. Stoji na œudovi-
tem in nedotaknjenem koøœku tamkaj-
ønje narave. Lovski gosti si lahko naja-
mejo tudi koœijo s konjsko vprego (konji
so majhne rasti in se ne bojijo strelov).
Tamkajønje obmoœje je priporoœljivo za
majhne skupine lovcev, ki jim ugajata
predvsem izvirna domaœnost in naravno
okolje. Druga lovska hiøa, zgrajena leta
1967, pa je lovska koœa v Lenesu in jo
upravlja gozdarska enota iz Baje. V to
obmoœje in lovsko hiøo prihajajo pred-
vsem lovci na fazane. Fazanerija in obo-
ra za divje praøiœe, ki sta blizu lovske
hiøe, obsegata veœ kot 550 ha, z obema
pa upravlja gozdno gospodarstvo iz
Baje. V tem loviøœu imajo øe eno nekoli-
ko slabøo lovsko koœo, Zöldhegy, ki sicer
nudi nekoliko cenejøo nastanitev za manj
zahtevne goste, a s prav tako zadostnim
udobjem in skupno kopalnico. 

V tem loviøœu na leto uplenijo 40 na-
vadnih jelenov, 150 telet in koøut, 30 sr-
njakov, 60 mladiœev in srn, v prostem
delu loviøœa 400 divjih praøiœev, od tega
50 merjascev (v obori pa 300 divjih pra-
øiœev, od katerih je prav tako okrog 50

razliœne druge tehnike umetnega pogoz-
dovanja, ki so prijazne naravnemu oko-
lju. Leta 1997 je v sodelovanju z OMMI
zaœela z znanstvenoraziskovalnim pro-
jektom ohranjanja genoma œrnega topola
(Populus nigra), ki raste na poplavnih
rastiøœih. Æe desetletja opravljajo pri-
merjalne øtudije za gojenje vrbe in topo-
lov, ki jim sluæijo tudi za selekcijo in
uvajanje najustreznejøih klonov teh rast-
lin in najprimernejøih podvrst.

Øe posebno ob poplavnih razmerah, ki
so jih tamkajønji gozdarji in lovci æe va-
jeni, je varovanje in reøevanje poplavnega
obdonavskega gozda in tamkaj æiveœe
divjadi zelo zahtevna naloga. Neredko
zaradi poplav beleæijo velike izgube med
divjadjo.

Toda oœitno zna pet gozdnogospodar-
skih enot na treh lovnih povrøinah zelo
dobro gospodariti z divjadjo, saj so tam-
kajønja loviøœa po trofejnih jelenih med
najbolj znanimi v svetu. Od tam izhajata
tudi dva svetovna rekorda za rogovje na-
vadnega jelena: leta 1891 iz Szàlke in
1986 iz Karapancse. Kot mi je povedal
vodja lovstva dipl inæ. Vilmos Foder-
mayer, bodo v prihodnosti veœ pozorno-
sti namenili tudi srnjadi in mali divjadi,
saj s stanjem niso najbolj zadovoljni.

Tri loviøœa 
Gemenca Co.Ltd.

Delniœarska druæba za gozdarstvo in
lovstvo Gemenc je ena najveœjih mad-
æarskih druæb v dræavni lasti, ki se poleg
gozdarske dejavnosti ukvarja tudi z lov-
stvom. Njihova loviøœa obsegajo natan-
ko 68,643 ha. Gozdarska druæba, ki gos-
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V tistem delu Madæarske je lov na jelenjad in divje praøiœe s konjsko vprego æe tradicija. V
sneænih razmerah voz zamenjajo s sanmi.



Na lanskem novembr-
skem sestanku v Lu-
kovici smo slovenski

lovski kulturniki (œlani komi-
sije za sike z javnostjo in
kulturo, predsedniki, pevo-
vodje in vodje rogistov) od-
krito spregovorili o teæavah, 
s katerimi se zaradi neureje-
nega financiranja slovenske
lovske kulture æe leta sreœuje-
jo lovski pevci in rogisti. Le
nekaj dni potem sem se lahko
na Madæarskem, kjer sva se
mudila z odgovornim uredni-
kom Lovca Borisom Lesko-
vicem, o evropski lovski kul-
turi odkrito pogovarjal tudi z
nekaterimi priznanimi lovski-
mi novinarji in uredniki ev-
ropskih lovskih glasil in revij
ter tudi poznavalci lovske
kulture. Œeprav je tudi neka-
terim slovenskim lovcem bolj
ali manj znano, kako imajo
lovsko kulturo urejeno v av-
strijski, œeøki, slovaøki in hr-
vaøki lovski organizaciji, da
lovske glasbene kulture ne
gojijo srbski lovci, da tudi po
øtevilu lovcev velika Italija
premore samo en lovski pev-

ski zbor (DSL FJK – Dober-
dob), pa do nedavnega nismo
veliko vedeli, kako je nasploh
lovska kultura organizirana
na Madæarskem.

Veœ stoletno lovsko kulturo
nasploh znajo ceniti, øiriti in
jo sproti tudi dopolnjevati
zlasti na tistih obmoœjih, kjer
je vladala Marija Terezija, ka-
mor je spadala tudi Madæar-
ska. Bogata madæarska lovi-
øœa, dobro ohranjeni, a øe bo-

lje vzdræevani lovski dvorci,
zlasti pa pestra lovska kultura
iz leta v leto privabljajo ved-
no veœ tujih lovcev. Æal so
slovenskih lovci, kot smo sli-
øali, zaenkrat øe v manjøini;
vsaj na Madæarskem. Da lov-
ni turizem nikjer na svetu ne
more cveteti brez lovske kul-
ture, dobre hrane, pijaœe in
namestitvenih moænosti, se
dobro zavedajo tudi pri mad-
æarski lovski zvezi, zlasti pa
øe v njihovih dræavnih lovi-
øœih. Œeprav pri zvezi deluje
komisija za lovsko kulturo, ki
sicer skrbi za politiko lovske
kulture, lovsko kulturo na
Madæarskem dokaj uspeøno
vodi njihovo Kulturno lov-
sko druøtvo Vadászati Kul-
turális Egyesűlet (VKE), ki –
presenetljivo – ni neposredno
povezano z Lovsko zvezo
Madæarske. Tako organizira-
ne lovske kulture menda nima
nobena druga evropska ali bal-
kanska lovska zveza! Kako
nasploh deluje na Madæar-
skem, kako je organizirana
dokaj pestra in bogata lovska
kultura, kako in kdo jo finan-

cira, ni zanimalo samo naju z
Borisom, ampak tudi druge
evropske lovske novinarje.
Madæarski lovski rogisti, ki
veljajo za zelo dobre, so kar
tri dni, na vsakem naøem ko-
raku, spremljali lovske novi-
narje in urednike. Z res do-
vrøenim igranjem so øe po-
sebno navduøili lovska no-
vinarja srbske (novosadske)
lovske revije Lorist prof. dr.
Zorana Ristiœa in Steva Pet-
roviåa. Tudi v Vojvodini si
namreœ, mogoœe tudi po mad-
æarskem vzorcu, prizadevajo
izboljøati in razvijati lovsko
glasbeno kulturo.

V nekaj veœ kot sto let sta-
rem, v zelo dobro ohranje-
nem lovskemu dvorcu v Ka-
rapancsi, ki je bil v davni pre-
teklosti v lasti avstrijskega
cesarstva, kjer smo bivali
udeleæenci ustanovnega zdru-
æenja evropskega lovskega no-
vinarstva, sem se pogovarjal
z Oláhom Csabatom, pred-
sednikom madæarskega lov-
skega kulturnega druøtva. Kot
prevajalec je pri intervjuju
sodeloval tudi lovski tovariø
in urednik Lorista Stevan Pet-
roviå, ki je tudi dober pozna-
valec zgodovine slovenskega
lovstva. 

Lovska zveza Madæarske,
ki øteje od 54 do 55.000 œla-
nov, je bila ustanovljena pred
natanko 150 leti in se ponaøa
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merjascev), 40 poljskih zajcev, 1000 fa-
zanov in 2.300 divjih rac.

Tretje loviøœe je Beda - Karapancsa,
poplavno obmoœje, poraslo s hrastovimi
drevesi, s katerim gospodari gozdnogo-
spodarska enota Bátaszék in Pandúr. Lo-
viøœe se razteza po obeh bregovih Dona-
ve in kjer uspeva slikovit poplaven hra-
stov gozd s posameznimi primerki dre-
ves, ki so, kot smo izvedeli, rezervirani
kot semenodajalci. To je pravi raj za lov-
ce na divje praøiœe in naravovarstvenike.
Del lovskih obœutkov sem doæivel tudi
sam na decembrskem pogonu na divje
praøiœe, ki ga je vodil izkuøen poklicni
lovski œuvaj Janos Zilahy. Odvisno od
vremena in lovske skupine 9 do 10 lov-
cev lahko v odprtem loviøœu v enem dne-
vu vœasih uplenijo tudi do 40 divjih pra-
øiœev razliœnih starostnih kategorij. Iz-
jemno pazijo na varnost na lovu, ki jo
zagotavljajo tudi tako, da vodniki posta-

vijo lovce strelce na dvignjene lovske
odre, da vsi gonjaœi (brez puøk!) obvez-
no nosijo signalne telovnike (lovci le øi-
roke signalne trakove na pokrivalih) in
da zaœetek in konec pogona naznanijo z
lovskim rogom, ki pomeni napolnitev
(izpraznitev) puøke. Pozimi lovci, ki se
odloœijo za posamiœen lov, lovijo ob po-
moœi lovskega vodnika in koœije s konj-
sko vprego ali v snegu s sanmi na konj-
sko vprego.

V okroæju Beda imajo dve lovski hiøi.
Obe sta v gozdu, nedaleœ od vasice Köl-
ked. Vse pa je tako kazalo, da je najveœja
lovska hiøa dvorec delniøke druæbe Ge-
menc Co. Ltd. - Karapancsa, ki stoji v
tem loviøœu, v poldivjini, in ki nudi kar 22
sob in 3 apartmaje. Nadvojvoda Albrecht
je dvorec zgradil v neobaroœnem stilu kot
lovski dvorec na prelomu prejønjih dveh
stoletij. To je bilo namreœ mesto, kamor
se je vedno rad vraœal na lov in ki zdaj

pripada Madæarski. Geografsko obmoœje
delno pripada tudi juænima sosedoma –
Srbiji in Hrvaøki. V omenjenem loviøœu
so uplenili veliko jelenov z rekordnim
rogovjem; tudi rekorderja iz leta 1986.
Tudi otok Mohács, ki ponuja izjemen lov
na malo divjad, pripada Karapancsi. Ob-
moœje je veliko 23.220 ha in je 25 %
pokrito z gozdom.

V tem loviøœu na leto odstrelijo 140
navadnih jelenov, 260 telet in koøut, 45
srnjakov, 90 mladiœev in srn, 700 divjih
praøiœev; od tega 50 merjascev.

Za vse tiste, ki vas zanima naslov ome-
njene delniøke druæbe, ki se ukvarja z
gozdarstvom in lovstvom, posredujemo
njihov naslov: Gemenc Forest and Game
Co. Ltd.; H- 6500 Baja, Szent Imre tér 2,
Hungary; e-mail: gemenc@mail.matav.
hu. Tel.: ++36/79/321-049; 326-387;
324-144; faks: ++36/79/ 324-181.

Boris Leskovic

Bogata tradicija 
madæarske lovske kulture
Lovska kultura se financira sama, mimo LZ Madæarske

Madæarsko lovsko kulturno
druøtvo, ki øteje 1.000 œlanov,
nadvse uspeøno in ljubiteljsko
vodi predsednik Oláh Csaba.
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z res bogato tradicijo lovske
kulture. Ker se je pred leti voz
tamkajønje lovske kulture
nekoliko upoœasnil in ni veœ
sledil vedno veœjim potrebam
po lovski kulturi, je leta 1991
nekaj naprednih lovskih kul-
turnih somiøljenikov ustano-
vilo Kulturno lovsko druøtvo.
Tako se je na Madæarskem
zaœela neka nova organizi-
ranost za ljubiteljsko lovsko
kulturo, ki menda iz dneva v
dan vedno bolj preseneœa.

bi, da se naøe vrste ne starajo
prehitro. Œlani sekcije - lov-
cev na kljunaœe skrbijo, da ta,
nekoœ in pri nas tudi øe dan-
danes zelo priljubljena obli-
ka lova ne bi øla v pozabo.
Lov na kljunaœe ima veœ sto-
letno bogato tradicijo, pove-
zano tudi s tradicijo lovskih
øeg in navad, ki so izvirne
samo za ta lov. Tudi sekcija
literatov, slikarjev, kiparjev
in drugih umetnikov je ena
tistih, ki s svojim delom do-

»Da smo se leta 1991 pravil-
no odloœili, nam priznavajo
tudi mnogi madæarski lovci in
naøi prijatelji v tujini. Naøe
res ljubiteljsko kulturno po-
slanstvo pa pozdravljajo tudi
nelovci. Tako v okviru naøega
druøtva, ki øteje æe veœ kot
1000 œlanov – razumljivo je,
da niso vsi lovci – dokaj us-
peøno deluje kar nekaj sek-
cij,« mi je zaœel s ponosom
razlagati prijazni predsednik
Csabata.

Katero ljubiteljsko lovsko
kulturo nasploh najbolj øi-
rite in negujete madæarski
lovski kulturniki?

»Povsem razumljivo je, da
so tudi v naøem (VKE) na
prvem mestu tiste dejavnosti,
ki so tipiœno lovske. Na pr-
vem mestu je sekcija lovskih
rogistov, ki zdruæuje 29 sku-
pin, v katerih igra 160 rogi-
stov. Pohvalno je, da so med
rogisti tudi æenske. Œlani sek-
cije Diana zelo uspeøno skr-
bijo, da imamo na pretek
mnogo res izvirnih fotografij
iz narave in divjadi. Sekcija
mladih lovcev in nelovcev skr-

kazuje, da lovci in lovski kul-
turniki znamo narediti marsi-
kaj. Œlani sekcije namreœ
izdelujejo srebrn in zlat nakit
z lovskimi motivi. Preœudovi-
ta so tudi njihova stenska in
stropna svetila, ki so izdelana
iz odpadlih vej rogovja in
umetniøko kovanega æeleza.
Sekcija lovskih in nelovskih
æena je vsestranska, saj œlani-
ce ne znajo samo lepo plesti
in kvaœkati, ampak so veøœe
tudi pri organizaciji lovskih
kulturnih prireditev in pripra-

vi znaœilnih lovskih jedi. Ne
nazadnje imamo tudi sekcijo
igralcev. V pustih zimskih
veœerih lovci - igralci veœkrat
poskrbijo za dobro voljo in
smeh. S svojimi nastopi gre-
do tudi po vsej Madæarski. Da
je madæarska lovska kultura
tako organizirana, kot je, da v
njej lahko delujejo tudi ne-
lovci, je øe kako prav. Œe je
lov æe od nekdaj rezerviran
samo za lovce, naj bo vsaj
lovska kultura odprta tudi za
druge!« je odloœno poudaril
sogovornik.

Tako øirok in pester pro-
gram vaøega lovskega kul-
turnega druøtva nedvomno
veliko stane? Kako lovsko
kulturo nasploh financirate
na Madæarskem?

»Povedati moram, da naøe
kulturno druøtvo od LZ Mad-
æarske ali od drugih lovskih
organizacij po redni poti ne
dobi nobenih sredstev. No,
res dober in pester letni lov-
ski kulturni program druøt-
va delno pomaga financirati
tudi Madæarsko ministrstvo
za kmetijstvo in gozdarstvo.
Sicer pa je skrb za zbiranje
potrebnih sredstev samo v ro-
kah œlanov druøtva! V blagaj-
no druøtva se denar steka od
raznih lovskih prireditev in
sreœanj (razstave lovskih tro-
fej, slikarske in fotografske,
mednarodnega tekmovanja v
oponaøanju jelenjega ruka-
nja), pa tudi od prodaje naøih
izdelkov. Lovske organizaci-
je nam namreœ sproti plaœuje-
jo naroœene storitve. Omeniti
velja, da si dan madæarske
lovske kulture, ki poteka v

mestu Várpalota, pride ogle-
dat tudi veœ kot 10.000 obi-
skovalcev. Menim, da œesa
podobnega ni nikjer drugod v
Evropi. Med mladimi je naj-
bolj privlaœno vsakoletno
tekmovanje v pisanju lovskih
zgodb, ki poteka na pobudo
cenjenega madæarskega pisa-
telja Iøtvana Barøonja. Tudi
festival o madæarski lovski
gastronomiji velja za edin-
stvenega. Vedeti namreœ mo-
rate, da sta madæarska do-
maœa in lovska kuhinja vedno
bolj privlaœni tudi za tujce.
Tudi s prodajo dobre hrane je
mogoœe kaj zasluæiti! Ne prav
malo denarja zasluæimo tudi s
predavanji o lovski kulturi,
npr. za lovske pripravnike, ki
jih tudi pripravimo za lovski
izpit. Lovski strokovnjaki, ki
so œlani naøega druøtva, jim
predavajo o lovstvu in o tra-
diciji lovske kulture tudi na
srednjih in viøjih gozdarskih
øolah in na fakulteti. Vsako
leto organiziramo tudi teœaje
za lovce, na katerih se sezna-
nijo s pravilnim naœinom(i)
klicanja srnjaka v prsku in
oponaøanjem jelenjega ruka-
nja. Nekaj denarja pride v
blagajno tudi od lovskih in
drugih simpatizerjev, zlasti od
podjetij. Ne nazadnje dobimo
denar tudi z letno œlanarino
œlanov naøega druøtva, ki zna-
øa 1000 forintov oziroma 28 �.
Vsak œlan prejema tudi lovski
œasopis Vadaszlap.«

Madæarsko lovsko kultur-
no druøtvo je skoraj podjet-
je v malem. Koliko ljudi
vodi in usklajuje tako obøir-
no podroœje dela?

»Ker smo v pravem pome-
nu besede ljubitelji lovske
kulture, saj smo œlani vendar-
le tudi lovci oziroma veliki
ljubitelji zelene bratovøœine,
je vse delo bolj ali manj
opravljeno ljubiteljsko. Druøt-
vo vodi 5-œlanski upravni od-
bor, ki ga vodim; sicer sem »v
civilu« zasebni gradbenik. Vsa
pisarniøka in druga dela, ki
jih ni malo, opravlja samo en
zaposlen. Tudi po tem smo
morda madæarski lovski kul-
turniki prepoznavni in dru-
gaœni v evropskem lovskem
prostoru.«

Franc Rotar
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Madæarski lovski rogisti niso ponosni samo na bogato tradicijo, am-
pak tudi na svoje lovsko kulturno druøtvo.

Veliœasten bronast kip jelena, nekdanjega svetovnega prvaka
(1986), stoji pred lovskim dvorcem v Gemencu, kjer je tudi lovska
uprava.
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Nemœija: V lovskem letu
2006/07 so uplenili pribliæ-

no 287.000 divjih praøiœev, kar
pomeni kar 40 % zmanjøanje od-
strela v primerjavi z lovskim
letom 2005/06 (– 190.000). Po
mnenju predstavnikov nemøke
lovske zveze (Deutsche Jagd-
schutz-Verband) sta vzroka za to
predvsem: zelo mrzla in s sne-
gom bogata zima 2005/06, zara-
di œesar so bile velike izgube
med mladiœi, ter zelo mila zima
2006/07, ki je lovcem zelo oteæi-
la uspeøen lov. Kljub temu pri-
stojni opozarjajo na pomen stal-
no velikega odstrela pri tej vrsti
divjadi, saj se lahko øtevilœnost
divjih praøiœev zaradi visokega
reprodukcijskega potenciala in
æe omenjene mile zima v razme-
roma kratkem œasu zelo poveœa,
kar bi poslediœno povzroœilo po-
veœanje økode in konflikte s
kmetijci.

(Wild und Hund, 24/2007)

Nemœija: Da pri svojem rav-
nanju z oroæjem nismo ni-

koli dovolj previdni, opozarja
tudi tragiœni dogodek, ki se je
zgodil v kraju Hosenfeld v zvez-
ni deæeli Hessen. Medtem ko se
je 49-letni oœim, ki je bil tudi lo-
vec, kopal, je njegov 11-letni sin
vzel kljuœe varnostne omare, kjer
je bilo shranjeno lovsko oroæje,
ter iz nje vzel malokalibrsko
puøko. Z njo je potem dvakrat
ustrelil svojega oœima v glavo,
ko se je ta vraœal v dnevno sobo.
Po dogodku je fant poklical poli-
cijo in jim rekel, naj bi njegov
oœim naredil samomor s puøko.
Kakøni so bili motivi za dejanje,
ni znano, 11-letnika pa so nato
sprejeli v zaprti oddelek mladin-
ske psihiatriœne ustanove.

(Wild und Hund, 24/2007)

Francija: Na obmoœju dræav-
nega loviøœa v juænem delu

Francije je med lovom z visoko-
nogimi goniœi trop 40 psov pri-
gnal jelena v stanovanjsko hiøo v
kraju Larroque. Jelen je v hiøo
skoœil skozi okno, za njim pa je
poskakal tudi celoten trop psov.
Po pisanju tamkajønjih œasnikov
naj bi potem eden od lovcev je-
lena v hiøi tudi ujel. Vse se je
dogajalo pred oœmi domaœih sta-
novalcev, med katerimi so bili
tudi otroci. V lokalnih medijih je
dogodek hitro prerasel v pravca-
ti økandal.

(Wild und Hund, 24/2007)

Na kratko iz tujega tiska …

Afrika: Raziskovalci økotske
univerze St. Andrews so

ugotovili, da sloni prepoznavajo
in razlikujejo med ‘nevarnimi’
in ‘nenevarnimi’ domaœini. Slo-
ni na obmoœju narodnega parka
Amboseli v Keniji prepoznavajo
vonj med domaœini, ki pripadajo
dvema razliœnima plemenoma.
Na eni strani so Masaji, ki slone
øe vedno lovijo, na drugi pa pri-
padniki plemena Kamba, ki jih
ne lovijo. Sloni so namreœ hitro
in dlje zbeæali pred osebo, ki je
nosila znaœilna oblaœila Masa-
jev. Prepoznavali naj bi vonj, pa
tudi barvo masajskega oblaœila,
saj so se sloni pred odvræenim
rdeœim oblaœilom, ki je tradici-
onalno za Masaje, namreœ odzi-
vali mnogo bolj agresivno kot
pred belim oblaœilom plemena
Kamba.

(Wild und Hund, 24/2007)

Nemœija: Prviœ po letu 1990
so v zvezni deæeli Saøka po-

novno ugotovili okuæenost mesa
divjih praøiœev z zajedavsko gli-
stico (Trichinella spiralis). Oku-
æenega divjega praøiœa so odkri-
li med rednim pregledom. Æival
so povozili med skupnim lovom,
ko je skupaj s tropom beæala
prek lokalne ceste. Meso zelo in-
vadiranega divjega praøiœa so pre-

dali veterinarsko higienski sluæ-
bi v uniœenje.

(Wild und Hund, 24/2007)

Saudska Arabija: Oblasti so
zaradi ptiœje gripe prepove-

dale lov na ptice, ki bi se moral
zaœeti 20. decembra minulega
leta. Ukrep je naletel na izredno
negodovanje med prebivalci, saj
je na tak naœin odpadel tudi tra-
dicionalen in v arabskih krajih
izredno cenjen lov s sokoli. Po
veljavni zakonodaji lahko vsak
dræavljan lovi nezavarovane vr-
ste ptic brez omejitve, seveda v
œasu, ko je dovoljen lov na take
vrste. Na drugi strani pa je dovo-
ljena ‘uplenitev’ samo enega pri-
padnika sesalcev (zajec, divji ku-
nec …) v lovski sezoni. Prav
tako je prepovedan lov s strel-
nim oroæjem. Divje kunce je,
npr., dovoljeno loviti zgolj s
pastmi, psi ali sokoli. Vrste, kot
so oriks, gazele, kozorog ali arab-
ski leopard, so popolnoma zava-
rovane vse leto. Lov v dræavi je
prepovedan v 16 zavarovanih ob-
moœjih, pa tudi na obmoœju ok-
rog mest.

(Pirsch, 24/2007)

Turœija: Pristojne oblasti so
po veœ kot 2,5 leta dovolile

postavitev in obratovanje obrata

za predelavo mesa divjih praøi-
œev. Ker je v muslimanskih de-
æelah prehranjevanje z mesom
praøiœev v nasprotju z verskimi
naœeli, se s takim poslom doslej
ni nihœe ukvarjal. V kraju Men-
gen na severu Turœije pa se je
neki poslovneæ, katerega pre-
moæenje izhaja iz poslov s tek-
stilom in plastiko, hkrati pa æe
veœ kot 35 let zaposluje tudi po-
klicnega lovca, domislil predela-
ve mesa uplenjenih divjih praøi-
œev, ki so v tamkajønjih predelih
zelo pogosti. Pri pridobivanju
potrebnih dovoljenj je naletel na
izredne teæave, poleg tega pa so
mu v tistem œasu grozili celo s
smrtjo. V Turœiji bo v novem
obratu zaposlenih do 25 oseb.
Porabo mesa divjih praøiœev
ocenjujejo na 30 do 40 ton. Pro-
jekt je z namenom izboljøanja
gospodarskih razmer v regiji so-
financirala tudi Svetovna banka.
Kraj je æe dolgo znan po izredni
domaœi kuhinji in odliœnih ku-
harjih, ki so øe vedno zelo cenje-
ni, zapiski o tem pa segajo v œas
turøkega kraljestva. Od tod izvi-
ra tudi najbolj znana turøka ku-
harska øola, ki meso za pripravo
jedi iz divjega praøiœa dobiva iz
lastnega loviøœa.

(Pirsch, 24/2007)

Italija: Pokrajina Juæna Tirol-
ska je znana po svojem lovst-

vu, in sicer po zakonodaji pa
tudi izobraæevanju novih lovcev.
V jesenskem izpitnem roku je
praktiœni in teoretiœni del lov-
skega izpita uspeøno opravilo
manj kandidatov kot v prejønjih
letih, kljub tudi sicerønji zahtev-
nosti, strogosti in doslednosti iz-
pitnih komisij. Praktiœni preskus
iz streljanja je uspeøno opravilo
le 50 % kandidatov, samo nekaj
veœ pa je bilo uspeønih v teore-
tiœnem delu. Od skupnega øtevi-
la 199 kandidatov je konœni lov-
ski izpit uspeøno opravilo zgolj
55 kandidatov, kar je 27,5 %. Œe
ugotovimo, kakøen odstotek us-
peønosti je bil med kandidatka-
mi, ugotovimo, da je izpit uspeø-
no opravilo zgolj 24 % kandi-
datk (5 od 21). Pristojni menijo,
da je odgovornost lovk in lovcev
velika, saj sta glavni namen in
cilj njihovega ‘konjiœka’ gojitev
in varstvo divjadi.

(Pirsch, 24/2007)

Pripravil: 
mag. Janko Mehle
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V Nemœiji so pred nedavnim spet odkrili primer okuæenosti mesa
divjega praøiœa z zajedavsko glistico Trichinello spiralis.



potrebo in skuønjavo po lovu med mla-
dimi generacijami, ki so tedaj prihajale
na svet. Æe dolgo je kave spet dovolj,
otrok pa ni toliko, kot jih je bilo vœasih,
zato je tudi mladih lovcev manj. Moj
stric Øtefan pravi, da bi morali biti lovci
med prvimi, ki bi poskrbeli, da bi se
øtevilo otrok poveœalo in bi tako lovske
druæine spet napolnili z mladostjo. Stric
pri tem vzpodbuja tudi mene, vendar
danes dobiti dekle, ki bi hotelo imeti pet
otrok, je teæko. Œe jo bom naøel, sem
prepriœan, da bo moj prvi sin postal lo-
vec. Œe pa bo hœerka, jo bom prvih pet
let nosil samo po gozdovih. Ni vrag, da
ji to ne bi koristilo.

Sedem lovcev v naøi vasi je torej tre-

nutno dovolj, da lahko naredimo vse,
kar od nas terja naøa lovska druæina, ki
ima sedeæ v dolini. Zadnje leto smo pri-
hranili pribliæno sto ur dela, ker nam ni
bilo treba pripravljati krme za zimsko
krmljenje. Zaradi naøih prihranjenih ur
je srnjad, ko je padlo pol metra januar-
skega snega, neko sobotno jutro priøla
œisto na zaœetek naøe vasi pogledat, œe
se z lovci ni zgodilo kaj hudega. Z no-
vimi predpisi jih verjetno ni seznanil
nihœe, tako da jih je upraviœeno zaskr-
belo, kaj se dogaja z nami. Moj stric je
rekel, da je to dobro, ker se je srnjad
priøla pokazat, saj bodo øe drugi ljudje
videli, da na tej planoti gozd ni prazen.
V podporo srnjadi je iz gozda stopila
tudi jelenjad. Mimoidoœi, nekateri so
celo prviœ videli koøute in jelene, so
menili, da so lovci verjetno æe tako v
letih, da v globokem snegu ne morejo
do krmilnic. Nihœe od ljudi ni vedel, da

V
vasi, v kateri æivi se-

dem lovcev, v hiøi pri
stricu Øtefanu dobro
leto prebivam tudi jaz.
Vas je vse naokrog
obdana z gozdovi in

æivalmi, tako da bi manj kot sedem lov-
cev pomenilo, da ravnovesje med lovci
in æivalmi na tej planoti ni idealno.
Najstarejøi lovec ima øtiriinosemdeset
let, jaz, ki sem sedmi in najmlajøi po
vrsti, jih imam sedemindvajset. Mlaj-
øega od mene ni v naøi vasi, kar kaæe, da
je bilo obdobje, ko je zaœelo primanjko-
vati kave v naøi stari dræavi, slabo zna-
menje tudi za lovstvo. Pomanjkanje
kave je neposredno uspavalo prastaro
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pravzaprav lovec s koøem in senom ne
sme veœ v gozd. Nekdo od mlajøih je
celo predlagal, da bi lahko ulovili ene-
ga ali dva jelena in bi potem otroke z
velikimi sanmi, okraøenimi s kragulj-
œki, vozili v øolo. »To bi bilo zelo lepo
in øe poceni,« je rekla ena izmed æensk,
vendar ji je druga takoj oponesla, da je
ona œlanica druøtva za zaøœito æivali in
je treba æivali osvoboditi grdih œlove-
økih navad. Verjetno zaradi takega ugo-
vora predlog o voænji z jeleni ni priøel
do æupana in tudi predsednik naøe dru-
æine ni dobil proønje za odlov dveh
jelenov. Srnjad in jelenjad je zatem
splaøil ropot, ki ga je povzroœil policij-
ski helikopter, ki je dvakrat zaokroæil
nad vasjo. Nihœe ni vedel, zakaj je pri-
letel in kdo ga je poslal. Novinar lokal-
nega glasila je zaklel, »Jeb…«, ker je
ravno pripravil fotoaparat, da bi zabe-
leæil izjemen prizor, vendar je bilo med
debli nekoliko sveæe obeljenih jesenov
vse prazno.

Zadnje leto smo lovci veliko postorili
pri obnavljanju preæ, oœistili smo tudi
lovske poti. Opazili smo, da so jih za-
œeli uporabljati tisti, ki po gozdu raje
hodijo bolj skrito in potem sadijo ko-
nopljo. En vrtiœek z desetimi primerki
smo sluœajno odkrili na sonœni poseki,
ko smo øli kosit na senoæet. Rastline so
bile æe tik pred trgatvijo. Populili smo
jih, ker je stric dejal, da moramo lovci
skrbeti, da gozd ostane œist. »Mi lovci
lahko edini v dræavi prepreœujemo tajne
nasade, ker smo ves œas v gozdu. Dræa-
va nam bi bila lahko za to hvaleæna,« je
rekel stric in dodal, da je prepriœan da
od mladih vrtnarjev zagotovo nihœe ne
namerava postati lovec. Od vseh ur, ki
smo jih postorili v naøi lovski druæini,
smo jih najveœ naredili pri koønji na
senoæetih. Tam smo kosili dva dni in
grabili en dan. Tako smo lahko kmetu
Zahribarju zaradi praøiœev, ki so mu
prejønjo pomlad nenaroœeno zorali trav-
nik, pripeljali dve toni najboljøega sena.
Kmet Zahribar, ki ni lovec, je rekel, da
ni verjel, da smo lovci tako plemeni-
tega in dobrega srca. To je rekel tudi
zato, ker smo mu seno roœno spravili na
skedenj, kar ni bilo v dogovoru. Njego-
va æena nam je zato na dvoriøœu po-
stregla z domaœo salamo in kruhom.
Zahribar je ob njeni dobroti zabliskal z
oœmi in potem odøel za kozolec. Nihœe
ni rekel niœ, le videl sem, kako je stric
Øtefan pomeæiknil preostalim. Salama
je bila res dobra, saj sem okusil, da je v
njej tudi jelenovo meso. Letos Zahribar
predsedniku øe ni sporoœil, da bi ga
obiskali divji praøiœi. To je za lovce
dobro znamenje.

Leto je æe minilo, odkar sem priøel
æivet v hiøo k stricu Øtefanu. V tem

œasu me je pripravil za lovca po svojem
kopitu. »Lovec mora biti potrpeæljiv,«
mi je ves œas govoril. Tega sem se
nauœil v takøni meri, da sem v priprav-
ljalnem obdobju na enem mestu lahko
vzdræal toliko œasa, da bi se mi na
œevljih kmalu zaœel nabirati mah.
Enkrat mi je zaradi potrpeæljivosti za-
œelo v æelodcu tako kruliti, da sem bil
prepriœan, da so na njivo priøli divji
praøiœi. Ko sem jih iskal med koruzo,
se je v gozdu oglasila sova. Vedel sem,
da me bo pobralo, œe ne bom odøel do-
mov. Moja prva trofeja je bil srnjak
(rogovje). Prepriœan sem, da je srnjak
mislil, da sem mrtev, ko je videl, da se
dva dni nisem premaknil s preæe. Po-
tem sem ga ustrelil, ker ga nisem hotel
øe naprej slepiti. Ustrelil sem ga tudi
zato, ker sem videl, da je æe star in ker
je stric rekel: »Œe ga ne boø ti, ga bo
pobrala zima.« To so bile besede odre-
øitve. Pritisnil sem in œez en mesec sem
imel lovski krst. Obœutek imam, kot da
se je to zgodilo vœeraj. Ob polnoœi mi
je stric Øtefan poloæil roko na ramo in
rekel: »Blaæ, dobro si se odrezal. Zdaj
si œisto naø. Moja hiøa je tvoja hiøa.«
Objel sem ga, ker ga imam rad in ker
me je bolela zadnja plat od udarcev s
palico v teækih rokah. Potem sva øla
peø skozi vso vas. Kjer ni bilo hiø, sva
pogumno zapela: »Ko psi zalajajo, po
celi vas na glas, ljudem naznanjajo …«
Vaøki psi se niso oglasili. Øe vedno se
mi zdi, da tako lepega petja v tisti vasi
øe ni bilo sliøati. Bilo je zgodnje jutro,
na Jakobovo nedeljo, ko sva stopila œez
hiøni prag. Spala sva do poldneva. V
hiøi je spala tudi Maruøa, moja leto
mlajøa sestriœna, ki je pozno priøla z
dela v Kremæarjevi gostilni. Na æalost
se je prav tisti dan namenila za vedno
oditi v mesto. Moram takoj povedati,
da ni odøla zato, ker sem v hiøo priøel
jaz. V mesto se je odselila, ker je meni-
la, da v vasi ne more stopiti nikamor
veœ, da ji ne bi kdo sledil z oœmi. Vsi
moøki so bili ves œas na visoki preæi, da
so lahko videli vse, kar je nosila na
izpostavljenih mestih. Iz prve roke pa
lahko reœem, da je nosila veliko, saj
sem veœkrat videl njene z vrvico pove-
zane koøarice viseti na vrtu med dvema
starima jablanama. Vanju bi lahko na-
bral toliko jabolk, da bi petœlanska dru-
æina lahko iz njih skuhala tri litre kom-
pota za kosilo. Maruøa je bila lepa kot
srna in to, da je stregla v Kremæarjevi
gostilni, so æe dolgo vedeli tudi moøki
iz drugih vasi, ki so se na planoto vozili
z avtomobili. Æe popoldan so priøli de-
lavski fantje, zveœer pa øe fantje in ne-
kateri moøki z manjøih kmetij. Teæko bi
rekel, da so do konca pomolzli vse kra-
ve. Nazaj so odhajali ponoœi in samo v

treh mesecih so na Kozlarjevemu ovin-
ku zbili pet srn. Stric je rekel, da so bili
vsi pod vplivom alkohola. Predlagal je,
da bi poleg znaka »divjad na cesti« v
gozdu postavili øe znak »pijan voznik
na cesti«. Kremæarju je posel cvetel
zaradi prikupne Maruøe. Tudi lovci so
ob vsakem dobrem ulovu priøli pokazat
svojo trofejo h Kremæarju. Zgodilo se
je, da je zaradi dolgega proslavljanja
trofeja dobila noge. Moj stric Øtefan je
edinki Maruøi, ko je dopolnila dvajset
let, vedno govoril: »Vzemi si lovca za
moæa. On te bo vedno ljubil in œuval in
skrbel bo zate, kakor skrbi za divjad v
gozdu.«

»Za trofejo bi me vzel marsikdo,« mu
je pikro odvrnila. 

Od tistih, ki so zveœer dokaj pogosto
prihajali v gostilno, je bil lovec samo
Smrekarjev Martin, ki pa je bil æe poro-
œen. Vsi so govorili, da sreœno, ker je
imel æe dva otroka. Drugi fantje so bili
øe samski. Œe bi jim Maruøa rekla, da
bo vzela tistega, ki se bo odloœil, da bi
postal lovec, sem prepriœan, da bi se jih
najmanj pol odloœilo takoj, pol pa po-
tem, œe Maruøa øe vedno ne bi nikogar
izbrala.

Maruøi ni bilo do tega, da bi imela
lovca. Oœetu je rekla: »Nikoli ne bom
vzela lovca. Zveœer in zjutraj bi ga
rada imela ob sebi, ne v gozdu. In rada
imam tudi morje, lovci pa veœinoma ne,
vsaj ti ga nimaø rad,« mu je odvrnila.
Maruøa takrat øe ni vedela, da se zare-
œenega kruha najveœ poje. 

Stric je imel morje res rad le tri dni
na leto. Œetrti dan se mu je potoæilo po
domaœem gozdu in studencih, v katerih
si je s hladno studenœnico lahko umil
obraz. Na plaæi v vseh letih, odkar sta z
æeno Pepco hodila na morje, ni nikoli
videl ne jelenov ne gamsov, øe lisic ne.
Prepriœan je bil, da je za to kriv Noe, ki
je ob svetovnem potopu vse æivali od-
peljal na goro Ararat, kjer so potem
tudi ostale. Stric je sicer na morju od
daleœ videval »lisiœke«, ki so lovile
sonce zgoraj brez, ampak vedno so bile
tako oddaljene, da od tega ni imel niœ.
V takih primerih je zelo pogreøal svoj
dvogled. Pepca, ki je imela v druæini
glavno besedo, mu ga ni nikoli dovolila
vzeti s seboj. »Vsaj na morju pozabi na
lov,« mu je govorila. Blazino, æe do-
dobra oægano od sonca, je æe deset let
trdo postavljala v senco blizu grmovja
pod borovci. »Tukaj bova,« je rekla
vsakokrat, ko sta priøla na staro mesto.
Stric ji ni upal nikoli predlagati druge-
ga mesta, ker je imel rad mirno æeno.
»V vodo grem, pazi na stvari,« mu je
naroœila dvakrat na dan. Enkrat sam-
krat, ko je bila Pepca v vodi, si je stric
dovolil sprehoditi se malce dlje od nju-
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ven Tuleœega mlinarja in obœudoval
kroønje borovcev. Bile so mu tako vøeœ,
da je øe ponoœi sanjal o njih.

Tisto popoldne na Jakobovo nedeljo
je Maruøa odøla. Ko je s »spodrecanim«
krilom skakala œez luæe pri Kremæarjevi
gostilni do avtobusne postaje, je Krem-
æar za oknom prazne gostilne s pestjo
udaril po mizi. Vedel je, da takøne ka-
pitalne natakarice zlepa ne bo veœ dobil.
Stric Øtefan je Maruøi ob slovesu rekel,
da je svet velik in lep in naj svoje bo-
gastvo skriva pred tistimi, ki ji bodo
obljubljali gradove. »Ko ne boø vedela
kako in kaj, pridi domov. Pot poznaø.«

»Moj moøki bo moral biti takøen kot
si ti, da bo lahko moj,« mu je odvrnila
in se na hitro pritisnila k njemu. Meni
je dala samo roko. Œe bi se pritisnila k
meni, bi bil vesel. Ko sva gledala za
njo, sem videl, da je imel stric mokre
oœi, tako kot takrat, ko je njegova æena
Pepca odøla viøje, kot so oblaki. 

Maruøino posteljo sem dobil jaz. Bila
mi je takoj vøeœ, saj sem v njej lahko øe
nekaj noœi vonjal njen vonj, ki je bil
sladak kakor vonj medenih hruøk, na
katerih se pasejo ose in srøeni. Maruøa
se je odselila v mesto v stanovanjski
blok, v katerem so bili samo takøni
priimki, po katerih bi œlovek sklepal, 
da nihœe izmed njih ne bi mogel biti
lovec. Mesec pozneje, ko je priøla na
obisk, je govorila samo o tem, kako ji
je njen sosed, neki Semir Uzeiroviå
pravil, kako so pri vasi Vukmaøinovo
selo volkovi napadli ovce. Povedala je,
da so potem vsi polnoletni moøki prijeli
za puøke in odøli v gozd. Pred noœjo so
se vrnili vsi, razen njega, ki je øel za
volœjo sledjo, dokler ni proti jutru nale-
tel na krdelo in ubil najveœjega sivega
volka, ki jih je vodil.

Stric Øtefan je zaœutil, da je naletela
na pravega lovca. To mu je potrdila
tudi sama. »On je res pravi lovec, tak-
øen kot si ti, oœe,« je øe dejala potem,
ko je iz skrinje v veæi nabrala za pol po-
tovalke mesa. Jaz sem bil preseneœen,
ker ga je naloæila toliko, vendar sem
potem pomislil, da je v mestu teæko do-
biti meso, ki bi diøalo po gozdu. Pomis-
lil sem tudi, da mora biti Uzeiroviåev
veœ. Malce sem se prestraøil ob misli,
da bodo nekega dne vsi priøli k stricu
na obisk in da bi kakøen tudi ostal. Svoj
dvom sem povedal tudi stricu. On ni
rekel niœesar. Videl pa sem, da mu je
na obrazu trznila oœesna miøica, ker ga
je verjetno zaskrbelo, ker v naøih goz-
dovih ni veœ volkov, ki bi jih lahko
lovil tisti, ki bi se na novo vselil v nje-
govo hiøo. 

Œe jaz ne bi imel strica in svoje mame,
ki me je vsako poletje poslala k njemu
na poœitnice, bi o æivalih, ki æivijo v

gozdu, in o lovu verjetno vedel zelo
malo ali niœ. Œe ne bi bilo øolskih po-
œitnic, jaz ne bi bil lovec. Stric mi je æe,
ko sem imel osem let, rekel: »Blaæ, ti
imaø oœi za divjad.« Verjetno je to skle-
pal potem, ko me je ob polni luni peljal
na visoko preæo, da bi mi pokazal vo-
deœo svinjo z mladiœi. Takrat sem ga,
ko se je luna zapletla med oblake, po-
cukal za rokav in mu pokazal, kako se
tam spodaj skozi travo nekaj premika
sem in tja. »Glej jih, praøiœke,« sem mu
vzneseno odraslo rekel, ker sem bil
vesel, da sem jih opazil prej kot on. Bili
so øtirje, œrni in œisto majhni. Stric je
zmajal z glavo. Ko sva zlezla s preæe,
mi je pokazal, da sem videl, kako so se
premikale krtine. Bil sem razoœaran.
Takrat sem spoznal, da œe si nekaj zelo
æeliø videti, lahko vidiø tudi tisto, œesar
drugi ne vidijo. Œeprav so vsako leto
poœitnice, ima dandanes malo otrok
moænost, da bi poœitnice preæiveli pri
stricu, ki je povrhu øe lovec. To je æe
pred leti spoznal predsednik naøe dru-
æine, ker je rekel: »Otroci sploh ne po-
znajo veœ vseh æivali, ki æivijo v naøih
gozdovih. To ni dobro za nikogar, ne za
ljudi, øe manj za æivali. Øli bomo v os-
novno øolo in jim povedali, kar vemo.«
Te besede so odprle vrata øole. Ravna-
telj je rekel: »Dobrodoøli, samo brez
streljanja prosim, ker so øe otroci.«

V vasi je bila podruæniœna øola in
zadnje leto je bilo v njej trinajst otrok
za drugi, tretji in œetrti razred. Prvi raz-
red je bil prazen. Stric mi je rekel:
»Letos si ti na vrsti, da greø v øolo in
jim poveø, kdo smo lovci, in to, da je
naøa poglavitna naloga trajnostno gos-
podarjenje z divjadjo in skrb za nara-
vo.« Menim, da je te besede prebral v
œasopisu, ker on ni nikoli govoril tako
strokovno. Povedal mi je øe, naj se ne
bojim uœiteljice, saj je tik pred upoko-
jitvijo. Zaradi tega se nisem obremenje-
val, œeprav se mi zdi, da imajo uœitelji-
ce pred upokojitvijo æe vsega zadosti,
otrok in znanja. Stric mi je rekel, da je
uœiteljica prijazna in da spoøtuje lovce.
»To je dobro,« sem pomislil, ker zdaj o
lovcih nekateri ne mislijo lepo, ker tako
piøejo v œasopisih, in ne zato, ker bi
sami to spoznali. Œe bi jaz sreœal tak-
ønega œloveka, ki na lovce gleda slabo,
bi mu teæko rekel, da je pameten. Ka-
kor mi je povedal stric, je uœiteljica
pred upokojitvijo vedela celo to, da
imajo nekateri lovci takøno strast do
lova, da lahko prav kmalu shujøajo za
veœ kilogramov, ker jim lovski nagon
popolnoma odvrne misel na hrano. Ne
vem, œe je to res. Moj stric namreœ ima,
odkar ga poznam, vseskozi veœ kot
osemdeset kilogramov, œeprav ima ste-
no v veæi polno rogovij. Œe bi veljalo,

nega mesta. Brisaœo je vzel s seboj
zaradi sonca. Stezica se je po rdeœkasti
zemlji œez razjedene skale spuøœala k
peøœeni obali. Na pesku, deset metrov
niæe, so æe leæala tri mlada dekleta.
Imel je sreœo, da mu ni bilo treba hoditi
do zaliva. Sonœila so se na ploøœatih
trebuhih in na hrbtih niso imela nobe-
nih vrvic. »Slej ali prej se bodo obrni-
le,« je upajoœe pomislil. Lovska potr-
peæljivost mu ni bila v prid. Nerodno
mu je bilo ves œas stati na istem mestu
in se delati, kakor da ga ni, œe je priøel
kdo mimo. Pogledal je navzgor med
kroønje borovcev in si zamislil, kako
prav bi mu priøla preæa, kakrøno je imel
v Kajæevem gozdu v starem hrastu. Po-
gled mu je zaplaval øe proti morju in
videl je, da Pepca æe plava proti obali.
»Øe pet minut ne zdræi v vodi,« se je
jezil. Dekleta so øe zmeraj tiøœala glavo
navzdol. »To je danaønja mladina. Øe
obraœati se jim ne da veœ,« je pomislil
ves nestrpen. V trenutku mu je øinilo v
glavo, da mora nekaj storiti, da jih bo
obrnil na hrbet. Stopil je za borovec in
pritaknil dlan k ustnicam. Cvileœ zajœji
glas je zaplaval vse naokoli. Øe enkrat
je na kratko ponovil. Tako je ponavadi
storil, kadar je œakal na lisico. Jok mla-
dega zajca jo je velikokrat privabil bli-
æe. Tedaj je hitro vrgel pogled na plaæo,
vendar je le ena od »lisiœk« malce dvig-
nila glavo in jo takoj spustila nazaj. Bil
je razoœaran, ker je videl, da je danaø-
nja mladina popolnoma neobœutljiva za
zvoke, ki prihajajo iz narave. Æal mu je
bilo, da ne zna oponaøati slona. Pomis-
lil je tudi, da bi zarjovel kot lev, samo
se je zbal, da bi potem spraznil vso pla-
æo. Øe enkrat je poloæil dlani na ustnice
in z jezo zacvilil na vso moœ. Bilo mu
je vseeno, œe bi ga kdo videl. Nekim
mladim Madæarom, ki so verjetno æi-
veli v stepi, je bil takøno cviljenje zajca
verjetno znano. Nasedli so striœevemu
klicu, ker so trenutek za tem pridivjali
mimo njega in se zapraøili v grmovje.
Stric Øtefan øe vedno ne ve, kaj bi
Madæari naredili z zajcem, œe bi ga
naøli: ali bi ga reøili ali bi ga spekli.
Ker se je zbal, da bi kdo od njih pomis-
lil, da je bil zajec on, si je brisaœo ovil
okoli glave. Ko se je vraœal na svoje
mesto, je øe sam malce pogledal po
grmovju. Zajca ni videl. »Danes je
mrzla voda. Ali ne boø øel niœ v vodo?«
ga je mimogrede vpraøala Pepca, ko je
priøla iz vode. Odkimal ji je. Potem se
je zleknila na blazino in odprla knjigo
nekje na sredini. Stric je na platnicah
prebral Aarto Paasilinna, Tuleœi mlinar.
Stric Øtefan je pomislil, da bi zaradi
dopusta na morju lahko tulil tudi on.
Ura je bila enajst dopoldne. Potem je
vse do poznega popoldneva leæal zra-
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kar govori uœiteljica, bi pomenilo, da je
vse trofejne æivali ustrelil brez nagona.
Ampak moj stric ima nagon, saj kadar
gre zgodaj zjutraj na lov, vstane æe ob
dveh ponoœi in potem æivahno hodi po
kuhinji, kuha œaj, bere star œasopis in
vsakih pet minut pogleda na uro. Kar
zadeva teæo lovcev, stric pravi, da lovec
ne bi smel biti laæji kot osemdeset kilo-
gramov, ker bi ga lahko potem æe mlad
gams, ko bil ga nesel z gore, spravil na
kolena. Ko sem to sliøal, sem pomislil,
da gamsa ne bom nikoli ustrelil, œeprav
se trudim, da bi jedel tudi takrat, ko
nisem laœen. V noœi pred obiskom øole
sem v mislih predelal vse zanimivosti 
o æivalih in lovu, ki jih bom povedal

otrokom. Vem, da so otroci zdaj tako
»brihtni«, da te lahko vpraøajo tudi to,
zakaj je pri æivalih lepøi samec, pri lju-
deh pa æenska. Tega vpraøanja sem se
bal, zato sem se zjutraj pred odhodom
dvakrat poœesal, prviœ v desno in drugiœ
v levo, ker se mi je zdelo, da sem tako
videti lepøi.

Bilo je krasno jutro. Srake so odprle
mitraljeze v smreki, ki stoji pred øolo.
Potem so kriœe odletele. Videle so nam-
reœ, da prihajam v lovski obleki. Otroci
so me æe œakali in me pozdravili.
»Dobro jutro, gospod lovec!« »Stara
praøka øola,« sem pomislil in z oœmi
iskal upokojeno uœiteljico. Ni je bilo,
ker je æe predœasno odøla v pokoj. Zato

sem ji øe vedno hvaleæen. Iz kroga je
predme stopila mlada uœiteljica. Bil
sem preseneœen in zaskrbljen hkrati.
Mlade uœiteljice so dandanes napete kot
jeklenice za na Triglav. Vsi jim pravijo,
da morajo biti stroge in to upoøtevajo.
Nova uœiteljica kratkih pristriæenih,
svetlih las mi je podala roko. »Julija
sem,« je rekla. Takoj sem pomislil na
Preøerna, ki pri Juliji ni imel sreœe.
Njen stisk je bil moœan. Takoj sem
vedel, da je ena tistih, ki ji ne prideø
zraven, pa œetudi bi veter pol leta pihal
v povsem drugo stran. Morala je biti
mojih let. Stric Øtefan pravi, da je naj-
lepøi tisti lov, ki traja. Enkrat mi je re-
kel, da je za Pepco hodil dve leti, pre-
den se mu je nasmehnila. Takrat se mi
je zdelo to zelo neumno. Jaz bi hodil
toliko œasa le za øestnajsterakom, nika-
kor pa ne za dekletom. Ob pogledu na
Julijo sem mnenje spremenil. Mislim,
da bi lahko zdræal tudi tri leta, da bi mi
podarila nasmeh. K sreœi se je vse obr-
nilo drugaœe.

Trinajst otrok sva odpeljala v gozd,
jaz spredaj, ona zadaj. Skozi vas smo
øli v gosjem redu. Kremæarjeva gostilna
je bila prazna. Poznalo se je, da je Ma-
ruøa odøla. Tri mesece æe ni priøla na
obisk. Njen lovec na volkove jo je do-
dobra prevzel. Pomislil sem, da bi uœi-
teljico Julijo moral odpeljati v Bosno v
Vukmaøinovo selo, kjer imajo volkove.
To sem ji hotel predlagati na koncu.
Potem ji nisem, ker se je zgodilo nekaj
æalostnega. 

»Kdaj lisica najraje lovi?« me je iz
napetih misli iztrgal fant, ki je ves œas
hodil ob meni. Odgovoril sem mu, da
proti jutru, preden zapoje petelin. »Ne,«
je rekel. »Moja teta pravi, da je njena
soseda prava lisica in da lovi non stop.«
Uœiteljica tega ni sliøala. Verjetno bi
mu rekla, da se tako ne govori. Ko je
zaœel govoriti eden, so zaœeli govoriti
vsi. Uœiteljica jih je morala umiriti. 
»V gozdu opazujemo in posluøamo,« je
rekla. Bilo mi je vøeœ, kar je povedala.
Lahko bi jo sprejeli v lovsko druæino.
Ampak otroci nimajo nikdar dovolj.

»Pri nas so praøiœi skopali travnik,
ker gnojimo s hlevskim gnojem. Pri
sosedu ga pa niso, ker gnojijo z umet-
nim,« se je oglasil fant z oœali.

»Moj stari ata je tekel pred steklo
lisico, œeprav je imel kol. Rekel je, da
je tekel, ker ni vedel, ali bo lisica sko-
œila vanj ali mimo njega,« je povedala
deklica z dolgimi pøeniœnimi lasmi.

»Moj stari ata je bil tudi lovec. En-
krat je celo nehal kaditi, ker je na preæi
zakaøljal, pa mu je uøel najlepøi jelen,«
je povedala øe ena deklica.

»Eden od njih bo zagotovo postal lo-
vec,« sem pomislil, ko sem jim povedal
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zavedal, da nimam toliko denarja in da
imam pri stricu na voljo samo majhno
sobico in posteljo od sestriœne Maruøe.
Œlan naøe druæine, ki je v Afriki ustrelil
kafrskega bivola, je namreœ moral po-
tem iz lovske sobe s stene odstraniti vsa
rogovja, dve kuni, ruøevca in øojo, da je
bivol dobil svoje mesto. Vesel sem, da
imajo ljudje, øe posebno œe so lovci,
veliko denarja in velika stanovanja.
Manj sem vesel, da potem z denarjem
plaœujejo drugim, da v druæini opravijo
njihove delovne ure. Jaz druæinske ure
opravim sam. Menim, da je to dobro in
lepo. Veœ lovcev na enem mestu pome-
ni, da je druæina zdrava.

Prvi lov z uœiteljico Julijo je propadel
sredi lovskega pohoda. Takoj moram
zapisati, da je k temu pripomoglo ne-
sreœno nakljuœje. V nedeljskem jutru,
ko so bile trave øe rosne, sva odøla ne-
koliko stran od zadnjih hiø na jaso za
vasjo. Vse velike ljubezni se zaœnejo na
jasi. Tudi za mojo sem upal, da se bo.
Zmotil sem se. Preæa, ki bi jo stric Øte-
fan potreboval na morju, je bila visoko
v hrastu. Do nje je vodila dolga, moœna
lestev. Dan poprej sem si jo zaradi var-
nosti ogledal. Prinesel sem celo odejo,
da bi bilo uœiteljici narave v kolena
toplo. Z uœiteljico sva se æe tikala, zato
sem ji rekel: »Julija, zdaj pa na vrh.«
Preæa je bila videti krasna, bila je kot
balkon v Veroni. Brez strahu se je za-
œela vzpenjati. Stal sem spodaj in ob-
œudoval njeno postavo, kako se je z
lahkoto prestopala s klina na klin. Pri-
ølo mi je na misel, da bi lovci morali
izbirati svojo miss. »To bom predlagal
predsedniku druæine,« sem bil odloœen.
Med dræavljani bi se tako priljubljenost
lovcev nedvomno spet lahko poveœala.
Menim, da bo predsednik moj predlog
prouœil, saj je razumen œlovek. V tistem
je Julija zakriœala; bila je na zadnjem
klinu. Videl sem jo æe, kako pada. Sre-
œa je bila, da nisem videl prav. Po ro-
kah se mi je nabrala kurja polt. Pognal
sem se po lestvi navzgor in jo z rokami
pritisnil na lestev. Zaœutil sem drgeta-
nje njenega telesa. To mi je bilo vøeœ,
ker sem jo tako hitro lahko prijel.
»Dol,« je samo spravila iz sebe. Ko sva
bila na tleh, sem jo moœno stisnil k
sebi. Umirila se je. Stric Øtefan mi je æe
veœkrat rekel: »Œe æe stiskaø, stiskaj
moœno.« Mogoœe bi jo moral stiskati
bolj neæno, da bi drhtela dalj œasa. Niœ
ni lepøega, kakor tolaæiti nekoga, ki se
boji, ti pa ne. »Kaj je bilo?« sem jo
vpraøal. »Nekdo je gor,« je tiho rekla.

Povzpel sem se po lestvi. Res je bil
nekdo zgoraj. Preæo si je izbral Malnar-
jev Tone za spanje. Pustil sem ga pri
miru. Za seboj je imel teæko noœ in nje-
gova »frajtonarica« tudi. 

»Nisem vedel, da bosta priøla. Œe bi
mi prej povedal, da jo boø prignal na to
preæo, bi si jaz izbral drugo,« se je na-
slednji dan opraviœeval Tone. »Zastonj
vama bom igral, ko se bosta poroœila,«
mi je øe rekel in odøel proti Kremæarje-
vi gostilni. 

Drugi lovski pohod z Julijo je bil ve-
liko lepøi. »Noœem, da streljaø. Nisem
øe pripravljena na to,« je rekla, ko sva
øla zjutraj od doma. Stric Øtefan je
samo zmajal z glavo. »Jutri se vraœa
Maruøa,« mi je rekel, ko sem stopil
nazaj v hiøo po klobuk. »Bo priøla
sama?« sem hitro vpraøal. »Rekla je
samo, da pride,« je rekel stric in videti
je bil zadovoljen. 

Z Julijo sva odøla visoko. V Zarebrju
sva videla srnjaka in lisico, ki sta si na
ozki stezi stala nasproti. Trenutek za-
tem je srnjak stopil v desno in lisica v
levo. Potem sta øla vsak v svojo smer
naprej po stezi. Lisica se je øe dvakrat
obrnila nazaj, srnjak nikoli. 

»Kaj vse sem zamudila, ko te øe ni-
sem poznala,« mi je rekla, ko sva vide-
la øe trop gamsov, ki so se umikali po
meliøœu v sivo ostenje. »Zakaj to poœ-
ne?« me je radovedno vpraøala, ko je
videla, kako je zadnji gams v koloni 
na vso moœ odganjal kozliœa, ki je ti-
øœal za tropom. »Zakaj ne sme z nji-
mi?« se je spraøevala in se naslonila
name. Nisem ji vedel povedati, ker 
je teæko misliti, œe te nekdo z dlanjo
neæno boæa po glavi. »Blaæ, s teboj je
tako lepo. V tebi œutim naravo,« je za-
øepetala. Nisem vedel, da so uœiteljice
lahko tako prijetne. Iz øole sem imel
drugaœne izkuønje. Jaz ji nisem rekel
niœ, ker sem navajen, da sem tiho, œe
obœudujem tisto, kar mi je vøeœ. Stisnil
sem jo k sebi in potem je gamsov pod
ostenjem zmanjkalo. 

Ko sva se popoldne vrnila v vas, sva
sreœala Maruøo, ki se je øla v Kremæar-
jevo gostilno menit za ponovno delo.
Videti je bila sreœna. »Semir je odøel v
Bosno po lovsko knjiæico. Œez teden dni
bo priøel æivet k nam,« je rekla in nama
pomahala. Tisti veœer, ko se je Maruøa
vrnila, je Kremæar »œastil« vso gostilno. 

Jaz nisem œakal, koliko svojih bo Se-
mir øe pripeljal v hiøo k stricu Øtefanu.
Odselil sem se k moji uœiteljici narave.
Rad imam mir. Lovci imamo res radi
mir. »Ugasni luœ,« mi je rekla Julija, øe
preden je zazvonilo pri vratih. Bil je
stric Øtefan. »Kmalu nas bo osem lov-
cev v naøi vasi,« je rekel vidno ganjen.
»A pride Semir?« sem vpraøal. Zamah-
nil je z roko, me objel in zaøepetal:
»Vnuka bom dobil. Maruøi se je pri-
jelo.«

Zdaj vem, da se naøi lovski druæini
dobro piøe. Nocoj ne bom øel na lov …

vse, kar sem mislil, da je dobro vedeti o
æivalih in lovu. Fant, ki je imel pegice
na obrazu, je ves œas hodil ob meni in
vso pot ni odprl ust. Øele na koncu je
rekel: »Gospod, ali bom øel lahko z
vami enkrat na lov?« Potrepljal sem ga
po rami in mu prikimal.

Ko smo zapuøœali gozd, je uœiteljica
za trenutek postala in rekla: »Govorili
ste dobro o lovcih, ampak jaz vseeno
dvomim, œe je resniœno vse prav, kar
delate. Videla sem æe lovca, ki je iz
avtomobila streljal na srno.«

»Ljudje smo dobri in slabi. Lovci
imamo dober zakon. Jaz imam naravo
rad. In rad imam æivali,« sem rekel in ji
za hip pogledal v oœi. Videl sem, da mi
ne verjame povsem. Obrnila se je in
odøla za otroki, ki so v tistem trenutku
vsi povprek zaœeli kriœati: »Gospa uœi-
teljica! Gospa uœiteljica, glejte!«

Stekel sem k njim. Po travniku nav-
zdol, nedaleœ stran, je tekel manjøi pes
in v gobcu nesel srnico z belimi pega-
mi. Njena glava je opletala sem in tja,
noæice pa so se ji skoraj vlekle po tleh.

»Poœakajte me tu,« sem v gnevu
spravil iz sebe in potem na vso moœ
stekel œez travnik proti hiøi, kamor je
ponosno tekel tudi pes. Na dvoriøœu je
spustil srnico na tla in z lajeæem pokli-
cal domaœe. Ves zadihan sem pritekel
na dvoriøœe in ves besen sem zakriœal
nad psom. Med vrati se je znaøel mo-
øki. Takoj je videl, za kaj gre. Psa je na-
gnal v koœo. Besede jeze in ogorœenja
so letele iz mene kakor iskre iz plame-
na. Moøki je ostal tiho. Za oba je bilo
bolje tako. Sklonil sem se in dvignil
mlahavo, øe toplo telo srnice. Ko sem
se obrnil, sem videl, da so za menoj
stali otroci. Njihovih pretresenih pogle-
dov ne bom nikoli pozabil. Uœiteljica je
stala za njimi. »Prepriœali ste me, da
ste dober lovec,« je rekla, ko smo odøli
proti øoli. »Oprostite mi, da vam prej
nisem œisto verjela!« Zdelo se mi je, da
se mi je ob tem nasmehnila. »Ølo bo
hitreje kot v treh letih,« sem pomislil.
Otroci so srnico pokopali pri øoli ob
stari hruøki. Drugi dan je bil svetal. S
stricem sva popravljala streho na kozol-
cu. Imel sem sreœo, da sem bil spodaj.
Uœiteljica je prihajala naproti. Ustavila
se je in rekla: »Z vami bi øla rada en-
krat na lov.« Bil sem popolnoma prese-
neœen nad njenimi besedami in preden
sem se zavedal, sem ji rekel: »Z vami
bi rad imel pet otrok.«

»Prav. Tudi jaz si jih æelim imeti pet,«
je rekla uœiteljica narave in potem je
odøla in veter ji je privzdigoval krilo.

»Ni slaba,« je rekel stric.
S seboj sem jo bil pripravljen vzeti

na lov, kamor koli. Odpeljal bi jo celo
v Afriko na nosoroga. Potem sem se
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Z ustanovitvene seje UO LZS 

Prva ustanovitvena seja novoizvoljenega 32-œlanskega UO LZS v
novem mandatu je bila 22. 1. 2008 v prostorih podjetja Tinex v

Øenœurju. Dnevni red je obsegal doloœitev delovnih komisij UOLZS
Upravnega odbora LZS, izvolitev dveh podpredsednikov LZS, imeno-
vanje glavnega urednika glasila Lovec in œlane uredniøkih odborov,
obravnavanje in sprejem Poslovnika o delu Upravnega odbora LZS in
øe nekaj drugih vpraøanj.

Sejo je vodil novi predsednik LZS S. F. Krope ki je vsem zaæelel
uspeøno delo. Pojasnil je, da je doloœil termin za sklic ustanovitvene
(konstitutivne) seje æe na volilnem obœnem zboru, saj Pravila LZS
doloœajo, da morajo biti organi LZS konstituirani najpozneje v 30
dneh po izvolitvi. V UO LZS je v posameznih volilnih okoliøih kan-
didiralo skupaj 36 kandidatov. V posameznem volilnem okoliøu so
bili za œlana UO LZS izvoljeni kandidati, ki so napisani v preglednici.

Preglednica: Œlani UO LZS po volilnih okoliøih

Øt. Volilni okoliø Ime in priimek

01 Bela krajina Anton Vrøœaj
02 Celje Maksimiljan Arliœ

Drago Bahun
Avgust Reberøak

03 Gorenjska Peter Belhar
Branko Æiberna

04 Idrija Bojan Breitenberger
05 Koœevje Øtefan Vesel
06 Obalno-Kraøka Stanislav Vatovec
07 Koper Franko Kriæman
08 Ljubljana Lado Bradaœ

Anton Lukanœiœ
09 Maribor Branko Kurnik

Marjan Gselman
Øtefan Cmreœnjak

10 Notranjska Edvard Lenarœiœ
11 Postojnsko-Bistriøka Franc Keø
12 Gorica Jakob Œeferin

Bogdan Krivec
13 Gornje Posoœje Franc Liœer

14 Novo mesto Joæe Smodej
Franc Jarc

15 Posavje-Krøko Miha Molan
Janez Krivec

16 Prekmurje Arpad Köveø
17 Prlekija Anton Holc
18 Ptuj-Ormoæ Emilijan Trafela

Vladimir Kovaœiœ
19 Zasavje Ivan Maleøiœ

Franc Trebuøak
20 Koroøka Joæef Grah

Joæe Samec
Skupaj œlanov UO LZS 32

Œlane UO LZS je seznanil, da primopredaja, ki jo je napovedal æe
na volilnem obœnem zboru, med njim in prejønjim predsednikom
LZS, Bogdanom Mahnetom, øe ni bila opravljena. Ugotovili so, da je
na seji 30 œlanov UO LZS (od 33), zato je UO LZS sklepœen, tako da
so lahko nadaljevali z oblikovanjem novih organov UO. O tem so
sprejeli nekaj sklepov, ki jih povzemamo po zapisniku.

• UO LZS je ugotovil, da je UO LZS sestavljen v skladu z doloœba-
mi Pravil LZS.

• UO LZS je za podpredsednika LZS izvolil Lada Bradaœa, ki na-
domeøœa predsednika LZS in je zadolæen za podroœje dela Strokovnih
sluæb LZS, glasila Lovec in Zaloæniøtva LZS. Za drugega podpred-
sednika LZS je bil izvoljen Brane Kurnik, ki je zadolæen za podroœ-
je dela komisij in delovnih teles.

• UO LZS je doloœil za podpisnike finanœnih in materialnih listin
LZS: predsednika LZS, oba podpredsednika LZS, direktorja
Strokovne sluæbe LZS in generalno sekretarko LZS.

• Za glavnega urednika glasila Lovec je bil imenovan dr. Marjan
Toø.

Glavnega urednika glasila Lovec se vabi na seje UO LZS.
• UO LZS je imenoval naslednje œlane uredniøkega odbora glasila

Lovec; to so:
Tomaæ Burazer, Boøtjan Pokorny, Franc Œernigoj, Anton Kriæ,

Branko Vasa, Ivan Kuljaj, Lojze Øtevanec in Martin Krajnc.
Izvoljene komisije in odgovorne osebe, ki poskrbijo za doloœitev

predsednika:
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Komisija za mednarodne odnose: 
Sreœko F. Krope (odgovorni œlan), preostali œlani so øe: Silvo

Ænidarøiœ, Ivan Golob, Fabio Steffe, Janez Logar in Blaæ Kræe.
Komisija za lovsko strelstvo in lovsko oroæje:
Bojan Breitenberger (odgovorni œlan), Jure Kravanaja, Boøtjan

Sokliœ, Slavko Koœevar, Anton Koprivøek, Tomaæ Øiøernik, Brane
Kurnik in Duøan Urankar.

Komisija za finanœno in gospodarsko podroœje:
Joæef Grah (odgovorni œlan), Anton Lukanœiœ, Bojan Papiœ,

Jure Okrajøek, Janez Gladek, Franc Øetina, Tomislav Kovaœiœ in
Vinko Volœanjk.

Komisija za organizacijska in pravna vpraøanja:
Ivan Maleøiœ (odgovorni œlan), Ludvik Rituper, Miloø Medved,

Jurij Toplak, Danijel Vehar, Niko Øuøtariœ, Danimir Rebec,
Silvester Uœakar in Goran Øuler.

Komisija za lovsko kulturo:
Arpad Köveø (odgovorni œlan). Œlani za podroœje odnosov z jav-

nostjo: Marjan Fortin, Franc Rotar in Edvard Kraøna.
Drugi œlani komisije: Miha Pogaœar, Gregor Otmar Rettinger,

Ivan Hozjan, Franc Kene, Branko Podgornik in Tomaæ Vencelj.
Komisija za izobraæevanje:
Ivan Æiæek (odgovorni œlan), Sely de Brea Øubic, Ciril Mako-

vec, Milan Velkovrh, Bogomil Fatur in Igor Simøiœ.
Komisija za priznanja in odlikovanja:
Franc Trebuøak (odgovorni œlan), Franc Slemenøek, Alojz

Kraøovec, Milan Velkovrh in Stanko Øtimac.
Komisija za lovsko kinologijo:
Maksimiljan Arliœ (odgovorni œlan), Marjan Gselman, Iztok

Trœek, Bojan Deberøek, Zdravko Brezovøek, Boæo Pavœiœ, Mar-
jan Perko, Milan Buriœ in Bogomil Udovœ.

Komisija za lovski informacijski sistem:
Joæe Samec (odgovorni œlan), Darko But, Zdravko Mastnak,

Samo Vonœina, Anica Kovaœiœ, Iztok Koren, Andrej Sila in Janko
Troha.

Komisija za upravljanje z divjadjo:
Brane Kurnik (odgovorni œlan),
drugi œlani komisije pa so predstavniki OZUL (15).
LZS naj posreduje OZUL dopis, s katerim se OZUL seznani, da so

œlani Komisije za upravljanje z divjadjo predstavniki vseh OZUL.

V nadaljevanju seje je UO LZS sprejel øe naslednje sklepe: 
• Zadolæeni œlani UO LZS poskrbijo za zaœetne seje komisij, na

katerih œlani izvolijo predsednika in podpredsednika komisije. Po
pregledu dosedanjega dela naj vsaka komisija pripravi program dela,
ga finanœno ovrednoti in dostavi generalni sekretarki LZS. Do 20. 2.
2008 morajo programe dobiti tudi vsi œlani UO LZS. 

Vse komisije UO LZS bodo navedene tudi na spletnih straneh LZS.
• Komisija za finanœno in gospodarsko podroœje, Komisija za izo-

braæevanje in Komisija za organizacijska in pravna vpraøanja naj se
sestanejo in zaœnejo z delom œim prej. Pri delu komisij sodelujejo vsi
zainteresirani œlani UO LZS.

• Zaœetni seji razsodiøœa in odbora etiœnega kodeksa naj bi sklicali
do 10. 2. 2008.

• Predsednik LZS bo pripravil dokument Strategijo razvoja LZS.
Pod posebno toœko je I. Maleøiœ strnjeno povzel vsebino Poslov-

nika o delu UO LZS, ki ga je pripravila Statutarno-pravna komisija,
in predstavil dokument, ki so ga œlani UO LZS prejeli æe prej skupaj
z vabilom na prvo konstitutivno sejo UO LZS.

Po razpravi so o tem sprejeli øe naslednje sklepe:
• Pripombe in predloge na osnutek Pravilnika o delu Upravnega

odbora LZS, ki jih UO LZS sprejme, je treba vnesti v besedilo osnut-
ka navedenega poslovnika. 

• UO LZS sprejme Poslovnik o delu Upravnega odbora LZS. Po-
slovnik o delu Upravnega odbora LZS je priloga in sestavni del tega
zapisnika.

• UO LZS pooblaøœa Komisijo za organizacijska in pravna vpra-
øanja, da øe redakcijsko uredi sprejeti Poslovnik o delu Upravnega
odbora LZS, nakar naj sprejeti akt posreduje vsem œlanom UO LZS
in drugim organom LZS ter komisijam in delovnim telesom.

• Seje Dræavnega zbora RS, na kateri bodo poslanci glasovali o
predlogu sprememb in dopolnitev ZDLov-1, naj se po moænosti ude-
leæijo vsi œlani UO LZS. V pogovorih s poslanci in svetniki pa naj
œlani UO LZS zagovarjajo staliøœa LZS, ki so æe vkljuœena v amand-

maje LZS k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZDLov-1
(koncesija 20 let, enakopraven poloæaj lovskih druæin pri vseh nadalj-
njih podelitvah koncesije …). 

• Vse komisije in delovna telesa naj pripravijo predloge sklepov, ki
jih obravnava in sprejme UO LZS. Predlog sklepa naj vsebuje tudi
kratko obrazloæitev. 

• Komisija za finanœno in gospodarsko podroœje naj za naslednjo
sejo UO LZS pripravi predloge sklepov glede plaœila œlanskega pri-
spevka LZS za leto 2008.

• Komisija za izobraæevanje naj do naslednje seje UO LZS pripra-
vi predloge sklepov glede izvedbe izobraæevanja lovskih pripravni-
kov v letu 2008.

Uredniøtvo Lovca
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Komisije so æe zaœele z delom …

Potem ko je 22. januarja svojo 1. konstitutivno sejo opravil
novoizvoljeni UO LZ Slovenije, na kateri so bili imenovani

œlani v posamezne komisije, ki bodo delovale pri UO LZS, so se
zaradi sklica mag. Sreœka. F. Kropeta, predsednika LZ Slove-
nije, do sredine februarja na svojih zaœetnih sejah sestale æe vse
komisije. Med prvimi so se sestali tudi œlani komisije za lovsko
kulturo in stike z javnostjo. Do izvolitve predsednika in podpred-
sednika komisije je sestanek vodil Branko Kurnik, eden od
dveh podpredsednikov LZ Slovenije, ki je v UO zadolæen za
delovanje komisij.

Enajst œlanov je za predsednika Komisije za stike z javnostjo
imenovalo znanega televizijskega øportnega novinarja Marjana
Fortina, sicer pa tudi pevca Lovskega pevskega zbora Martin
Krpan - Bloke. Za podpredsednika je bil izbran redni dopisnik
Lovca Franc Rotar, tudi referent za lovsko kulturo pri Koroøki
lovski zvezi. Za uspeønejøe delo komisije so posamezni œlani
sprejeli tudi posebne naloge. Tako bodo Marjan Fortin, Franc
Rotar in Edo Kraøna zadolæeni za stike z javnostjo. Lovski
rogist Gregor Rettinger bo skrbel za povezavo delovanja sku-
pin rogistov, lovski zborovodja Franc Kene pa bo bdel nad lov-
skimi pevskimi zbori. Za tesnejøo povezavo med LZ Slovenije in
Lovskim muzejem bo skrbela kustosinja TMS mag. Romana
Erhatiœ Øirnik. Za povezavo med UO LZS in komisijo je
zadolæen œlan UO Arpad Köveø z Lendave. Poleg omenjenih
nosilcev nalog so v komisiji øe: Miha Pogaœar iz Seæane, Ivan
Hozjan iz Murske Sobote, Branko Podgornik iz Semiœa in
Tomaæ Vencelj iz Idrije. Œlan komisije bo postal tudi predstav-
nik ljubiteljske lovske kulture (lovcev - slikarjev, kiparjev, nara-
voslovnih fotografov, rezbarjev, umetnih kovaœe ipd.), ko se
bodo organizacijsko ustrezno povezali.

Lovski »piarovci« in kulturniki so na prvi seji z vso odgovor-
nostjo potrdili dokaj obøiren program dela komisije za podroœje
stikov z javnostjo pa tudi za lovsko glasbeno kulturo in lovski
muzej ter za izvedbo posameznih nalog pripravili predlog fi-
nanœnega naœrta.

Besedilo in fotografija: F. Rotar



Œestitke in 
proønja novemu 
vodstvu LZS 
Ob januarski izvolitvi novega

vodstva LZS bi rad kot sta-
reøina LD Dobrœa glede na izkuø-
nje in odzive v preteklosti izrazil,
œesa si lovci æelimo v prihodno-
sti. Znano je, da naøa LD deluje v
prelepih in neokrnjenih gozdovih
Gorenjske (Tromeja), kjer naœrtu-
jejo postavitev regijskega centra
za ravnanje z odpadki. Lovci se
zavedamo nevarnosti, ki jo za
naravno okolje prinaøa takøna de-
javnost, zato smo se trdno posta-
vili ob bok lokalnemu prebival-
stvu pri njihovih upraviœenih pro-
testih. Øe veœ, tudi lovci smo æe
aktivno protestirali pri razliœnih
pristojnih dræavnih institucijah.
Podprla nas je tudi Zveza ekolo-
økih gibanj Slovenije, ki je na pod-
lagi svojega poroœila pozvala Ob-
œino Naklo in MOP, naj odstopita
od posegov v podbreøkih gozdo-
vih, izrazili smo tudi æeljo po stro-
kovni pomoœi in solidarni podpori
naøe krovne organizacije (LZS)
in njenih strokovnih sluæb, ven-
dar smo razoœarani ostali brez od-
govora. Po veœ mesecih pisanja
ter telefonskih klicev smo od LZS
prejeli zelo suhoparen odgovor,
nevreden œasa in papirja; zgolj
nasvet, na koga naj se obrnemo. 

Popolnoma drugaœe nam je
odgovorilo Obmoœno zdruæenje
upravljavcev loviøœ (OZUL) Go-
renjske, ki je æe na prvi seji iz-
vrønega odbora po prejemu naøe
proønje (enake, kot smo jo posla-
li LZS) obravnavalo problema-
tiko naøe LD in z moœnimi in
verodostojnimi argumenti javno
pozvalo k umiku od namerava-
nih posegov na obmoœju Trome-
je; in to ne samo ministra za oko-
lje Janeza Podobnika, temveœ
tudi Odbor za okolje in prostor
DZRS, Svet za varstvo okolja
RS, Konzorcij CERO, okoliøke
obœine, ki jih problematika zade-
va, Dræavni svet ter druge.

Skupaj s œestitkami, ki jih v ime-
nu lovcev LD Dobrœa poøiljam no-
voizvoljenemu predsedniku LZS,
lovskemu tovariøu S. F. Kropetu,
in vodstvu, ponovno javno izra-
æam tudi proønjo, da bi novo vod-
stvo delovalo v skladu s svojim na-
œelom: »Lovska zveza Slovenije je
samostojna lovska in naravovar-
stvena nevladna organizacija, ki
deluje v interesu svojih œlanic« in
bi bilo bolj dovzetno za proønje in
potrebe svojih œlanic ter aktivnejøe
pri nudenju strokovne pomoœi in
pritiskih na dræavne organe.

Z lovskim zdravo
Robert Markiœ,

stareøina LD Dobrœa

LZ Slovenije 
podpisala 
deklaracijo 
Odøtevanje 2010

V okviru predsedovanja Slo-
venije EU sta Svetovna or-

ganizacija za varstvo narave
IUCN in Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP) organizirala sre-
œanje in delovni sestanek direk-
torjev in sekretarjev za varstvo

obœudovali slovenski lovski kroj,
ampak so z velikim zanimanjem
spremljali besede predstavnikov
slovenske lovske organizacije na
delovnem sestanku. Øe posebno,
ko je med veœerjo, ki so se je
udeleæili ministri, direktorji, se-
kretarji in predstavniki nevlad-
nih organizacij, napoœil slav-
nostni trenutek podpisa svetovne
deklaracije Odøtevanje 2010. Æe
uvod pred podpisom deklaracije,
ki je napisana v slovenskem in

angleøkem jeziku, podpisala sta
jo Tamasov Marghescu (v ime-
nu IUCN) in mag. Sreœko F.
Krope za LZ Slovenije, je bil
lovsko kulturno obarvan. Zaœe-
tek in konec slavnostnega podpi-
sovanja deklaracije so namreœ
odmevno naznanili lovski rogovi
Bohinjskih rogistov. Nad celot-
nim protokolom podpisa je bdela
prijazna Katja Piøkur, viøja sve-
tovalka sektorja za evropske za-
deve pri MOP. Omeniti velja, da
je doslej deklaracijo Odøtevanje
2010 podpisalo æe 350 svetovnih
vlad in nevladnih in Ministrstvo
za okolje in prostor ter Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, katerim se je sedaj pri-
druæila tudi LZ Slovenije.

Protokol podpisovanja dekla-
racije je z velikim zanimanjem
spremljal tudi minister za okolje
Janez Podobnik. Brez dvoma
bo vsem prisotnim sreœanje s slo-
venskimi lovci ostal v lepem
spominu. Predstavniki sloven-
skih lovcev se ga bomo radi spo-
minjali tudi zaradi sproøœenega
pozdravnega nagovora predsed-
nika S. F. Kropeta, ki se je evrop-
skim naravovarstvenikom, øe po-
sebno pa ministru Podobniku,
pred vsemi v dobri angleøœini za-
hvalil za zaupanje. Zlasti pa, ko

narave iz vseh 27 œlanic EU.
Dokaj pomembnega sreœanja, ki
je v okviru aktivnosti potekalo
pod naslovom Odøtevanje 2010
(Countdown 2010), ki ga na sve-
tovni ravni vodi prav IUCN, se je
udeleæilo 22 œlanic EU od vseh
27. V Slovenijo ni bilo predstav-
nikov Romunije, Malte, Cipra,
Bolgarije … Od neœlanic je bila
prisotna tudi Hrvaøka. Na sreœa-
nje, ki je potekalo v Hotelu Golf
na Bledu in na Brdu pri Kranju
od 4. do 6. februarja 2008 in ki
sta ga s svojimi sodelavci vodila
dræavni sekretar MOP Janez
Kastelic in Tamas Marghescu,
regionalni direktor za Evropo, je
bila povabljena tudi Lovska
zveza Slovenije kot letoønja pod-
pisnica deklaracije Odøtevanje
2010. Tako sta se delovnega se-
stanka, ki je bil 4. februarja letos
na Bledu, udeleæila tudi predsed-
nik LZ Slovenije mag. Sreœko F.
Krope in Franc Rotar kot pred-
stavnik komisije LZS za stike 
z javnostjo in lovsko kulturo.
Povabilo je bilo tudi za sloven-
sko lovsko organizacijo zelo po-
membno.

To je bilo sreœanje evropskih
naravovarstvenikov, mnogi so
bili tokrat prviœ v Sloveniji. Ne
samo, da so se mnogi prviœ sre-
œali s slovenskimi lovci, glasno
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Deklaracija Odøtevanje 2010
Biotska raznovrstnost – mreæa æivljenja na Zemlji – je bistvenega

pomena za dobrobit ljudi in kljuœni element pri ohranjanju druæbene,
ekonomske in duhovne razseænosti druæb po vsem svetu. A vendar se
biotska raznovrstnost øe naprej zmanjøuje. Politiki so se zavezali, da
bodo ta trend ustavili do leta 2010. Treba je sprejeti nadaljnje ukrepe
za spoøtovanje ter obveznosti in njen prenos v dejanja.

Zato bomo zlasti:
– podprli sporazum med krovnima organizacijama BridLife Interna-

tionnal in FACE o Direktivi o pticah 79/409/ EEC in ga, ker se stri-
njamo, da je ohranjanje ptic (vrst) in njihovih habitatov naø skupen
cilj, v Sloveniji izvajali;

– sodelovali v spodbujanju strateøkih prednostnih nalog ohranjanja na-
rave, kot so zaustavitev zmanjøevanja biotske raznovrstnosti do leta
2010, pri varovanju obmoœij in reformi Skupne kmetijske politike; 

– med svojimi œlani in podporniki spodbujali organizirano zbiranje
podatkov o vrstah, njihovih habitatih in aktivnostih, ki vplivajo na-
nje in spodbujali njihovo javno dostopnost ter uporabo;

– spodbujali vkljuœevanje zbranih podatkov v elektronske zbirke po-
datkov ter zagotavljali preverjanje strokovnosti in kakovosti podat-
kov v teh zbirkah;

– skrbeli za doseganje ugodnega stanja ogroæenih vrst æivali, zlasti s/z
stalnim in celovitim obveøœanje œlanov, drugih podpornikov in øirøe
javnosti o primernih ukrepih za njihovo ohranjanje;

– spodbujali œlane in podpornike k prostovoljnemu delu pri vzpostav-
ljanju in vzdræevanju primernih habitatov zanje;

– pomagali pri vzdræevanju zemljiøœ v naøi lasti ali uporabi organiza-
cije v takem stanju, ki prispeva k ugodnemu stanju;

– objavljali strokovne prispevke o zaustavljanju zmanjøevanja biotske
raznovrstnosti v lastnih publikacijah in na spletnih straneh.

Vsako leto 22. maja bomo podrobno prouœili stanje izvajanja teh
zavez in o tem poroœali sekretariatu, ki skrbi za uresniœevanje deklara-
cije Odøtevanje 2010.

Bled, 4. februar 2008

Sreœanja evropskih naravovarstvenikov v Hotelu Golf na Bledu so
se udeleæili skoraj vsi povabljeni gostje iz vseh 27 dræav EU.
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je okoljskemu ministru in sopod-
pisniku deklaracije, direktorju
Tamasu Marghescu, izroœil mo-
nografiji Sto let v kraljestvu Zla-
toroga in jubilejni lovski znaœki.
Pri tem je med drugim dejal, da
je stoletno poslanstvo slovenske
lovske organizacije lepo opisano
tudi v monografiji. Pristavil je
øe, da smo bili slovenski lovci v
vseh minulih sto letih zavzeti
varuhi narave, œistega okolja ter
divjadi, ki æivi v njej. In tako bo
tudi v prihodnje. »Skratka, vse
kar nas deklaracija zavezuje, slo-
venski lovci opravljamo æe sto
let,« je odloœno poudaril Krope.
Skromna spominska lovska dari-
la so dobili tudi nekateri drugi
udeleæenci sreœanja, med drugim
generalni sekretar Skupnosti ev-
ropskih lovskih zvez (FACE)
Yves Lecocq, ki je prebral tudi
svoj referat. Z njim se je na sre-
œanju Krope izœrpno pogovarjal,
saj sta v konferenœni dvorani se-
dela skupaj.

Sreœanje na Bledu je Sreœko F.
Krope izkoristil tudi za spo-
znavanje in odkrite pogovore øe
z nekaterimi slovenskimi in ev-
ropskimi naravovarstveniki. Tako
se je o prihodnjem, øe tesnejøem
sodelovanju pogovarjal s pred-
stavnikom DOPS-a, Medvedom.
Z ministrom Podobnikom in
sekretarjem Kastelcem pa se je
pogovarjal o sodelovanju na pod-
roœju informatike in monitoringa.
Kot kaæe, na MOP-u zelo cenijo
delovanje lovskega Lisjaka. Kro-
pe se je zelo sproøœeno pogovarjal
tudi z Tamasom Marghescuem
in drugimi udeleæenci. Z nekate-
rimi se bo v prihodnje øe sreœe-
val.

Franc Rotar

Zahvala 
darovalcem 
pomoœi!
Po katastrofalni poplavi v Æe-
leznikih

Osemnajsti september lani bo
vsem prebivalcem Æelezni-

kov in okolice za vedno ostal v
spominu zaradi grozovite popla-
ve, kakrøne øe ni bilo, in zaradi
razdejanja, ki ga je pustila za se-
boj. Prav tako nam bo ostal v
trajnem spominu tudi œas po po-
plavi, ko smo bili deleæni vse-
sploøne podpore in pomoœi. Tudi
lovci smo za nekatere naøe œlane
zaprosili za pomoœ – in jo tudi
dobili! Rane, ki jih je strahotna
ujma zadala Æeleznikom, bodo
ostale øe dolgo, tudi tiste, manj
vidne v srcih naøih ljudi. Dogod-
ka ne bomo nikdar pozabili, tudi
po zaslugi in delavnosti naøih lju-
di, zaradi pomoœi drugih in tudi
zaradi darovalcev, ki so nam po-
nudili pomoœ.

Tudi naøi lovski druæini popla-
va ni prizanesla. Poplavilo in z
blatom nam je zalilo pritliœje lov-
skega doma, kjer imamo pisarno
in druøtvene prostore. Vendar
smo lovci dom oœistili in osuøili
v nekaj dneh. Uniœilo nam je tudi
nov most, ki smo ga zgradili do
streliøœa œez reko Soro.

Mnogo bolj kot dom LD pa je
poplava prizadela domove neka-
terih naøih œlanov. Nekateri so
ostali brez vsega, s povsem uni-
œenimi in z blatom ter peskom
zasutimi stanovanji. Nekateri so
jo odnesli nekoliko bolje in jim
je voda le razmoœila hiøe, uniœila
kurilnice ter odnesla cisterne z
gorivom … A bili smo pred zimo

in v takøni hiøi je ni mogoœe pre-
æiveti.

Lovska druæina Æelezniki je v
æelji pomagati svojim œlanom
odprla poseben banœni raœun za
zbiranje humanitarne pomoœi za
naøe œlane. S proønjo za pomoœ
smo se obrnili na slovenske lov-
ske druæine pa tudi na druge po-
tencialne darovalce. 

Do konca leta 2007, ko smo
namenski banœni raœun zaprli, se
je na njem zbralo 19.425,10 �.
Zbrani denar smo v celoti razde-
lili prizadetim lovcem. Ogledali
smo si razdejane stanovanjske
prostore pri vseh prizadetih lov-
cih in jih razporedili v tri skupi-
ne: v prvi so bili lovci s povsem
uniœenimi stanovanji, v drugi so
bili lovci z delno poplavljenimi
bivalnimi prostori in v tretji tisti
z uniœenimi kurilnicami. Gospo-
darske økode in uniœenih avto-
mobilov nismo ocenjevali. Po-
darjenih sredstev nismo razdelje-
vali po oceni vrednosti økode,
ampak glede na to, v katero sku-
pino se je uvrstil oøkodovanec.
Humanitarne pomoœi nismo ra-
zumeli kot povraœilo za povzro-
œeno økodo, ampak zgolj kot po-
moœ, s katero se bodo œlani laæje
izkopali iz popolnoma nemo-
goœih æivljenjskih razmer, v ka-
tere jih je pahnila nenadna kata-
strofalna ujma. Upam si trditi, da
nam je to uspelo. 

Zdaj vsi naøi œlani pa tudi dru-
gi prebivalci Æeleznikov æivimo
æe v suhih, ogrevanih in vsaj v
glavnem primernih stanovanjih.
Zato mi je v veliko veselje, da se
lahko kot stareøina Lovske dru-
æine Æelezniki v imenu lovske
druæine in v imenu prizadetih
œlanov zahvalim slovenskim
lovcem, lovskim druæinam in
drugim darovalcem, ki ste nam
pomagali v tej stiski. Hvaleæni
smo vam, dragi lovski tovariøi, za
podarjeni material, finanœna sred-
stva, pa tudi za moralno podporo. 

Ob solidarnosti, ki smo je bili
deleæni, obœutimo izjemno zado-
voljstvo, da pripadamo slovenski
lovski organizaciji.

V humanitarni akciji so fi-
nanœna sredstva prispevale lov-
ske druæine: LD Anhovo, LD
Borovnica, LD Brestanica, LD
Brezovica, LD Destrnik, LD
Dobrœa, LD Dobrova, LD Do-
brovo, LD Doliœ, LD Dolina, LD
Domæale, LD Globoko, LD Go-
renja vas, LD Gradiøœe - Koøana,
LD Ivanœna gorica, LD Ivanj-
kovci, LD Javornik Œrni vrh, LD
Jelovica - Ribno, LD Jesenice,
LD Joøt, LD Kanal, LD Kosta-
njevica na Krki, LD Kranjska
gora, LD Krekovøe, LD Krøko,
LD Logatec, LD Lukovica, LD

Mala Nedelja, LD Medvode, LD
Mislinja, LD Otoœec, LD Padeæ,
LD Pogorevc - Œrna, LD Polja-
ne, LD Porezen - Cerkno, LD
Prosenjakovci, LD Pøata, LD
Radenci, LD Soœa, LD Sorøko
polje, LD Srediøœe, LD Storæiœ,
LD Strojna, LD Suha krajina,
LD Øentjoøt, LD Økocjan, LD
Økofja Loka, LD Ømarna gora,
LD Toplice, LD Toøko Œelo, LD
Trojane - Oæbolt, LD Udenborøt,
LD Zemon, 

podjetji: Hartchrom Rendulic,
d. o. o.; Nimrod, d. o. o.,

posamezniki: Anton Globoœ-
nik, Joæe Hribar, Anton Jalen,
Lojze Kalan, Zvone Koroøak,
Marjan Likar (Forum Lov), Mi-
loø Peœoler, Simon Pleøko, Emil
Stefanœiœ, Simon Tolar, Marko
Vilfan, Tomaæ Æumer 

in LKD Gorenjske.
Vsem se iskreno zahvaljuje-

mo.
Anton Globoœnik, 

stareøina LD Æelezniki

Lovski objekti

Lovski informacijski sistem
Lisjak je zdaj dograjen øe z

enim modulom – Lovski objek-
ti. Œe delimo pripravo celotne
aplikacije, lahko reœemo, da je to
æe III. faza. Zadnja, IV., ki bo
namenjena pripravi øe preostale-
ga dela Letnega naœrta loviøœa
oziroma loviøœa s posebnim
namenom za leto xxxx, pa bo
pripravljena do maja 2008.

Nedvomno je modul Lovski
objekti najobseænejøi in je imela
komisija z njegovo pripravo
veliko dela. Za primerjavo: œlan-
ski modul vsebuje pribliæno
21.500 vnosov œlanov z zahteva-
nimi podatki, vsaj tri- do øtirikrat
toliko bo vnosov objektov; po
naøi oceni okrog 80.000. Kaj so
lovski objekti, naøteva æe Zakon
o divjadi in lovstvu (ZDLov-1):
visoke preæe, krmiøœa, lovske ste-
ze, solnice, krmne njive, kaluæe,
lovske koœe in bivaki, dodajamo
øe mrhoviøœa, remize, veœje vod-
ne vire itn.

Popis delimo na dve fazi. V
prvi bo vsaka lovska druæina do-
polnila evidence s podatki, ki jih
terja modul. Œe v neki lovski dru-
æini øe nimajo evidenc, jo œaka
dolgotrajnejøe delo pri fiziœnem
popisu, saj bo treba nekatere
podatke pridobiti na terenu od
lovskih œuvajev, revirnih vodij
ali œlanov. Zbirka podatkov je
obøirnejøa od zahteve Letnega
naœrta loviøœa (revir, tip objekta,
koordinatni sistem xy, zgodovi-
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Deklaracijo Odøtevanje 2010 sta podpisala: za IUCN Tamasov
Marghescu, regionalni direktor za Evropo, in za LZ Slovenije mag.
Sreœko F. Krope, predsednik LZ Slovenije.

Fo
to

: F
. R

ot
ar



Lokacija, krajevno ime ali mi-
krolokacija (ime domaœije, trav-
nika, potoka, cestnega odseka …)
– po tem podatku z iskalnikom
iøœemo objekt ali skupino objek-
tov na doloœeni domaœiji …, ime
in øtevilka K.O., parcelna øtevil-
ka (oba podatka sta obvezna za
vpis v Letni naœrt loviøœa); mi-
krolokacijo na interaktivnih zem-
ljevidih (GERK, NVATLAS) do-
loœamo z geokoordinatama XY.

Adaptacije, obnove, kjer be-
leæimo vsakokratne posege na
objektih.

Na podlagi pregledov lahko
pridobimo podatke, ki jih v ne-
kem trenutku potrebujemo za
pripravo poroœil, analiz ali celo-

treba vsem skeptikom æe vnaprej
povedati, zakaj je modul tako
pomemben (glej preglednico):

1. Upravljavci loviøœ morajo
evidentirati vse naprave in ob-
jekte, ki so namenjeni za uprav-
ljanje z divjadjo in loviøœem.
Verjamem, da imajo lovske dru-
æine evidence objektov, natanœ-
ne ali vsaj pribliæne; zdaj jih pre-
naøamo iz papirnate v elektron-
sko obliko, zagotovimo trajnost
podatkov in jih uporabljamo za
razliœne, dogovorjene namene
(letne naœrte loviøœ, letne popise
- inventure, preglednost lokacij
na interaktivnih zemljevidih, sloj-
nicah GERK …). Vzpostavljen
register lovskih objektov bo v
naslednjih letih treba le dopol-

in ne nazadnje, kolikøna je vred-
nost takih objektov. V to nas pre-
priœujejo razprave o naslednjih
koncesijah, zato bodo æe zgrajeni
objekti in njihovo vzdræevanje øe
kako pomemben argument pri
podeljevanju druge koncesije. 

3. Pripravljene bodo podlage za
naœrtovanje in realizacijo biome-
liorativnih in biotehniøkih ukre-
pov v loviøœu, kar je predvideno
s IV. fazo.

4. Moænost popisa objektov,
ki niso namenjeni za upravljanje
z loviøœem (zbiralnice in hladil-
nice za uplenjeno divjad, stre-
liøœa, oprema …), za redne letne
popise – inventure, vendar to po
dogovoru in odloœitvi pozneje.

5. Øe enkrat je treba poudariti:

10. sreœanje 
lovskih mojstrov 
in lovskih œuvajev
ZLD Notranjske -
Cerknica

Lani, v zaœetku avgusta, se je
iniciativni odbor Sekcije lov-

skih mojstrov in lovskih œuvajev
ZLD Notranjske - Cerknica se-
stal v Zeløah v lovskem domu
LD Cerknica. Tam smo se po
uvodni seznanitvi z delovanjem
sekcije in pregledu dosedanjih
sreœanj dogovorili o organizaciji
pomembnega 10. sreœanja, ki naj
bi bilo pod okriljem LD Cerkni-
ca. Ob tej priloænosti smo opazi-

na posegov na objektu), zato jih
vodimo kot neobvezne, vendar
niœ manj pomembne. Opredelju-
jemo naœelo zbiranja vseh podat-
kov z enkratnim popisom ob vzpo-
stavitvi registra, zato bo delo laæ-
je ob zahtevah pri dopolnjevanju
programa (slojnice s prikazom
lovskih objektov na GERK-u).
Œeprav Letni naœrt loviøœa za
solnice ne terja vseh podatkov,
komisija meni, da se popis opra-
vi po enotni metodologiji za vse
objekte in prilagodi prenos zbir-
nika podatkov. Za primer prika-
zujemo Popisni list lovskega ob-
jekta lovske preæe, metodologija
popisa pa je enaka za vse druge
objekte (glej primer popisnega
lista; desno).

spadamo paœ v tisto generacijo,
ki mora iz roœnih – papirnatih
evidenc prenesti podatke v elek-
tronsko obliko; ne zaradi nas sa-
mih, ampak zaradi nujnosti, ki
jih od nas terjajo œas in instituci-
je, s katerimi moramo sodelovati
in si izmenjavati podatke.

Z dosedanjim delom pri vode-
nju podatkov v Lisjaku so lov-

Leto izgradnje: podatek, ki
nam sluæi za ugotavljanje sta-
rosti objektov in izraœun amorti-
zacije.

Tip objekta doloœa vrsto lov-
ske preæe; podatek bo pomem-
ben tudi za doloœanje vrednosti
objekta po enotni, strokovno pri-
pravljeni metodologiji.

vitega vpogleda v podatke za po-
samezne ali vse vrste lovskih ob-
jektov. Primer selektivnega izpi-
sa podatkov iz Lisjaka; primer
preglednica spodaj:

Verjetno tudi tokrat ne bo ølo
brez pomislekov, kritik ali celo
odkritih nasprotovanj, vendar je

njevati (novi, dela na objektu) in
bo od gospodarja LD pri naœrto-
vanju in realizaciji terjal le uro
ali dve dela na leto, v naslednji
fazi tudi kronoloøko-dokumen-
tarno beleæenje realizacije letne-
ga naœrta loviøœa s œlani, ki
opravljajo posamezne naloge. 

2. To nalogo moramo dokon-
œati æe v fazi podpisovanja kon-
cesijskih pogodb ali celo prej in
dræavi æe vnaprej pokazati koli-
ko, katerih in lokacijsko razpore-
jenih objektov je v lovski druæini

ske druæine dokazale, da so pri-
pravljene, morda le premalo us-
posobljene za elektronsko po-
slovanje. Letos se moramo øe
malo potruditi, da bi  dosegli
postavljeni cilj. Letni naœrt lo-
viøœa in njegova realizacija mo-
rata biti posredovana Zavodu

za gozdove in obmoœnim OZUL

v elektronski obliki, kar od
upravljavcev loviøœ terja tudi
Pravilnik o vsebini naœrtov uprav-
ljanja z divjadjo. 

Joæe Samec
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POPISNI LIST LOVSKEGA OBJEKTA

Vrsta objekta: visoka preæa

Gradnja: leto izgradnje, nakupa revir øt.

Tip: 1. prostostojeœa
(ustrezno obkroæi) 2. drevesna

3. montaæna - premiœna
4. zaprta

Lokacija: Krajevno ime Ime in øtev. K.O. Parc. øtev. Koord. Y Koord. X

Adaptacija – obnova Leto: Vrsta del
Opomba

ID Vrsta objekta Podskupina objekta Krajevno ime Naziv in øt. kat. obœine Parcelna Koordinata x Koordinata y
objekta objekta øtevilka
1 lovska koœa Mauœevo Suhi vrh 806 28/3 159964 493133
2 lovski bivak Macigoj Urølja gora I. 898 861 151340 493182
3 lovska steza laæja Peœnik Urølja gora I. 898
3 streliøœe Mauœevo Suhi vrh 806 28/1 159956 493146
4 njiva krmne Janæevo Leøe 892 787 154057 491535
20 travnik Mauœevo Suhi vrh 806 28/1 159964 493133
21 visoka preæa drevesna Moœnik Øentanel 874 116/1 158078 491615
56 solnica deblo Marin Øentanel 874 191/1 158209 490874
57 krmiøœe jasli Marin Øentanel 874 191/1 158209 490874
129 visoka preæa prostostojeœa odprta Libnik Breznica 876 110/2 157360 493930



li, da posamezne LD niso neob-
veøœene o delovanju naøe sekci-
je. Poleg koordinatorjev iz posa-
meznih LD so bili med nami tudi
stareøina LD Cerknica in nekaj
œlanov njihovega UO. Samemu
posvetu je svojo vrednost dodal
tudi novi predsednik sveta za
izobraæevanje pri naøi obmoœni
lovski zvezi, Franc Koøœak.

Sreœanje LM in LŒ je bilo 8. 9.
2007 v lovskem domu LD Cerk-
nica v Zeløah pod budno taktirko
Antona Opeke, stareøine ome-
njene LD, lovskih œuvajev, lov-
skih mojstrov in øe nekaj poært-
vovalnih posameznikov, ki so s
svojo nesebiœno pomoœjo pri-
pomogli h kakovostnemu semi-
narju.

Program je bil tudi tokrat dob-
ro zasnovan in izpeljan, tako kot
se spodobi za tako sreœanje. V
uvodu nas je z dobrodoølico po-
zdravil stareøina gostiteljske LD
in nam zaæelel uspeøen izobraæe-
valni del ter pozval predsednika
ZLD Notranjske Eda Lenarœiœa,
da je prevzel besedo. Spregovo-
ril nam je o pomenu takønega
strokovnega druæenja za ZLD
Notranjske, obenem pa nam je
izrekel tudi nekaj spodbudnih be-
sed in mnenj v premislek. Tudi
pozneje je sodeloval v razgovoru
in odgovarjal na doloœena vpra-
øanja, ki so se nanaøala na de-
lovanje ZLD Notranjske v pri-
hodnje. Za njim je dobila besedo
mag. Nataøa Oven, ki nam je kot
pravnica in generalna sekretarka
LZS povedala nekaj misli in oce-
no, kako se izvaja lovski zakon,
kako potekajo povezovanja lov-
skih druæin v OZUL, kdaj naj bi
naposled æe dobili koncesije, o
nujnostih in koristih povezovanj
LD v okviru LZS. Beseda je bila
tudi o obmoœnih lovskih zvezah,
ki naj bi nemoteno delovale tudi
vnaprej, morda s kakøno spre-
membo, vendar je marsikaj od-
visno tudi od odloœitev v LD. Na-
dalje nam je spregovorila o ak-
tivnostih organov LZS pri reøe-
vanju amandmajev na zdajønji
lovski zakon, posebno øe glede
trajanja prve koncesijske dobe, o
kateri je bilo veliko besed v vseh
medijih. Na koncu je odgovorila
na marsikatero vpraøanje o or-
ganiziranosti LZS, o moænostih
spremembe zakona za uveljavi-
tev œim daljøega koncesijskega
obdobja ter o staliøœih, ki jih za-
stopa tudi sama kot lovka in
pravnica.

Po krajøem premoru je besedo
dobil povabljeni veterinarski stro-
kovnjak Tomaæ Skrbinøek in
nam predstavil raziskovalni pro-
jekt genetskih raziskav pri med-
vedu. Predavanje je bilo zelo za-

nimivo, saj nam je na poljuden
naœin opisal pomen raziskav za
znanstvene raziskave, poslediœ-
no pa tudi za nas, lovce. Opisal je
æe opravljeno dosedanje delo in
nas pozval k œim aktivnejøemu
zbiranju medvedjih iztrebkov, ki
so potrebni za raziskave. O tem
je æe pisal v glasilu Lovec, zato
zadev ne bom ponavljal. Oblju-
bil pa je, da se je z urednikom
dogovoril, da bo vse rezultate
objavljal sproti. V razpravi nam
je rad odgovoril prav na vsa
vpraøanja. Kot nelovec nam je
glede øe nedoloœene koncesijske
dobe, ki nas je muœila, v razmi-
slek povedal svoje mnenje. Me-
nil je namreœ, da z vidika gojitve
in varstva divjadi lovci ne bi
smeli privoliti v koncesijsko dobo
10 let; po njegovem mnenju je
prekratka celo 20-letna. Œe se bo
uresniœilo, za kar se zavzemajo
nekateri v dræavnem zboru, bomo
lahko praznovali samo øe 110-
letnico (dvomi o 120-letnici) or-
ganiziranega slovenskega lovst-
va, je bil prepriœan. Tako menijo
mnogi naravovarstveniki in bio-
logi ki niso lovci, je øe dodal.
Dokaz za to nam je lahko æe naøa
juæna soseda Hrvaøka, v kateri so
denar in interes posameznikov

prevladali pred gojitvijo in varst-
vom narave.

Po konœanem predavanju je
sledila øe potrditev novega pred-
sednika sekcije lovskih œuvajev
in lovskih mojstrov ZLD Not-
ranjske. To je postal Benjamin
Jurca iz LD Cerknica. Stareøina
gostiteljske LD nas je na koncu
povabil na druæabni del sreœanja,
ki smo ga popestrili s sreœelo-
vom, streljanjem v »skrito« tar-
œo, merjenjem prøuta in balina-
njem. Bilo je res pestro in prijet-
no. A da z naøega sreœanja ne bi
odøli brez spominkov, so nam or-
ganizatorji razdelili kape z lov-
skim motivom in DVD o Not-
ranjskem parku. 

Ob naøem jubilejnem, 10. sre-
œanju velja vsa zahvala lovcem
LD Cerknica, ki so poskrbeli za
naøe udobje, vsem predavate-
ljem, posebno øe Blaæu Kræetu,
ki je na sreœanju povedal tudi ne-
katera staliøœa glede delovanja
LZS in o pomenu projekta genet-
ske raziskave naøega medveda.
Blaæ, ki je bil æe veœkrat naø pre-
davatelj, se je vedno rad odzval
naøemu vabilu, za kar se mu na
tem mestu zahvaljujemo. Da je
sekcija izbrala pravo pot, je raz-
vidno tudi iz tega, da se øtevilo

sluøateljev poveœuje iz leta v
leto, saj je 10. sreœanje preseglo
naøa priœakovanja, obenem pa
nam vlilo nov navdih in voljo za
organizacijo naslednjih sreœanj.
Novemu vodstvu sekcije æelim
vsaj tako dobro udeleæbo, kot
smo je bili deleæni doslej, saj
brez takønih lovcev ni uspeønih
dopolnilnih, strokovnih izobra-
æevanj in druæabnih tovrstnih
sreœanj.

Pavel Nared

Deset let sekcije 
lovskih œuvajev in
lovskih mojstrov 
ZLD Notranjske

Prvi teœaj za lovske œuvaje pri
ZLD Notranjske je bil orga-

niziran leta 1979 v prostorih OØ
Notranjski odred v Cerknici. Ta-
krat je teœaj obiskovalo 31 sluøa-
teljev, od katerih jih je izpit us-
peøno opravilo 28. V poznejøih
letih je nekaj posameznikov us-
peøno opravilo tudi dopisno øolo
za lovske tehnike v Ljubljani, ki
jo je organizirala LZS. V osem-
desetih letih je nekaj œlanov naøe
ZLD v drugih obmoœnih lovskih
zvezah opravilo lovskoœuvajski
teœaj; veœinoma na svoje stroøke.
Ker se je œlanstvo spreminjalo in
je bilo med œlani posameznih
druæin precej zanimanja za do-
datno izobraæevanje in pridobi-
tev naziva lovski œuvaj, sta leta
1995 ZLD Notranjske in LZS
organizirali drugi teœaj na ob-
moœju naøe zveze. Teœaj je pote-
kal v Osnovni øoli Joæeta Krajca
na Rakeku, udeleæilo pa se ga je
kar 41 sluøateljev, od katerih so
tudi vsi uspeøno opravili izpit za
lovske œuvaje. Leta 2005 je bil
organiziran øe tretji teœaj, ki je
potekal v sejni sobi na policijski
postaji v Cerknici, udeleæilo pa
se ga je 20 sluøateljev iz naøe
ZLD. Vsi so si uspeøno pridobili
naziv lovski œuvaj. Med drugim
in tretjim teœajem je LZS organi-
zirala dopisno øolo za lovskega
tehnika. Takrat so se po novem
lovskem zakonu tudi v lovski
tehniki preimenovali v lovske
mojstre.

Doloœeni œlani iz vseh LD
naøe lovske zveze so menili, da
je pomembno, da se dodatno
neprestano izobraæujejo. Ker je
nastala doloœena praznina pri do-
datnem izobraæevanju œlanstva,
se je na pobudo lovskih œuvajev
iz LD Begunje leta 1997 obli-
koval iniciativni odbor poznejøe
Sekcije lovskih mojstrov in lov-
skih œuvajev ZLD Notranjske pod
»okriljem« sveta ZLD N za izo-
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Skupinski posnetek udeleæencev 10. sreœanja œlanov sekcije lovskih
mojstrov in lovskih œuvajev ZLD Notranjske - Cerknica

Predavateljski aktiv na 10., jubilejnem sreœanju LM in LŒ Notranjske
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braæevanje. Pri prvem sreœanju
je nastalo kar nekaj nesoglasij
med iniciativnim odborom in
svetom za izobraæevanje. V re-
øevanje nesoglasij se je vkljuœil
takratni predsednik LZS IN ZLD
Notranjske inæ. Joæe Strle. Tako
je iniciativni odbor leta 1998 ob
veliki podpori LD Begunje in ta-
kratnega vodstva ZLD organizi-
ral prvo sreœanje lovskih tehni-
kov / pozneje mojstrov (LM) in
lovskih œuvajev (LŒ) v Begu-
njah. Na tistem sreœanju so urad-
no ustanovili sekcijo pod pokro-
viteljstvom sveta ZLD za izo-
braæevanje in je tako dobila svo-
jega koordinatorja med svetom
in sekcijo oziroma predsednika
sekcije.

Na prvem sreœanju smo se do-
menili o ciljih sekcije, ki naj te-
meljijo na sprotnem izobraæe-
vanju, in se vsi strinjali glede
pomena izobraæevanja kot o nuj-
nosti zdajønjega œasa. Naøa sre-
œanja se financirajo s prispevki
udeleæencev, sponzorjev in sred-
stev sveta za izobraæevanje. Prvo
in drugo sreœanje sta bili v orga-
nizacijskem pomenu dokaj zah-
tevni, saj so bili to naøi prvi kora-
ki, ki so se pri naslednjih sreœa-
njih sprostili in dobili tudi osno-
ve za organizacijo pa tudi finan-
ciranje. Tretje sreœanje je podpr-
la æe naøa obmoœna lovska zveza
oziroma njen svet za izobra-
æevanje, saj se je prav ta sekcija

dokazala kot pomemben œlen pri
dodatnem izobraæevanju œlan-
stva. Ime sekcije ne pomeni, da
je izobraæevanje namenjeno samo
LM in LŒ. Zato je sekcija v svoje
vrste povabila tudi stareøine in
gospodarje LD, ki niso œlani LM
ali LŒ. Pa ne da bi zapostavljal
druge œlane LD naøe lovske zve-
ze, vendar bi bila øe øirøa organi-
zacija in izvedba takega izobra-
æevanja preveœ zahtevna naloga.
Vsekakor bi moral svet za izo-
braæevanje prouœiti tudi to pro-
blematiko in ugotoviti æeljo in
potrebo preostalega œlanstva po
dodatnem sprotnem izobraæeva-
nju in potrebi organizacije raznih
predavanj. Le kakovostna preda-
vanja so pomemben kljuœ pri
uspeønem strokovnem sreœanju.
Menim, da je prav to uspelo naøi
sekciji. Zato velja na tem mestu
zahvala vsem predavateljem, ki
so prisluhnili naøim æeljam in se
za to tudi posebej pripravili ter za
njihove kakovostne referate in
predavanja.

Ob 10-letnici sekcije lahko na-
piøem, da je iniciativni odbor
dosegel svoj æeleni cilj v dobro
vseh sluøateljev, saj je sekcija
zaæivela v polnem pomenu. Delo
temelji na izobraæevanju, druæe-
nju in ohranjanju lovske kulture.
Delujemo strpno, v dobro vseh
udeleæencev izobraæevalnih sre-
œanj, v skladu s programom izo-
braæevanja sveta ZLD za izobra-

æevanje. Tako sekcija lahko daje
zgled tudi drugim obmoœnim
zvezam za podobno organizira-
nost, œe bi to æeleli oziroma je øe
nimajo.

Da lahko piøem o jubileju, ve-
lja zahvala vsem predstavnikom
iniciativnega odbora (imen ne
bom omenjal), posameznim dru-
æinam za tvorno sodelovanje in
predstavljanje sekcije, vsem moj-
strom in lovskim œuvajem, ki se
redno udeleæijo vsakega sreœanja
in tako poudarjajo smisel dru-
æenja ter organizatorjem povrne-
jo ves trud s svojo øtevilœno ude-
leæbo. Iskreno se zahvaljujemo
vodstvu ZLD Notranjske in sve-
tu za izobraæevanje, ki sta nam
izdatno pomagala po drugem sre-
œanju, vsem dosedanjim in pri-
hodnjim predavateljem, ki so si
vzeli œas in si ga bodo øe vzeli za
naøa sreœanja. Prav tako jim velja
iskrena zahvala, saj so s svojimi
predavanji pritegnili v povpreœju
54,7 sluøatelja na sreœanje, v kar
pa niso bili vøteti œlani organiza-
cije posameznega sreœanja. V
odstotkih je to kar 68,7 % vseh
LM in LŒ pri naøi zvezi. Na
koncu hvala vsem LD, ki so bile
organizatorke sreœanj. Ob preda-
ji vodenja sekcije æelimo nove-
mu vodstvu veliko uspehov pri
nadaljnjem delu in si æelimo, da
bomo lahko øe prebirali poroœila
o aktivnosti sekcije.

Pavel Nared

Pregled odstrela 
in izgub divjadi v 
Slovenskogoriøkem
LUO

Slovenskogoriøko lovsko up-
ravljalsko obmoœje (LUO)

zajema loviøœa 24 LD: Benedikt,
Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah,
Dobrava, Sv. Ana v Slov. gori-
cah, Voliœina, Velka, Paloma
Sladki vrh, Øentilj, Jakob, Kun-
gota, Pesnica - Jarenina, Pernica,
Duplek, Maleœnik - Koøaki, Ci-
gonca, Œreønjevec, Laporje, Pol-
skava, Raœe, Starøe, Pobreæje -
Miklavæ, Kamnica in loviøœe LZ
Maribor (fazanerija Vurberk).
Glavna vrsta divjadi v loviøœih,
kjer so zelo podobne naravne
razmere, je srnjad. Mala poljska
divjad, kot sta predvsem fazan in
poljski zajec, je sicer prisotna,
vendar pri odstrelu v veœini lo-
viøœ ne pomeni pomembnejøega
deleæa.

Letni pregled odstrela in iz-
gub divjadi v Slovenskogoriøkem
LUO za leto 2007 smo v skladu z
veljavnim pravilnikom æe drugo
leto zapored opravili v prostorih
Osnovne øole Lenart, ki nam
gostoljubno nudi primeren pro-
stor in raœunalniøko opremo z in-
ternetno povezavo, kar je nujno
potrebno za izvedbo takønega pre-
gleda. 
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Znaœilnost letoønjega pregleda
lanskega odstrela in izgub, ki je
bil organiziran v soboto, 19. 1.
2008, je, da so LD izredno vest-
no in dosledno vnesle podatke v
raœunalniøki program Lisjak, ki
omogoœa na enoten naœin dober
vpogled, primerjavo in tudi ob-
delavo podatkov za sleherno lo-
viøœe. Kot kaæe, se je tak naœin

vodenja evidenc odstrela in iz-
gub zdaj »dobro prijel« kljub
zaœetnim teæavam, saj v nekate-
rih LD preprosto ni bilo lahko
najti œlana, ki je bil usposobljen
za tovrstno delo z raœunalnikom
in ki ima povrhu vsega tudi smi-
sel, voljo ter potreben œas. Tudi
priprava dokaznega gradiva o od-
strelu (pripravljenih trofejah in
œeljustih) je bila zadovoljiva, saj
so LD natanœno izkazale øtevilœ-

divjadi pravilno evidentirani ter
razvrøœeni v ustrezne spolne in
starostne kategorije. Za to imajo
v LD najveœ zaslug vestni gospo-
darji LD. Komisija je na posa-
mezne, resnici na ljubo redke po-
manjkljivosti opozorila in izrazi-
la æeljo, da bi bil pregled za leto
2008 øe bolj urejen in pregleden. 

Pomembnega strokovnega sre-
œanja lovcev so se pri Lenartu
udeleæili, poleg predstavnikov

nost in kakovost odstrela s pra-
vilno pripravljenimi trofejami.

Zato œlani komisije za pregled
in oceno odstrela ter izgub div-
jadi nismo imeli veliko teæav s
sprotnimi popravki podatkov.
Tako smo skupaj s predstavniki
posameznih loviøœ podpisali konœ-
ne zapisnike, ki pravzaprav potr-
jujejo, da so odstreli in izgube

Zavoda za gozdove (Martin
Krajnc in Ivan Pogaœ) in œlana
omenjene komisije, øe drugi po-
membni gostje: predsednik LZ
Maribor Branko Kurnik, pred-
stavnica MKGP - vodja sektorja
za lovstvo Urøka Srnec ter ob-
moœni inøpektor za lovstvo Bo-
jan Kotnik.

Odstrel in izgube divjadi v Slo-
venskogoriøkem LUO v letu
2007:
Divjad Odstrel in izgube

Srnjad 2.548 
(od tega 24,8 % izgub) 

Divji praøiœ 5
Lisica 519
Jazbec 28
Kuna belica 95
Kuna zlatica 4
Poljski zajec 349
Fazan 1.228
Raca mlakarica 289 

Franci Ornik, 
predsednik Komisije za pregled

in oceno odstrela in izgub divjadi
za Slovenskogoriøko LUO

Poroœilo 
o podpori peticiji
Lovski fevdalizem na pohodu 

Lovcem in drugi javnosti na
kratko poroœamo o podpori

peticiji proti radikalnim spre-
membam Zakona o divjadi in
lovstvu iz leta 2004, kar bi po
naøem mnenju pomenilo vraœa-
nje v æe zdavnaj preæiveto ob-
dobje, ko je bila lovna pravica
vezana na lastnino zemljiøœa. Pe-
ticijo smo poslali za objavo v gla-
silo Lovec, podpise podpore pa
smo zbirali na Ekoloøkem foru-
mu LDS. Poroœilo øe ni dokonœ-
no, ker podpisi podpore øe ved-
no prihajajo. Obvezujemo se, da
bomo dokonœno poroœilo natis-
nili v posebni publikaciji, v ka-
teri bodo objavljena tudi øtevilna
mnenja, staliøœa in komentarji, ki
so nam jih posredovali v pisni
obliki lovci ter drugi obœani.

Odziv med lovci in drugimi je
bil izjemno velik in tako moœan,
da tega ob prejønji pasivnosti
Lovske zveze Slovenije nismo
niti priœakovali. Rezultati dajejo
ob stoletnici slovenskega lovstva
moœno oporo in usmeritev vod-
stvu Lovske zveze Slovenije, da
s svojim jasnim konceptom in
programom odloœneje nastopa v
strokovni, politiœni in sploøni
javnosti, pa tudi pri urejanju raz-
mer v lastni organizaciji. Ob ta-
kih rezultatih, ki jih kaæe javna
podpora peticiji, se vodstva na
vseh nivojih ne morejo in ne

smejo veœ sprenevedati. V lovski
organizaciji se morata konœati
zavajanje in zmeda! Za to so
odgovorna vodstva na vseh nivo-
jih, od vsake lovske druæine do
Lovske zveze Slovenije, in nihœe
drug.

Ob tem je morda treba øe
komu pojasniti, da bi lahko dal
tako ali podobno pobudo vsak
œlan slovenske lovske organiza-
cije, ne glede na to, kakøen je
njegov svetovni nazor, kakøen
status in poloæaj ima v lovstvu in
v naøi druæbi. Ob tem tudi ni
pomembno in se ni treba oprede-
ljevati do politiœnih strank, saj bi
bil pobudnik lahko simpatizer ali
œlan vsake politiœne stranke. To
so tudi naœela, ki so vgrajena v
Etiœni kodeks slovenskih lovcev,
ki smo ga sprejeli z Zaprisego in
podpisom, zato tudi obvezuje
vse œlane. Øe veœ, ne samo vsak
lovec, tako pobudo bi lahko dal
tudi vsak naø dræavljan, ker smo v
demokratiœni druæbi. Res pa je,
da smo priœakovali odziv in po-
dobne akcije ob predlaganih in
økodljivih spremembah zakona
predvsem od øtevilnih funkcio-
narjev, ki se priøtevajo med vod-
stvo slovenske lovske organiza-
cije: veœ kot øtiristo stareøin lov-
skih druæin, vsa vodstva obmoœ-
nih lovskih zvez in lovskouprav-
ljalskih obmoœij, upravni in nad-
zorni odbor ter predsednik Lov-
ske zveze Slovenije. Vendar se
to ni zgodilo, zato sem podpisal
poziv sam kot œlan Lovske dru-
æine Predgrad in s tem tudi kot
œlan Lovske zveze Slovenije.

Povsem nepomembno je, kje
so se zbirali podpisi za podporo
peticiji, saj so to le obseæna in
zahtevna tehniœna opravila, ki pa
so nujna zaradi verodostojnosti
postopka in dokazil, zato morajo
biti take zadeve tudi skrbno do-
kumentirane in arhivirane. Naj
se ob tej priloænosti zahvalim za
vso pomoœ predsedniku Ekolo-
økega foruma mag. Boæidarju
Flajømanu, ki je æe veœ let œastni
œlan Lovske druæine Metlika, da
je sprejemal in urejal tako obseæ-
no poøto ter odgovarjal na øtevil-
na vpraøanja, ker sam tega goto-
vo ne bi zmogel.

Po zbranih podatkih do de-
cembra 2007 so bili rezultati na-
slednji:

– Dotlej je podporo peticiji
podpisalo 152 lovskih druæin z
vsemi svojimi œlani ter veœ kot
6.000 posameznikov.

– Upravni odbor Zveze lov-
skih druæin Gorenjske je na svoji
seji 18. 10. 2007 sprejel sklep, da
je peticijo podprlo 25 lovskih
druæin, kar je 1.387 gorenjskih
lovcev.
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S pregleda odstrela srnjadi LD Voliœina

Komisija za pregled in oceno odstrela ter izgub divjadi za Slovensko-
-goriøko LUO: pripravnik Franc Øtandeker, Franci Ornik, Ivan
Pogaœ, pripravnica Mihaela Martinøek, Bojan Kotnik (lovski
inøpektor), Ivan Partliœ, Otmar Lavuger, Janez Peøl, Franc Koøir,
Duøan Rosenfeld, Miroslav Bauman in Franc Oman
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– Ob proslavi stoletnice slo-
venskega lovstva je pred Can-
karjevim domom  27. 10. 2007
podpisalo peticijo 618 lovcev.

– Peticijo je podprla Savinj-
sko-Kozjanska ZLD – Celje,
Zveza lovskih druæin Ptuj - Or-
moæ s 1.040 œlani, Zveza lovskih
druæin Zasavje s 1.048 œlani,
Lovska zveza Gornje Posoœje s
412 podpisi.

– Med drugimi so peticijo prvi
podpisali: mag. Boæidar Flajø-
man, dr. Duøan Plut, dr. Boris
Kryøtufek, dr. Ivan Kos, mag.
Janez Œernaœ, mag. Romana Er-
hatiœ Øirnik, dr. Miha Adamiœ,
dr. Peter Kruljc, mag. Borut Sa-
jovic, Bojan Lepiœnik, dr. Boris
Vezjak, Joæef Økoljœ, Niko Rai-
ner, Boris Leskovic, Milan Caj-
ner, Ciril Øtrumbelj, Marko Jo-
nozoviœ, dr. Marijan Kotar, dr.
Boøtjan Pokorny, Blaæ Kræe, dr.
Andrej Bidovec, Miha Marenœe,
dr. Darko Øtrajn, Sandi Øavli,
Ivan Maleøiœ, Anton Anderliœ,
Ljubo Germiœ, Aleø Guliœ, mag.
Nataøa Oven, Sely de Brea Øu-
bic, Bruno Skumavc, Marijan
Likar. (Seznam podpisnikov je
interesentom na vpogled tudi v
uredniøtvu glasila Lovec.)

Na podlagi tega lahko zaklju-
œimo:

• Øtevilo zbranih podpisov v
podporo peticiji Lovski fevdali-
zem na pohodu dokazuje, da ve-
œina slovenskih lovcev in velik
del javnosti podpira zdajønjo
ureditev naøega lovstva, ki je do-
loœena v Zakonu o divjadi in lov-
stvu (Uradni list RS, øtev. 46/
/2004). Zato podpisniki peticije
zahtevajo, da Vlada RS spoøtuje
pravni red in uresniœuje veljavni
zakon. 

• Slovenski lovci zahtevajo
spoøtovanje odloœbe Ustavnega
sodiøœa RS, ki je obravnavalo
øtevilne pritoæbe in zahtevke za
presojo ustavnosti sedanjega Za-
kona o divjadi in lovstvu. Veœina
se nikakor ne strinja, da bi bila
lovna pravica vezana na lastnino
zemljiøœ in gozdov, kar so zahte-
ve daleœ najveœjega gozdnega
veleposestnika – Rimskokatoli-
øke cerkve, seveda pa tudi drugih
(vele)posestnikov.

• Vodstvo Lovske zveze Slo-
venije mora zagovarjati in braniti
zdajønji koncept ureditve sloven-
skega lovstva in zdruæevanje œla-
nov v svojo organizacijo - Lov-
sko zvezo Slovenije, ki je nara-
vovarstvena, nevladna in nepoli-
tiœna organizacija.

• Lovska zveza Slovenije mora
œim prej pripraviti in sprejeti
koncept razvoja in program za
uresniœevanje tega razvoja. Samo
to bo lahko realna in trdna podla-

ga za presojo v politiœnih stran-
kah za podporo ali na drugi strani
za nasprotovanje takemu kon-
ceptu razvoja. 

• Samo na podlagi jasnega kon-
cepta razvoja in programa lahko
Lovska zveza Slovenije priœaku-
je in tudi pridobi prave zavezni-
ke, ki jih potrebuje v javnosti,
politiœnih strankah in gibanjih,
med poslanci v Dræavnem zboru
RS ter pri nevladnih organizaci-
jah. 

• Slovenska lovska organiza-
cija mora v javnosti redno pred-
stavljati svojo novo vlogo pri
varstvu narave in okolja, kar je
aktivno varstvo vseh vrst pro-
stoæiveœih divjih æivali, ki so od-
visne predvsem od svojega na-
ravnega æivljenjskega prostora.

• Nedvomno je rezultat petici-
je, da smo vsaj zaenkrat pre-
preœili sprejem økodljivih spre-
memb Zakona o divjadi in lov-
stvu, ki so bile æe predloæene
Dræavnemu zboru RS.

Iskreno se zahvaljujem vsem,
ki so podprli peticijo ter tako
izkazali pripadnost vrednotam
naøe stoletne lovske tradicije, naøi
etiki in lovski kulturi! Lahko bi
zakljuœili s prirejenimi stihi na-
øega velikega poeta: Lovec, veø
svoj dolg? Povej resnico za da-
naønjo rabo, vsi jo bomo povzeli
za tabo!

Æelim vam uspeøno delo, dob-
ro poœutje v naøi naravi ter dober
pogled.

Janez Œernaœ

Tudi v Novem 
mestu proslavili 
100-letnico 
lovstva

Stoletnico uspeønega delova-
nja lovske organizacije v Slo-

veniji je Zveza lovskih druæin
Novo mesto, ki ji uspeøno pred-
seduje Miha Boæiœ, proslavila na
slovesnosti v Kulturnem centru
Janeza Trdine v Novem mestu.
Prireditev je pripravil neutrudni
sekretar ZLD Novo mesto Stane
Gabrijel, vodil pa jo je priznani
dolenjski voditelj Slavko Pod-
boj. Prireditve, ki so jo s svojo
prisotnostjo obeleæili æupani do-
lenjskih obœin, med njimi Alojz
Muhiœ, æupan Mestne obœine
Novo mesto, øtevilni obœani in
lovci, œlani osemnajstih lovskih
druæin, ki so vkljuœene v to ob-
moœno lovsko zvezo, je poœastil
Orkester slovenske policije pod
taktirko Tomaæa Kmetiœa. Pro-
slavo so naznanile slavnostne
fanfare zbora dolenjskih rogistov.

Slavnostni govornik Miha Bo-
æiœ je v svojem nagovoru opisal
slavno, a vœasih tudi trnovo pot
slovenskih lovcev od leta 1907,
ko je bil v Ljubljani ustanovljen
Slovenski lovski klub, pot usta-
novitve Slovenskega lovskega
druøtva leta 1909, pa do danaø-
njih dni, ki lovsko organizacijo
uvrøœamo med vidne naravovar-

tiral Brane Praznik, bolj znan
kot igralec, ki upodablja lik Kr-
javlja. Na prireditvi je nastopil
tudi Marko Kobal, operni solist,
ki ga je na citrah spremljal To-
maæ Plahutnik.

ZLD Novo mesto je zasluænim
lovcem podelila priznanja; med
njimi velja omeniti gospodar-
stvenika in lovskega tovariøa Ja-

stvene organizacije civilne druæ-
be. O pomenu Lovske zveze Slo-
venije je spregovoril tedanji pred-
sednik Bogdan Mahne. Zanimi-
vost veœera je bilo razkritje lov-
skih pesmi doslej malo znanega
ljudskega pesnika Janeza An-
doljøka, ki je napisal zbirko
iskrivih lovskih pesmi. Da sled-
nje niso øle v pozabo, je zasluæen
Tone Goønik, znani dolenjski
novinar in publicist. Goønik se je
pred davnimi leti sreœal z izjem-
nim talentom pesnika Andoljøka,
zato je poskrbel, da so se ohrani-
li zapisi njegovih pesniøkih vred-
not, s katerimi je plastiœno prika-
zal domaœo »jago« in lovce iz
trebanjske Velike Loke ter njene
okolice. Ob tej priloænosti je no-
vomeøka ZLD zaloæila zbirko
Andoljøkovih lovskih pesmi, ki
jih je na prireditvi doæiveto reci-

neza Bulca, sina znamenitega
dolenjskega lovca in zasluænega
politika Franja Bulca, nestorja
dolenjskih lovcev. Udeleæence
lovske prireditve je navduøil kon-
cert Policijskega orkestra. Po kon-
œani proslavi so se lovci in njiho-
vi prijatelji poveselili na zakuski
v avli kulturnega centra. Obudili
so stara prijateljstva in oæivele so
lovske zgodbe, na trenutke – v
lovski zanesenosti – so jih po-
pestrili tudi z lovsko latinøœino.
Proslava je znova dokazala, da
so øe vedno æive ideje Franca
Hribarja in Ivana Lovrenœiœa o
lovskem poslanstvu in da niso za-
øle v pozabo. Naloge in poslan-
stvo LZS ter njenih œlanov osta-
jajo varstvo, zaøœita in lov divja-
di na naœelih prostovoljnosti in
trajnostne rabe.

Bojan Avbar
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Med nagrajenci je bil tudi novinar Tone Goønik (prvi z leve), ki je
odkril ljudskega pesnika Andoljøka, avtorja lovskih pesmi. 

Slavnostni govornik Miha Boæiœ, predsednik ZLD Novo mesto, je v
svojem govoru opisal pot slovenskih lovcev.
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Lovske druæine 
Koroøke lovske 
zveze bogatejøe 
za 52 mentorjev

Koroøka lovska zveza (KLZ)
je lani decembra glede na

predhodni razpis organizirala in
izpeljala teœaj za mentorje lov-
skim pripravnikom. Odziv LD
na razpis je bil presenetljiv, saj
se je prijavilo kar 68 kandidatov.
To pa je bilo preveœ kandidatov
za en teœaj, zato ga je zveza orga-
nizirala v dveh skupinah.

Zanimivost teœaja je prav go-
tovo v tem, da ga je obiskovalo
tudi 16 lovcev, ki so teœaj za
mentorja lovskim pripravnikom
obiskovali æe pred leti. Povedali
so, da so priøli na ta teœaj samo
zato, da bi si obnovili znanje ter
se seznanili z vsemi novostmi, ki
jih je na to podroœje prinesla
nova zakonodaja. Le-teh je kar
veliko in tudi mesto mentorja je
uzakonjeno v Zakonu o divjadi
in lovstvu, pa tudi v vseh drugih
podzakonskih aktih. To je ne-
dvomno hvalevreden primer, saj
kaæe, da imajo taki mentorji v
svoji LD pravilen in odgovoren
odnos do dela z lovskim priprav-
nikom.

Novi kandidati za mentorje
lovskim pripravnikom so prva
generacija v Sloveniji, ki so mo-
rali po sklepu komisije LZS za
izobraæevanje opraviti preizkus
pridobljenega znanja, ki je vse-
boval tudi skromno preverjanje
sploønega lovskega znanja. Pre-
verjanje je opravljalo 52 kandi-
datov po enem tednu od preda-
vanja. Tematika na preverjanju
znanja je bila sestavljena iz treh
vsebinskih sklopov, in sicer: men-
tor in njegovo delo; metode
mentorjevega dela (snov je iz
vsebine predavanj) ter preverja-

nje mentorjevega sploønega lov-
skega znanja, ki je v glavnem
zajemalo temeljna praktiœna vpra-
øanja iz lovske zakonodaje.

Kot predavatelj in ocenjevalec
prikazanega znanja lahko oce-
nim, da je veœina od njih pokaza-
la zelo solidno znanje, kar pome-

ni, da so LD pri KLZ pridobile
kar lepo øtevilo prepotrebnih no-
vih in usposobljenih mentorjev
novim lovskim pripravnikom.
Vsem œestitamo!

Branko Vasa

Dræavno prvenstvo
LZS za veterane

Komisija LZS za strelstvo je
lani razpisala æe 13. Dræav-

no prvenstvo LZS za veterane, ki
je bilo 8. septembra v Kunøper-
ku. Na prvenstvu, ki je bilo æe
drugiœ na tistem koncu Sloveni-
je, se je zbralo veliko udeleæen-
cev, kar kaæe, da je zanimanje
med veterani naøe lovske organi-
zacije za strelska tekmovanja øe
veliko, predvsem zaradi dejstva,
da œlani lahko tekmujejo in me-
rijo strelske moœi v svoji »vete-
ranski« kategoriji. To potrjuje
tudi pravilnost odloœitve Komi-
sije za strelstvo pri LZS, ki je
takøno tekmovanje uvrstila v

redni program vsakoletnih dr-
æavnih prvenstev LZS v strelja-
nju.

Tekmovanje se je zaœelo ob
9.30 z otvoritveno slovesnostjo,
kjer so udeleæence prvenstva po-
zdravili æupan Bistrice ob Sotli,
predstavnik LZS Mitja Kersnik
in predsednik Komisije za lov-
sko strelstvo Brane Kurnik.

Tekmovanje je potekalo na
zelo dobro pripravljenih streli-
øœih, v lepem naravnem okolju in

REZULTATI Dræavnega prven-
stva za veterane (8. 9. 2007):

KOMBINACIJA
EKIPNO: toœk
1. ZLD GORENJSKE 547
1. T. ZUPAN (ZGS) 191 
2. SK ZLD CELJE 539
3. ZLD POSAVJE 533
4. LZ KOROØKE 531
5. ZLD KOŒEVJE 517
6. ZLD LJUBLJANA 492

POSAMEZNO: toœk
1. T. ZUPAN (ZGS) 191 
2. P. SLATNAR

(Gorenjska) 191
3. K. CIZEJ (Celje) 191
4. I. CURL (Koœevje) 188
5. T. MARKIŒ (Gorenjska) 187
6. S. IVANØEK (Celje) 183

GLINASTI GOLOBI
EKIPNO: toœk
1. ZLD GORENJSKE 264 
2. SK ZLD CELJE 258
3. LZ KOROØKE 252
4. ZLD POSAVJE 246
5. ZLD BELE KRAJINE 238
6. ZLD KOŒEVJE 232

POSAMEZNO: toœk
1. K. CIZEJ (Celje) 196 
2. T. ZUPAN (ZGS) 192
3. P. SLATNAR

(Gorenjska) 192
4. S. ÆNIDARIŒ (Prlekija) 188
5. T. MARKIŒ (Gorenjska) 184
6. I. CURL (Koœevje) 180

MK PUØKA
EKIPNO: toœk
1. ZLD POSAVJE 287 
2. ZLD KOŒEVJE 285
3. ZLD LJUBLJANA 284
4. ZLD GORENJSKA 283
5. SKZLD CELJE 281
6. LZ KOROØKA 279

POSAMEZNO: toœk
1. I.  CURL (Koœevje) 198
2. A. MIKLOÆIŒ (Koroøka) 194
3. T. ORØANIŒ (Posavje) 193
4. K. INGOLIŒ (Maribor) 191
5. F. PLANINC (Ljubljana) 190
6. S. KLEMEN (Ljubljana) 184

Brane Kurnik
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Del udeleæencev na teœaju za mentorje lovskim pripravnikom iz Ko-
roøke LZ
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Najboljøi strelci veterani v kombinaciji: (od leve) Peter Slatnar, An-
ton Zupan in Karol Cizej

Zmagovalne ekipe strelcev veteranov.



tudi v zelo lepem vremenu, zato
je bilo vzduøje vseh sodelujoœih
izjemno.

Po konœanem tekmovanju so
najboljøim podelili pokale in
nagrade, udeleæenci pa so bili
enotnega mnenja: »Dobimo se
tudi prihodnje leto!«

B. Kurnik

60 let LD Kras - 
Dutovlje

Leta 1947 je osem lovcev pod-
pisalo in odposlalo proønjo

na Ministrstvo za notranje zade-
ve za registracijo ustanovljene
Lovske druæine Kras - Dutov-
lje. 

Loviøœe meri 6.300 ha, od tega
je 5.000 ha lovne povrøine. Meje
loviøœa se niso veliko spreminja-
le, tako da je bila velikost loviøœa
tudi ob ustanovitvi LD skoraj
enaka zdajønji. 

Vse obdobje dobro sodelu-
jemo z vsemi sosednjimi LD. Na
zahodu loviøœa poteka meja z LD
Dolce - Komen, na severu z LD
Øtanjel in LD Vrhe - Vrabœe, na
vzhodu z LD Raøa - Øtorje, na
jugu z LD Tabor - Seæana in po
meji z Republiko Italijo. Enkrat
na leto ob naøem prazniku prire-
dimo sreœanje s predstavniki
vseh sosednjih LD in predstavni-
ki zamejskega Druøtva sloven-
skih lovcev Furlanije-Julijske
krajine – Doberdob. V zimskem
lovnem obdobju prirejamo tudi
skupne love. Zelo dobro sode-
lujemo z vsemi vaøkimi skup-
nostmi in jim po potrebi in v me-
jah naøih moænosti priskoœimo
na pomoœ. 

Zdaj øteje naøa lovska druæina
64 œlanov. Povpreœna starost œla-
nov je 52,3 leta. 

Na Krasu so zaœeli ledino lov-
stva orati v zelo teækih razmerah,
saj sta obe vojni pustili velik
peœat na ljudeh in v naravi. Lov-
na divjad so bili fazani, jerebice,
kotorne in poljski zajec, srnjadi
pa je bilo sprva zelo malo. Da bi
divjad imela dobre razmere za
æivljenje in obstanek, so lovci
zaœeli s trdim, vestnim in poøte-
nim delom spreminjati æivljenj-
ske razmere v prid divjadi. Kra-
øevci so bili poveœini kmetje in
so obdelovali sleherno ped zem-
lje. Mladina je postopno dobiva-
la zaposlitev, æivljenjske razme-
re ljudi so se zaœele spreminjati;
opuøœati so zaœeli obdelovalne
povrøine. Manjøalo se je øtevilo
æivine na kmetijah, s tem pa se 
je zaœelo intenzivno zaraøœanje
kmetijskih povrøin. To je najbolj

obœutila mala divjad, ki je je bilo
do takrat najveœ, zaœela pa se je
poveœevati øtevilœnost srnjadi, ki
so se ji izboljøevale æivljenjske
razmere. Da bi omilili izpad lova
na malo divjad, so lovci v To-
maju zgradili izpust za fazane.
Na leto so v loviøœe izpustili
okrog 100 fazanov, vendar se
tudi to ni izkazalo; loviøœe se je
øe vedno preveœ zaraøœalo in kr-
œil se je znaœilen prostor za malo
divjad. 

Nastalim spremembam v nara-
vi smo se morali prilagoditi tudi
lovci: znali smo prisluhniti nara-
vi in divjadi, kar je na Krasu øe
posebno pomembno v hudih suø-
nih obdobjih, ko ni vode. Da div-
jad ne bi obœutila posledic suøe,
smo lovci zgradili 20 napajaliøœ.
Økoda od divjadi se je zaœela, ko
se je na naøem obmoœju pojavila
velika divjad – srnjad in divji
praøiœ, v zadnjem œasu pa tudi je-
lenjad. Da bi omilili økodo na
kmetijskih obdelovalnih povrøi-
nah, smo pripravili 35 krmnih
njiv. Toda kljub trudu se økoda
vseeno pojavlja in jo zelo resno
obravnavamo. Najbolj zaskrblju-
joœa je økoda od jelenjadi na vin-
ski trti. S prizadetimi kmeti se
trudimo najti skupni jezik in øko-
do poravnavati v zadovoljstvo
obojih. 

Pri nas ima lovski turizem glo-
boke korenine, saj prvi zapisi iz-
priœujejo, da so træaøki lovci kot
lovski turisti malo divjad lovili
od leta 1957 naprej. Lovskemu
turizmu namenjamo veliko po-
zornosti in zanj do 10 % letnega
odstrela srnjadi. 

Pomanjkanje skupnih prosto-
rov je œlane spodbudilo, da so
leta 1977 sprejeli sklep, da bodo
zaœeli graditi lovsko koœo; do-
loœili so lokacijo med Godnjami
in Krepljami. S svojim prosto-
voljnim delom – nekateri so
opravili tudi veœ kot dvesto pro-
stovoljnih ur – in finanœnimi pri-

spevki – vsak œlan je prispeval
takratnih 500 din, smo koœo kon-
œali leta 1981 in jo 20. septembra
istega leta predali namenu. 

Zapis je le skromna predstavi-
tev æivljenja in dela œlanov, zdru-
æenih v Lovsko druæino Kras -
Dutovlje. Øest desetletij je morda
prekratko obdobje, da bi se po-
hvalili z velikimi uspehi, pa ven-
dar je pomemben temelj, ki nam
daje obœutek zrelosti in spozna-
nja, da smo na pravi poti. Æelimo
si, da bi poslanstvo lahko nada-
ljevali øe naprej in dosegli øe
vidnejøe uspehe. 

Bojan Æerjal

60 let LD Trnovo

Letos œlani Lovske druæine
Trnovo praznujemo pomem-

ben jubilej; mineva namreœ øest-
deset let, odkar so naøi predho-
dniki ustanovili trnovsko lovsko
druæino. Njen rojstni dan smo
avgusta 2007 slavnostno prazno-
vali v lovski koœi na Devinu. Œe-
prav nas je domov nekoliko prej,

kot je bilo naœrtovano, pregnal
deæ, nam je prireditev ostala v
lepem spominu. 

Za divjad v ilirskobistriøkih
gozdovih lovci skrbimo æe sko-
raj stoletje. Prvo lovsko druøtvo
na tem obmoœju je bilo namreœ
ustanovljeno æe leta 1917; le sla-
bo desetletje potem, ko so bili
postavljeni temelji organizirane-
ga lovstva na Slovenskem. V ti-
stem œasu je lovsko druøtvo delo-
valo na celotnem obmoœju zdaj-
ønje obœine, del pa se je raztezal
tudi œez obœinske meje. Tako je
bilo vse do vojnih œasov. Konec
2. svetovne vojne je pomenil tudi
preoblikovanje lovskega druøt-
va, ki je potekalo skladno z usta-
navljanjem in organiziranjem
lovskih druæin (LD) in lovske or-
ganizacije na Slovenskem. No-
vonastala Lovska druæina Ilirska
Bistrica je obstajala le do leta
1947, ko se je razdelila na øest
novih, manjøih LD, ena izmed
njih je bila tudi LD Trnovo, ki
vstopa v sedmo desetletje delo-
vanja.

Iz zaœetne zagnanosti redkih
posameznikov je zrasla druæina,
ki zdaj øteje 89 œlanov, od tega 3
pripravnike. Trnovski lovci go-
spodarimo v loviøœu, ki presega
6.000 ha, od tega je nelovna le
slaba desetina. Preteæni del lovi-
øœa je strnjenega gozda, v kate-
rem poleg srnjadi, jelenjadi in
divjih praøiœev æivijo tudi øtevil-
ne æivalske vrste, tudi velike zve-
ri, kot so rjavi medved, ris, volk,
divja maœka, morda celo øe divji
petelin. Prizadevamo si za ohra-
nitev œim veœ æivalskih vrst in
njim primerno æivljenjsko oko-
lje. Da ne bi bila økoda v gozdu
prevelika, z ustrezno naœrtovanim
odstrelom posegamo v posamez-
ne populacije, pri œemer smo øe
posebno uspeøni pri odstrelu ve-
like parkljaste divjadi.
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Øtiriinøestdesetœlanski kolektiv LD Kras - Dutovlje je lani proslavil
svojo 60-letnico.

Jubilanti pred svojo lovsko koœo na Devinu



LD Trnovo je pred desetimi
leti, ko je praznovala 50-letnico,
prenovila lovsko koœo na Devi-
nu, ki je postala tudi sedeæ naøe
LD in kjer smo letos praznovali
60-letnico neprekinjenega delo-
vanja. Ideja o lovski koœi, ki bi jo
lovci uporabljali za redna sreœa-
nja in druge stvari, se je pojavila
æe v petdesetih letih prejønjega
stoletja. Leta 1965 so tudi odku-
pili zemljiøœe zanjo. Lovski koœi
na Devinu je œez dobro desetletje
sledila øe ena lovska koœa, Trnov-
ska bajta, ki je pomemben del
naœrtov za prihodnost. Tudi de-
setletje, ki je minilo od abraha-
ma, smo preæiveli delovno. Pre-
novi devinske koœe je leta 2005
sledila ureditev izkoæevalnice v
Koritnicah, letos pa smo dokonœ-
no uredili øe kuriøœe ‘Jurœek’ na
Devinu. Poleg tega naøi lovci
prijateljsko sodelujejo s pobrate-
no LD Srediøœe ob Dravi.

Po jubileju se oziramo pred-
vsem v prihodnost. Naø cilj ni
zgolj varovanje narave, z usme-
ritvijo v turizem bomo skuøali
upoøtevati tudi razvojne moæno-
sti prebivalstva. Z odkupom zem-
ljiøœa v okolici Trnovske bajte in
naœrtovano postavitvijo vetrnic
na Volovji rebri æelimo v œim
veœji meri izkoristiti naravne
danosti. V ospredje postavljamo
predvsem mirne dejavnosti, ki
niso povezane z velikimi posegi
v prostor. Zavedamo se, da je
œlovekov vpliv na naravo vedno
obœutnejøi in bo tak tudi v pri-
hodnje. Zato se bomo trudili, da
bo z naravo tudi uravnoveøen. Le
tako bomo lahko øe naprej ohra-
njali naravno pestrost rastlinskih
in æivalskih vrst, ki so doma v
naøem loviøœu, tudi v prihodnje.

Andrej Primc, 
predsednik LD Trnovo

60 let LD 
Œateæ ob Savi

S slovesnostjo, ki je bila 9.
septembra 2006, se je naøa

LD pridruæila mnogim druæinam
v Sloveniji, ki so æe leta 2006
praznovale 60-letnico obstoja.
Jubilej je bil tudi lepa priloænost
za razvitje novega lovskega pra-
pora LD. Dobili smo znaœke z
motivom, ki je krasil tudi nov
lovski prapor. Na slovesnost smo
povabili predstavnike Lovske
zveze Slovenije, Obmoœne lov-
ske zveze Posavje, predstavnike
hrvaøkih lovskih druæin, s kate-
rimi sodelujemo v t. i. bazenu
Æumberak - Gorjanci, predstav-
nike sosednjih in prijateljskih
LD, s katerimi se obœasno druæi-

mo, predstavnike Obœine Breæi-
ce, predstavnike KS, na obmoœju
katerih deluje naøa LD, predstav-
nike PP Breæice, s katerimi sode-
lujemo v obmejni problematiki,
pa tudi predstavnike ZGS - OE
Breæice. Ob tej priloænosti smo
se spomnili naøih lovcev, ki so æe
odøli v veœna loviøœa, zato smo
na proslavo povabili njihove øe
æiveœe sorodnike. Vabila so pre-
jeli tudi vsi sponzorji prireditve
in novega lovskega prapora.
Povabljene so bile tudi æene lov-
cev, øe posebno æena naøega sta-
reøine, ki je pripravila predlogo
(motiv) za naø novi prapor in
znaœko.

Ni nas presenetilo, da so se
proslave udeleæili skoraj vsi po-
vabljeni; smo namreœ enotna,
prijateljska in do vseh zelo odpr-
ta LD.

Dobovski rogisti, naøi pogosti
spremljevalci, obdani z 12 lov-
skimi prapori, ki so jih prinesli
predstavniki prijateljskih lovskih
druæin, so naznanili zaœetek naøe
slovesnosti. Nadaljeval je doma-
œi æenski pevski zbor, nakar je
povezovalec pripravljenega pro-
grama pozdravil vse prisotne.
Nato je na prelepem prizoriøœu,
ki ga je krasilo lepo sonœno vre-
me, potekala slovesnost. Slav-
nostni govornik prireditve je bil
stareøina LD Œateæ Franc Kle-
menœiœ, ki je predstavil zgodovi-
no in œasovne mejnike naøe LD.
Povedal je, da je bil ustanovni
sestanek LD Œateæ 2. 12. 1946 v
Gostilni Prah v Krøki vasi. 3. 12.
1946 je bila podpisana zakupna
pogodba za 2.753 ha loviøœa za
dobo 6 let (cena zakupa: 26.475
dinarjev) itn. Prvi stareøina LD je
bil Joæe Baøkoviœ.

Od ustanovitve LD Œateæ do
danes so nastale velike spre-
membe. V tem œasu se je LD Œa-
teæ razvijala in doæivljala boljøa
pa tudi slabøa obdobja. Zdaj LD
øteje 48 œlanov. Loviøœe leæi ob

slovensko-hrvaøki meji na skraj-
nih vzhodnih obronkih Gorjan-
cev. Skupna povrøina loviøœa je
2.890 ha, od tega je 2.689 ha lov-
nih povrøin. Loviøœe je bogato z
divjadjo, saj æivijo skoraj vse
vrste divjadi. Tako imamo precej
jelenjadi, srnjadi, divjih praøi-
œev, pa tudi malo divjad, kot so
fazan, race mlakarice, nekaj manj
kot nekdaj pa je poljskih zajcev.
Na leto œlani uplenijo okrog 80
glav srnjadi, 6 glav jelenjadi, 20
divjih praøiœev, 10 zajcev, 60
fazanov, 20 lisic in øe nekaj dru-
ge lovne divjadi (race, jazbeci,
kune). Diana si je izbrala tudi
dva izmed naøih lovcev in ju na-
gradila z odstrelom medveda, ki
obœasno obiøœe naøe loviøœe. V
njem imamo tudi veliko lovnih
naprav, lovsko koœo, v katero
smo med letoma 1981 in 1983 
ob prenovi vloæili ogromno dela.
Koœa stoji na obmoœju, kjer so
sami gozdni kolovozi in je tako
odmaknjena od naselij, da nima
niti elektriœne razsvetljave, kar
pravzaprav øe poudarja pravi na-
men lovskih koœ. Najnovejøa in
za nas, lovce, v zadnjih letih zelo
dragocena pridobitev je lovski
bivak, ki smo ga postavili z mno-
go truda na kraju, ki je najpogo-
steje izhodiøœna toœka organizi-
ranih lovov v jeseni in pozimi.
Œateøki lovci nimamo teæav z
lastniki kmetijskih zemljiøœ, saj
økodo, ki jo na njihovih obdelo-
valnih povrøinah povzroœa div-
jad, vedno in tekoœe poravnava-
mo. Kar najtesneje sodelujemo z
vsemi, ki delujejo v istem pro-
storu, øe posebno s kmeti in goz-
darji. Zelo uspeøno sodelujemo 
z obmejnim hrvaøkim lovskim
druøtvom Srna iz Samobora.

V nadaljevanju proslave se je
stareøina LD zahvalil vsem, ki so
tisti dan svoj dragoceni œas na-
menili naøi proslavi. Ker smo ob
jubileju hvaleæno mislili na vse,
ki so v minulih 60-letih aktivno

delovali v naøi LD, in na vse
druge, ki so nam stali ob strani in
pomagali pri nizanju uspehov na
podroœju varstva naøega najveœ-
jega bogastva, smo zasluænim iz-
roœili tudi nekaj priznanj in po-
hval. Priznanja, ki so si jih za-
sluæili posamezniki in organiza-
cije, je izroœil stareøina, lovska
odlikovanja pa je kot tedanji
predstavnik LZS izroœil Øtefan
Virjent. Posebno nas je veselilo,
ker smo ob 60-letnici naøe LD
lahko izroœili priznanja tudi lov-
skim druæinam s Hrvaøke za nji-
hov prispevek h krepitvi tovariø-
kih vezi. Ob prazniku so nam
œestitali: predstavnik LZS, pred-
sednik ZLD Posavje, predstav-
nik Obœine Breæice, predstavniki
krajevnih organizacij, ZGS, Po-
licijske postaje Breæice in pred-
stavniki vseh vabljenih LD. Mno-
gi so œestitke podkrepili tudi z
darili. Prvi del proslave so skle-
nili rogisti in æenski pevski zbor.
Po kratkem premoru, med kate-
rim smo se malo okrepœali, nas je
œakal øe en pomemben dogodek:
razvitje novega lovskega prapo-
ra. Naø stari je kljub dejstvu, da
so ga praporøœaki, ki so ga imeli
œast nositi skozi vsa leta in ga
lepo œuvali, æe odsluæil.

Darovalec sredstev za novi
prapor je bil æal prav na dan raz-
vitja nepredvidljivo zadræan, zato
smo v njegovem imenu naprosili
vodjo posavskih praporøœakov
Toneta Harapina, da nam je
pomagal pri razvitju prapora. Na
novem praporu je na svilenem
polju vtkana podoba jelena, naj-
mogoœnejøe divjadi naøega lovi-
øœa. Praporøœak naøe LD je ponos-
no prevzel novi prapor in zapri-
segel, da ga bo œastno nosil. Nato
so predstavniki 8 LD nanj pripeli
spominske trakove in nam œesti-
tali. Ker se je prapor naøe lovske
druæine uvrstil v zbor drugih lov-
skih praporov, je bilo na vrsti øe
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Pobratenje praporov sosednjih
LD s praporom LD Œateæ ob Savi



pobratenje praporov, ki so sode-
lovali na prireditvi.

Prireditev se je konœala ob
zvokih rogistov in ubranem petju
æenskega pevskega zbora. Nato
smo vse navzoœe povabili k mi-
zam, ki so bile polne lovskih in
drugih dobrot. Prijetno druæenje
je trajalo øe pozno v noœ.

Maks Marøik 

60 let LD Pugled

Øestnajstega septembra 2006
je LD Pugled praznovala 60

let obstoja organiziranega lovst-
va na vzhodnem obrobju ljub-

ljanske kotline. 16. 2. 1946 sta
bili na tem obmoœju ustanovljeni
dve lovski druæini: LD Polje in
LD Dobrunje. LD Polje je v
glavnem obsegala ravninski pre-
del vzhodnega obrobja Ljublja-
ne, ki je bil bogat predvsem z
malo divjadjo, LD Dobrunje pa
je v glavnem zajemala hribovit
del, v katerem sta veœinoma æi-
vela srnjad in poljski zajec. Po
zdruæitvi obeh LD so se œlani
odloœili, da se zdruæena LD pre-
imenuje v LD Pugled. Ime je
dobila po najviøjem vrhu na ob-
moœju naøe LD.

Po obsegu loviøœa in øtevilu
lovcev naøa LD spada med sred-
nje velike lovske druæine, s po-
vrøino 8.125 ha, od katere pa
nam je na æalost ostalo samo øe
4.000 ha lovne povrøine. Pre-
ostalo je bilo postopoma izloœe-
no zaradi øirjenja mesta Ljublja-
na in urejanja predmestnih na-
selij.

Zelo razgibana lovna povrøina
øe vedno daje zavetje øtevilni
divjadi, mali in veliki. V pretek-
losti so se naøi lovci z zeleno
vejico plena poklonili divjadi veœ
vrst: od divjega petelina, gozd-
nega jereba, srnjadi, jelenjadi,

voja intenzivnega kmetijstva. Tako
so æe skoraj izginile poljske jere-
bice in fazani, pa tudi øtevilœnost
zajca je zelo nazadovala. Pri lisi-
cah so v zadnjih letih svoje opra-
vile lisiœje garje in nato steklina,
vendar se v zadnjem œasu stanje
spet izboljøuje. 

Pri veliki divjadi smo øe zado-
voljni s øtevilœnostjo srnjadi. Tudi
jelenjad je postala stalna prebi-
valka naøih gozdov. V zadnjih 40
letih so se divji praøiœi zelo na-
mnoæili, tako da so zdaj poleg sr-
njadi naøa glavna lovna (gospo-
darska) divjad. Na æalost pa ugo-
tavljamo, da sta iz naøih gozdov
skoraj popolnoma izginila veliki
divji petelin in mali gozdni vitez
- jereb.

Zdaj LD Pugled øteje 50 œla-
nov, ki se sreœujemo na jesen-
skih skupnih lovih in na vsako-
letni druæinski lovski strelski tek-
mi, ki jo organiziramo pri naøem
bivaku na Ravnem brdu.

Na proslavi 60-letnice LD Pu-
gled je po pozdravnem govoru
stareøine Iva Kebra, predstavni-
kov ZLD Zasavje in LZS ter po
podelitvi odlikovanj osmim za-
sluænim œlanom naøe LD poteka-
lo tudi druæabno sreœanje, na ka-

divjih praøiœev, pa tudi medveda.
Od male divjadi so bile v naøem
loviøœu nekoœ res øtevilne kite
poljskih jerebic, mnogo je bilo
fazanov, poljskih zajcev, veœ vrst
rac in lisice. Vse naøtete æivalske
vrste so podzavestno nekako pri-
silile œlane naøe zelene bratovøœi-
ne, da so zanje urejali krmiøœa,
krmne njive in skrbeli za temelji-
to varstvo, vse z namenom, da bi
vse populacije divjadi ohranili v
primerni øtevilœnosti in v primer-
nem okolju. Iz razliœnih, a zna-
nih razlogov nam je to uspelo
samo delno. Pri mali divjadi je
zelo opazen vpliv øirjenja mesta
Ljubljana pa tudi posledice raz-

terem smo imeli posebno œast
pozdraviti enega od dveh øe æi-
veœih ustanovnih œlanov LD Pu-
gled, Marka Lokarja. Drugi naø
ustanovni œlan, Franci Garbajs,
pa se æal zaradi bolezni in œastit-
ljive starosti, 92 let, proslave ni
mogel udeleæiti.

V svojem nagovoru je stareøi-
na Keber posebej poudaril, da bo
v prihodnosti moral biti lovec
priznan in strokovno usposob-
ljen varuh narave. Zavzemati se
bo moral predvsem za œisto oko-
lje in varovanje æivljenjskega
prostora divjadi. Le s takønim
odnosom do okolja si bomo v
prihodnosti lahko lovci zagoto-
vili potrebno druæbeno prizna-
nje, javnost pa bo spoznala, da
sta lov kot preudarno trajnostno
upravljanje in raba naravnih vi-
rov potrebna in legitimna dejav-
nika pri varovanju naøe naravne
dediøœine.

Anton Trkov

60 let LD Kropa

Lovci LD Kropa smo 6. 10.
2007 v Podnartu proslavili

60 let od ustanovitve svoje lov-
ske organizacije. Za proslavo smo
si doloœili raziskovalni projekt
spoznati lovstvo na obmoœju na-
øega loviøœa od leta 1850 do leta
1941. Delo je opravill Rok Gaø-
perøiœ, œlan LD Kropa od leta
1961. Na proslavi je imenovani
predstavil øirøo lovsko zgodovi-
no v Lipniøki dolini v sliki in
besedi. Prikazanih je bilo veœ kot

tristo dokumentarnih fotografij
in kopij razliœnih dokumentov:
od lovskih kart, zapisnikov draæb,
sklepov obœinskih odborov, ve-
zanih na obœinsko loviøœe, itn.
Tako predstavljeno zgodovino
lova v Lipniøki dolini bo lahko
spoznala tudi javnost, saj bo Ko-
vaøki muzej v Kropi delo objavil
v svoji letni zbirki Vigenjc za
leto 2008. 

Leta 1849 je bila pravica do
lova razøirjena tudi na veœje po-
sestnike in na zakupnike novo-
ustanovljenih obœinskih in dræav-
nih loviøœ. Na obmoœju naøega
sedanjega loviøœa LD Kropa, na
desnem bregu Save, takrat ni
bilo nobenega posestnika, ki bi
imel 150 ha ali veœ posesti. Zato
so bila vsa zemljiøœa zdruæena v
obœinska loviøœa. Na tem teri-
toriju so bile tri obœine. Najveœja
je bila Obœina Ovsiøe, ki je zaje-
mala kmeœko obmoœje med Savo
in vznoæjem Jelovice. Njeno lo-
viøœe je bilo veliko 1.853 ha. Ob-
œina Kropa je bila najmanjøa in
njeno loviøœe je bilo veliko 476 ha
ter je zajemalo s treh strani za-
prto kroparsko kotlino, vkljuœno
s poboœji. Loviøœe Obœine Kam-
na Gorica je bilo le nekaj veœje,
veliko je bilo 511 ha in je zaje-
malo ozko Lipniøko dolino in se-
verna poboœja Jelovice nad do-
lino. Obœinska loviøœa so dajali v
zakup na draæbi. Za obœino je
bila letna najemnina lahko kar
pomemben trajen dohodek. Iz
zapisnika seje obœinskega odbo-
ra Obœine Kropa iz leta 1924 je
mogoœe razbrati, da je pomenil
dohodek od najema sicer majh-
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Œlani LD Pugled ob 60-letnici skupaj z ustanovnim œlanom LD,
Markom Lokarjem

Prvi lovci v loviøœih Kropa in Kamna Gorica leta 1861. Sedijo, od
leve: Albert Kappus pl. Pichelstein iz Kamne Gorice (Kappuse iz
Kamne Gorice je cesar Leopold povzdignil v plemiøki stan leta 1693,
predvsem zaradi njihovih zaslug pri razvoju æelezarstva na Kranj-
skem), Janez Potoœnik, Karel Pibrovec, Filip Potoœnik (vsi kovaøki
podjetniki iz Krope). Stojijo, od leve: Benjamin Øuler, podjetnik iz
Krope in I. Kocjanœiœ ter S. Hirschman iz Radovljice.



nega loviøœa kar 70 % deleæ let-
nega skupnega dohodka. Res pa
je tudi, da je obœina enak znesek,
4675 din letne najemnine, dobila
tudi s prodajo 15 m3 smrekove
hlodovine iz lastnega gozda. 

Kropa in Kamna Gorica sta
bili od 13. stoletja do konca 19.
stoletja po zdajønjem poimeno-
vanju »visoko razvita industrij-
ska kraja z rudniki, topilnicami
in predelavo pridobljenega æele-
za«. V Kropi je bilo konec 18.
stol. veœ prebivalcev kot takrat v
Kranju. Kovaœev, ki so kovali
predvsem æeblje, je bilo okoli
400. Na Jelovøki planoti je bilo
veœ kot 800 kopiøœ, kjer so ku-
hali oglje za fuæine v Kropi in
Kamni Gorici. Vso æelezovo rudo
za topilnice so do sredine 18. sto-
letja nakopali po okoliøkih hri-
bih. Vse velike koliœine materi-
ala je bilo treba s hribov prenesti
v dolino do plavæev in kovaœnic.
Za rudarjenje, plavæarstvo, pre-
delavo æeleza, træenje, finaciran-
je poslov in lobiranje so bili
potrebni sposobni ljudje. Tako se
je v Kropi in Kamni Gorici, ka-
terih æelezarsko dejavnost je øœi-
til in uravnaval poseben rudarski
red, sprejet na Dunaju æe leta
1550, postopno izoblikoval sloj
izobraæenih in podjetnih ljudi,
rodbin in uradniøtva, ki so imeli
gospodarske in politiœne poveza-
ve daleœ naokrog. Iz takih rodbin
so pozneje prihajali lovci z lov-
sko pravico, medtem ko so bili
lovski œuvaji rudarji, drvarji ipd.;
torej taki, ki so dobro poznali te-
ren. Mnogi od takratnih lovcev
so v slovenskem lovstvu pozneje
odigrali pomembno vlogo, ki jo
dandanes premalo poznamo in
cenimo. Taki so bili, npr., brata
Vladimir in Anton Kapus, bra-
ta Ivan in Lenart Zupan in sli-
kar Peter Æmitek ter Mirko Øu-
øterøiœ. Njihov prispevek sloven-
skemu lovstvu je predstavljen v
Zgodovini lova v Lipniøki dolini.
Vladimir Kapus (roj. 1885 v
Kamni Gorici) je bil urednik
Lovca in je v njem objavil veœ
kot 70 strokovnih in leposlovnih
besedil ter 39 pesmi. Brat Anton
Kapus (roj. 1895) je v Lovcu
objavil 52 besedil; mnoga so iz-
hajala v nadaljevanjih. Lenart
Zupan (roj. 1888 v Kropi) je v
Lovcu objavil 58 besedil pred-
vsem strokovne vsebine in øte-
vilne pesmi (imel je tudi psev-
donim Podjelovœan). Mirko
Øuøterøiœ (roj. 1891 v Kropi) je
bil tudi urednik Lovca, pisec
øtevilnih strokovnih prispevkov
in œrtic ter Lovskega priroœnika.
Slikar Peter Æmitek (roj. 1874 v
Kropi) je bil soustanovitelj SLD
in odbornik UO SLD do smrti.

Janez Zupan (roj. 1882 v Kropi)
je bil veœ kot trideset let odbor-
nik v UO SLD in LZS ter glavni
blagajnik in je organiziral trg s
koæuhovino in divjaœino ipd.

Po zbranih podatkih se je v
kroparskih loviøœih pod Jelovico
od leta 1870 do 1941 zvrstilo 19
zakupnikov. Poleg njih je lovilo
øe 25 lovcev z lovsko karto (kmet-
je, obrtniki, gostilniœarji …) in
18 lovskih œuvajev. Leta 1925 je
SLD øtel 2000 œlanov, kar 20 jih
je bilo iz teh krajev.

Iz takratnih dokumentov, zbra-
nih pri okrajnem gozdarskem re-
ferentu, je mogoœe izvedeti tudi
o stanju divjadi v prejønjih œasih.
Nekoœ je bilo predvsem veliko
poljskih zajcev, saj so jih leta
1889 v loviøœih Kropa in Kamna
Gorica ustrelili kar 43, srnjadi in
gamsov pa je bilo manj. Veœ je
bilo tudi velikih divjih petelinov.
Leta 1930 je skupina lovcev pro-
testirala pri banski upravi, ker je
zakupnik loviøœa Lancovo, Mu-
lej, uplenil kar 11 velikih pete-
linov in 20 srnjakov v 2.049 ha
velikem loviøœu. 

Zadnja draæba obœinskih lo-
viøœ pred 2. sv. vojno je bila de-
cembra 1937. Zakupna doba je
bila podaljøana na 12 let. Novo
zdruæeno loviøœe Kropa in Kam-
na Gorica, veliko 1.536 ha, je do-
bil v zakup Ivan Maguøar, tovar-
nar, po rodu iz Krope. Pogodba
je bila sklenjena za obdobje od
1. aprila 1938 do 31. marca 1950.
Letna zakupnina je znaøala 4000
din, zakupnik pa je smel na leto
upleniti 7 srnjakov, 1 gamsa in 3

srne. Za nadzor loviøœa je moral
imeti dva œuvaja.

Loviøœe Obœine Ovsiøe je do-
bil v zakup kranjski tovarnar Ko-
bal. Zadnja draæba za ovsiøko lo-
viøœe je imela sodni epilog, ki se
je konœal s sklepom Viøjega kra-
ljevega sodiøœa v Beogradu leta
1940. Draæbo so zaradi zamude
vlaka zamudili preostali prijav-
ljeni draæitelji in prisotni edini
draæitelj Kobal je dobil loviøœe v
zakup po izklicni ceni, ki je bila
3-krat niæja od dotedanje letne
najemnine. Preostali draæitelji in
obœina so se pritoæili, vendar no-
bena sodna instanca ni priznala
zamude vlaka kot ‘viøjo silo’, za-
radi œesar bi se draæba morala
ponoviti.

Po letu 1945 je nova lovska
organizacija na obmoœju ome-
njenih treh obœinskih loviøœ na-

redno pa vzdræujemo tudi odroœ-
ne koøenice. V LD Kropa smo s
60-letnim prostovoljnim delom
in denarnimi prispevki ustvarili
kar precejønje premoæenje v ob-
jektih. Na Jelovici imamo dve
lovski koœi - brunarici in v Pod-
nartu lep lovski dom, ki smo ga
leta 1999 kupili s kupnino od
prodaje lovske koœe na Peteli-
novcu.

Vsi naøi doseæki so rezultat
prizadevnosti mnogih dolgolet-
nih œlanov LD Kropa, zato se jim
je LD Kropa ob 60-letnici zahva-
lila s priznanji, ki so jih prejeli na
slovesnosti. Le-te so se udeleæili
tudi predstavniki naøih sosednjih
LD in predsednik ZLD Gorenj-
ske Peter Belhar, ki je zasluæ-
nim izroœil odlikovanja in pri-
znanja LZS in ZLD Gorenjske.

Rok Gaøperøiœ

stajala podobno, kot so v opisih
lovske zgodovine iz drugih ob-
moœij Slovenije v Lovcu pred-
stavili æe øtevilni kronisti. Dan-
danes meri loviøœe LD Kropa
3.404 ha, stalna velika divjad so
srnjad, muflon in gams, prehod-
na pa jelenjad in obœasno divji
praøiœ. Pojavljata se tudi medved
in ris. Redek je nekoœ veliko bolj
øtevilœen veliki divji petelin, po-
veœuje pa se tudi øtevilœnost polj-
skih zajcev. Od jeseni 1945 do
letos je bilo v œlansko knjigo za-
pisanih 110 lovcev (zdaj nas je
œlanov 42). Ludvik Vidic je øe
edini æiveœi ustanovitelj, v LD je
pet œlanov, ki so lovci æe veœ kot
50 let. Tudi takih, ki smo lovci æe
veœ kot 40 let, je veliko. Tudi mi
bi si æeleli veœ podmladka.

Vseh 60 let smo v LD Kropa
poøteno lovili, vzdræevali primer-
ne medsebojne odnose in tudi s
sosednjimi lovskimi druæinami
negujemo prijateljske stike. Vsa-
ko leto skupno opravimo veœ kot
2.600 ur prostovoljnega dela. Lo-
viøœe je opremljeno s krmiøœi,
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Josip vitez Pogaœnik (skrajno desno) s svojimi lovci in gostom v lo-
viøœu Obœine Ovsiøe leta 1928. Bil je najimenitnejøi lovec in zakup-
nik iz Podnarta v veœ zakupnih dobah (1866–1932), politik, dræavni
poslanec in edini predsednik slovenske vlade nove dræave SHS jeseni
leta 1918, ki je bila æe œez nekaj mesecev preoblikovana v Kraljevino
SHS. Viteøtvo mu je podelil avstrijski cesar leta 1912 za uspeøno in
kreativno delo v politiki na Dunaju. Bil je tudi prvi poslanik Kralje-
vine SHS v novi Republiki Avstriji, leta 1919. Po tem mandatu je
deloval samo øe v gospodarstvu, kjer je bil predsednik ali visoki
funkcionar v mnogih takratnih najveœjih gospodarskih druæbah,
bankah in zavodih na Slovenskem.



Naø lovski tova-
riø Zoran Okorn
je 14. 12. 2007
praznoval 70-let-
nico. Rodil se je
v Kokri, kjer sta
sluæbovala oœe in
mati. Od otroøtva
pa vse do leta
1975, ko se je s

svojo druæino preselil v Selca, je
preæivel v Knapih pri Balanœu. Os-
novno øolo je konœal v domaœem kra-
ju, potem pa se je izuœil za poklic mi-
zarja pri obrtniku Œernigoju v Økofji
Loki. Pri njem je bil zaposlen do leta
1955, ko se je zaposlil v podjetju
Alples - Æelezniki, kjer je doœakal
upokojitev kot vodja oddelka. Zoran
je v znanju æelel napredovati, zato je
ob delu konœal delovodsko øolo. 

Kot ljubitelj narave in divjadi je
stopal po oœetovih stopinjah. Leta
1962 se je vœlanil v LD Selca, kjer je
øe vedno zelo cenjen zaradi svojega
umirjenega znaœaja, delavnosti in
znanja; zna prisluhniti in pomagati
vsakomur. LD Selca mu je kmalu
zaupala øtevilne naloge in funkcije.
Œlan NO je bil v obdobju 1965 do
1968, od l. 1971 pa je œlan IO oz.
UO. Ker je Zoran ljubitelj psov, je bil
tudi kinolog LD (1982 do 1993 in
1996 do 2001). Leta 1983 je opravil
teœaj in izpit za preglednika uplenje-
ne divjadi in lovskega œuvaja, zato je
æe od leta 1986 skrben druæinski pre-
glednik in lovski œuvaj, obenem pa
vodja enega od sektorjev. Øe vedno
je œlan ali predsednik nekaterih ko-
misij; je œlan komisije za gojitev in
gospodarjenje z divjadjo. Predsednik
komisije za lovsko strelstvo je bil od
1977 do 1978, predsednik komisije
za oceno økode od divjadi pa od 1978
do 1981. Od leta 1994 je uradno gos-
podar lovskega doma, neuradno pa
æe od dograditve leta 1986. 

Zaradi vsega navedenega ni nak-
ljuœje, da je Zoran prejel øtevilna dru-
æinska priznanja in lovska odlikova-
nja. ZLD Gorenjske mu je podelila
plaketo, LZ Slovenije pa ga je odli-
kovala z znakom za lovske zasluge.
Kot aktiven kinolog je od LKD Go-
renjske prejel pisno priznanje in dve
plaketi. KZS ga je odlikovala s srebr-
nim in zlatim znakom za kinoloøke
zasluge.

V imenu œlanov LD Selca ti, Zo-
ran, kliœemo øe na mnoga leta in ti
æelimo veliko zdravja ter lovskih
uæitkov v naøem lepem in bogatem
loviøœu.

LD Selca – V. P.

Mirko Tomaniœ,
naø 70-letnik iz
LD Ptuj, se je
rodil 3. 11. 1937
v Draæencih pri
Ptuju. Kot kmeœ-
ki sin je od rane
mladosti æivel in
delal na kmetiji
in v naravi. Nje-

gov oœe je bil lovec in dolgoletni gos-
podar LD Ptuj. Mirko se je v lovsko
druæino vœlanil leta 1956 in leta 1958
opravil lovski izpit. Pozneje so lovci
postali øe njegov mlajøi brat in sestra,
tako so res prava lovska druæina.
Pozneje je Mirko nadaljeval øtudij in
postal veterinar. Poleg redne sluæbe
je deloval øe v lovski druæini, kjer je
skrbel za cepljenje psov, kar vestno
opravlja øe zdaj, ko je æe upokojen,
ter za druge zdravstvene teæave psov
in strokovno delo pri vzreji fazanov

in poljskih jerebic. Bil je vzreditelj
nemøkih kratkodlakih ptiœarjev in
lastnik zavarovane psarne Draæenske.
Z odliœnimi psi iz psarne Obreøke,
znanega rejca in kinologa Franca Ra-
kuøe, sta s premiøljenimi paritvenimi
kombinacijami dosegla odliœne de-
lovne linije nemøkih kratkodlakih
ptiœarjev, ki so postali v pravih rokah
tudi svetovni in dræavni prvaki v
lepoti in delu. 

Kot mlad in zagnan lovec se je
udejstvoval tudi pri streljanju na gli-
naste golobe, ko so to poœeli øe z
navadnimi lovskimi puøkami in sami
polnili naboje. Dosegal je odliœne re-
zultate in bil œlan ekipe ZLD Ptuj in
slovenske reprezentance.

V zlati dobi male divjadi je bil
Mirko gospodar lovske druæine (1975
do 1978), kinoloøki referent (1981 do
1986), œlan komisije za lovni turizem
(1975 do 1986), pa tudi œlan gospo-
darske komisije in œlan NO LD.

Za pridnost in poærtvovalno delo v
LD je Mirko Tomaniœ prejel zasluæe-
na odlikovanja: znak LZS za lovske
zasluge in red III. stopnje. Za delo na
podroœju kinologije je prejel zlati
znak za zasluge na kinoloøkem pod-
roœju.

Zdaj, ko je upokojen, dela pred-
vsem na podroœju vzreje male divja-
di in strokovno pomaga ter usmerja
mlajøe lovce. Ob njegovem jubileju
mu njegovi lovski tovariøi æelimo vse
najboljøe in mu kliœemo øe na mnoga
leta. 

LD Ptuj – S. T.

Matija Boæiœ -
Branko, œastni
œlan LD Tomi-
øelj, je 5. 1. 2008
praznoval svoj
85-letni æivljenj-
ski jubilej. 

Rodil se je leta
1923 v Straho-
merju, majhni va-

sici pod Krimom, kjer je tudi preæivel
svojo mladost in kamor se øe vedno
rad vraœa. V delavsko-kmeœki druæi-
ni se je izuœil za kovaœa in si s teækim
delom prikoval tudi trden znaœaj. Za-
radi svojih naprednih nazorov se je
leta 1941 vkljuœil v organiziran od-
por proti okupatorju. Njegova pre-
priœanje in odloœnost sta ga vodila na
poti od borca pa vse do politkomisar-
ja NOV. 

Ljubezen do narave ga je æe v mla-
dih letih ponesla tudi v lovske vrste.
V Lovski druæini Tomiøelj, katere
œlan je æe od leta 1950, je takoj po
vstopu prevzel funkcijo predsednika
DK. V naslednjih dveh mandatih
(1954 do 1958) mu je bila zaupana
funkcija stareøine, nato pa njegovega
namestnika (1958 do 1962). Ves œas
je s svojo razgledanostjo in izkuønja-
mi aktivno sodeloval v veœ delovnih
komisijah. Posebno se je zavzemal
za sodelovanje med lovci in drugimi
uporabniki prostora, zlasti domaœini,
s katerimi je navezal dobre stike. 

Za nesebiœno pomoœ, poøtenost in
praviœnost je Matija prejel veœ voja-
økih in dræavnih odlikovanj. Za nje-
gova prizadevanja pri gojitvi divjadi,
za dobre medsebojne odnose, napre-
dek lovstva in lovske kinologije ter
praviœen lov ga je LZS odlikovala z
znakom za lovske zasluge in redom
II. stopnje, Kinoloøka zveza Slove-
nije pa s srebrnim in zlatim znakom
za kinoloøke zasluge. 

Dragi Matija, za posluh do mla-
dih, ki si nam ga izkazoval, te æal ne

moremo odlikovati, zato se ti zahva-
ljujemo za tvoj trud, nesebiœno po-
moœ, predvsem pa, ker si nas znal
razumeti in nas podpiral pri vseh
dejanjih, ki so bila v korist divjadi in
lovcem. Tvoj zgled priœa, da je za
pravega lovca potrebno veliko veœ
kot le puøka na rami in trofeje na
steni. 

Ob tvojem jubileju, spoøtovani
Matija, ti æelimo veliko lovskih uæit-
kov, predvsem pa zdravje in dober
pogled!

LD Tomiøelj – B. L.
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JUBILANTI

V TEM MESECU 
PRAZNUJEJO* SVOJ

ÆIVLJENJSKI JUBILEJ

95-letnico
Franc Filipœiœ, LD Pernica
Jagoø Lukiœ, LD Viønja Gora

90-letnico
Franc Potrœ, 
LD Joæe Lacko, Ptuj

85-letnico
Milan Babiœ, LD Ljutomer
Joæef Fedran, LD Gornji Grad
Joæe Flere, LD Mlinøe
Dragotin Ivanoviœ, LD Domæale
Viktor Kabola, LD Mala Gora
Rudolf Kraner, 
LD Sveti Jurij, Jurovski dol
Joæef Kurnik, LD Benedikt
Adolf Kusterle, LD Podbrdo
Ivan Matoh, LD Trebnje
Gregor Prodnik, LD Solœava
Rudi Vidergar, 
LD Gorenje Jezero
Josip Æurga, LD Osilnica

80-letnico
Bojan Brovet, LD Trebnje
Matija Glad, 
LD Banja Loka, Kostel
Joæe Goltnik, LD Vransko
Hubert Kosler, 
LD Velike Poljane
Vladimir Miklavæina, LD Økale
Joæef Milavec, LD Œrna jama
Franœiøek Novak, LD Vrhnika
Stanko Pliberøek, LD Kanal
Franc Primoæiœ, LD Porezen
Danilo Roæac, LD Izola
Boris Øentjurc, LD Hrastnik

75-letnico
Franc Balon, LD Bizeljsko
Rudolf Œernigoj, 
LD Trnovski gozd
Joæe Delopst, 
LD Smrekovec, Øoøtanj
Janez Hostnik, 
LD Ømartno pri Litiji
Joæef Janeæiœ, LD Vinski Vrhovi
Ivan Jeleniœ, LD Strunjan
Joæe Jeler, LD Senovo
Joæe Kaøtrun, LD Jezersko
Janez Novak,
LD Ømarje pri Jeløah
Albin Podobnik, LD Idrija
Mihael Rotar, LD Dobovec
Anton Sedej, LD Horjul

Janez Skok, 
LD Slovenske Konjice
Franc Svetelj, LD Stahovica
Vladimir Øeruga, LD Rankovci
Anton Tropenauer, LD Apaœe

70-letnico
Stanislav Balantiœ, 
LD Stahovica
Ciril Bavdaæ, LD Grgar
Filip Bohinc, LD Kropa
Julijan Œrv, LD Bled
Todor Dmitroviœ, LD Velenje
Joæef Erjavec, LD Polønik
Ivan Filipœiœ, LD Luœe
Joæe Gaperiœ, LD Loka
Joæe Gaøperøiœ, LD Soœa
Edvard Gradiønik, LD Jurkloøter
Franc Habjan, LD Økofja Loka
Joæef Hlade,
LD Gaj nad Mariborom
Gabriel Jelenko, LD Puøœava
Anton Kadunc, 
LD Taborska jama
Branko Kaniæar, LD Fram
Franc Kosmaœ, LD Sovodenj
Anton Kurnik, LD Oljka
Demitrij Joæef Lazar, 
LD Kobarid
Josip Lepen, LD Jamnica
Joæef Magajne, LD Jelenk
Joæe Magdalenc, 
LD Handil, Dobje
Joæef Mahne, 
LD Slavnik, Materija
Joæef Marhl, LD Remønik
Drago Mazij, 
LD Martin Krpan, Bloke
Mile Milenkoviœ, LD Brezovica
Alojz Naglost, 
LD Velunja, Øoøtanj
Milan Ocepek, LD Øentlambert
Franc Peternelj, LD Jelenk
Miran Pevec, LD Rogaøovci
Edvard Poægaj, 
LD Œateæ ob Savi
Albino Prodani, LD Ømarje
Lucijan Skok, LD Œepovan
Anton Gabrijel Øebart, 
LD Dobrava v Slovenskih
Goricah
Stanislav Øfiligoj, LD Sabotin
Ciril Øtucin, LD Porezen
Milan Tepeø, LD Rogatec
Emil Ternav, LD Ømarje
Josip Vincelj, LD Hum, Celje
Joæef Zelen, LD Senoæeœe

Vsem jubilantom iskrene œestitke!

* Po podatkih iz LISJAK-a.
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Vrtec Bled 
obiskal 
lovski œuvaj LD 
Jelovica - Ribno

V rtcu Bled smo se pogo-
varjali o gozdnih æivalih.

Nikin oœe, Milan Potoœnik, je
lovec, zato smo ga povabili, naj
nas obiøœe. Prinesel je veœ naga-
œenih æivali, ki smo jih razstavili
po sobi in jih dobro spoznali.
Obleœen je bil v lovsko obleko,
na glavi je imel lovski klobuk, na
hrbtu pa nahrbtnik z lovsko opre-
mo.

Veliko nam je povedal, kako

ri volji in prijaznosti. Hvala Vam,
lovci LD Ribno - Jelovica! V pri-
hodnje si øe æelimo takønega dru-
æenja.

Skupina Pikapolonice
Vzgojiteljica Anica Øtefanœiœ

Narava, otroci in 
lovci

Æivali so otrokom vedno blizu.
Imajo jih radi, zato se o njih

tudi radi uœijo. Letos spoznava-
mo gozdne æivali. Da bi o njih
vedeli œim veœ in da bi razumeli
pomen njihovega obstoja, jih

lovci skrbijo za æivali. Spoznali
smo nove izraze: solnica, lovska
opazovalnica, krmiøœe za æivali …
Otroci so lovcu postavili veliko
vpraøanj (o hrani, barvi, veliko-
sti, sovraænikih, kdaj so æivali
nevarne in katere najbolj). Se-
znanili smo se, da æivali v glav-
nem niso napadalne, razen kadar
jih presenetimo ali ko imajo mla-
diœke. Zvedeli smo, da v naravi
mladiœkov æivali nikoli ne sme-
mo boæati in prenaøati.

Malœki so lovca vpraøali o pu-
øki, kje jo ima? Povedal jim je,
da je tokrat ne potrebuje in je
doma, pod kljuœem. Z njo v glav-
nem strelja le bolne in slabotne
æivali.

Na koncu nam je prinesel ptiœ-
jo krmilnico, ki jo je sam izdelal,
namensko za naøo skupino. Vsi
smo bili veseli in prijetno prese-
neœeni. Obljubili smo, da bomo
krmilnico obesili zunaj in pozimi
s semeni skrbeli za ptiœke. 

Pogovor z lovcem Potoœni-
kom je zelo hitro minil. Vsi smo
mnogo bogatejøi z znanjem, ki
smo ga pridobili ob njegovi dob-

spoznavamo na razliœne naœine.
Opazujemo jih v njihovem na-
ravnem okolju ali pa jih za kratek
œas prinesemo kar v razred. Œe to
ni mogoœe, poiøœemo videopo-
snetke, ki prikazujejo njihovo
æivljenje v naravi.
Posebno dragocena so sreœanja z
lovci. Pri nas imamo kar sreœo,
da lahko medse povabimo lovca,
ki nam na prijeten in zanimiv
naœin predstavi æivali. Otroci
njegovo pripovedovanje vedno z
zanimanjem posluøajo, saj je za-
œinjeno z mnogo zgodbami o sre-
œanjih z æivalmi.
Ob takem pripovedovanju otroci
v lovcu vidijo predvsem œloveka,
ki æivalim pomaga, zanje skrbi in
jih nadzira. Zavedajo se prave
vloge lovca v gozdu in marsikdo
od njih zavræe misel, da lovci
zgolj le lovijo æivali. Tudi na tak
naœin pridobijo obœutek, da so
æivali del naøega æivljenja in da
si zasluæijo primeren æivljenjski
prostor. 

Majda Ovsenek,
uœiteljica 4. razreda

POØ Reteœe
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Lovski œuvaj Milan Potoœnik med pikapolonicami Vrtca Bled

Lejla Avdiå, 6 let – 1. a. r., OØ Toneta Okrogarja, Zagorje ob Savi
/mentorica: Branka Lendero/

Melisa Mujœinoviå – 6 let – 1. a. r., OØ Toneta Okrogarja, Zagorje
ob Savi /mentorica: Branka Lendero/

Ajla Gromiliå 6 let – 1. a. r., OØ Toneta Okrogarja, Zagorje ob Savi
/mentorica: Branka Lendero/



Urejene lovske 
trofeje – ogledalo 
LD Prosenjakovci

Slovenski lovci smo, eni bolj,
drugi nekoliko manj, ponosni

na bogato stoletno lovsko tradi-
cijo. Kako tudi ne, saj nam ni
vseeno, kaj se dogaja z naøo na-
ravo, naøimi loviøœi, ki niso veœ
tako bogata z divjadjo, kot so bila
øe, denimo, pred zadnjo hudo
zimo leta 2005. In ne nazadnje,
vedno manj razumemo, zakaj
smo lovci vsa minula desetletja,
ki niso bila vedno naklonjena
lovcem, morali vedno znova do-
kazovati, da vendar znamo dobro
gospodariti z gozdnimi æivalmi.
Pa pri nas le øe æivijo mnoge
redke gozdne æivali, ki jih dru-
god po svetu æe dolgo ni veœ ali
pa so izredno redke. Zahvala za
to ne velja samo zakonu, ki je æe
pred mnogimi leti prepovedal
lov na gozdne kure in øe na div-
jad nekaterih drugih vrst, ampak
zlasti zavesti lovcev, ki smo zna-
li vedno pravoœasno in s strokov-

nim, vestnim in odgovornim de-
lom po potrebi zavarovati vse
divje æivali, œe je bilo potrebno.

Ker slovenski lovci æe po tra-
diciji znamo ceniti vsakrøno lov-
sko trofejo, ne odobravamo pa
pehanja za trofejami – trofejizma
– za vsako ceno, smo znali po-
skrbeti za pripravo in ohranitev
sleherne trofeje in jo ohraniti.
Vedno je bil deleæen posebne
skrbi uplenjeni veliki divji pete-
lin, pa ruøevec, gozdni jereb, pla-
ninski zajec in tudi druge gozdne
æivali, ki jih je bilo dovoljeno
loviti v nekem obdobju. S tem,
ko smo slovenski lovci øe ne tako
daleœ nazaj poskrbeli za pravo-
œasno prepariranje uplenjene div-
jadi, ki bo nekoœ, vsaj upamo, da
ne prekmalu, poleg fotografij in
filmov øe edini pravi dokaz, kak-
øne so sploh bile, smo nedvomno
poskrbeli tudi za sporoœilo naøim
zanamcem o naøi nekdaj tako bo-
gati lovski dediøœini.

Medtem ko so za veliko uple-
njene male in velike divjadi po-
skrbeli v preparatorskih delavni-
cah, pa za druge lovske trofeje

od nekdaj poskrbimo lovci sami
(priprava rogovij, rogljev). Ker
vsi lovci le niso veøœi in priprav-
ljeni, da bi sami znali predpisano
pripraviti trofeje za kategorizaci-
jo, ocenjevanje in poznejøo hram-
bo, imajo v nekaterih lovskih
druæinah (ne)uradno zadolæene
posamezne lovce, ki skrbijo za
pravilno pripravo merjaøœjih œe-
kanov, rogovij in œeljusti jelenja-
di in srnjadi ter rogljev gamsov
in rogov muflonov. Mnogi lovci
– pripravljavalci trofej (drugega
uradnega naziva nimamo – op.
pis.) so z dolgoletno prakso po-
stali æe pravi strokovnjaki na tem
podroœju ter so si s svojim vest-
nim delom pridobili mnogo lov-
skih prijateljev doma in v tujini.
Svoje znanje pokaæejo tudi lov-
skim pripravnikom. Eden takønih
med mnogimi drugimi je tudi
prekmurski lovec Ludvik Nagy
- Lajœi, œlan LD Prosenjakovci.

Lajœi, kot ga kliœejo vsi doma-
œi lovci in mnogi drugi, ki æe leta
radi prihajajo na lov v to najveœ-
jo prekmursko LD, v kateri so
vsi enaki in cenjeni, ne glede na

govorico in vero, je lovec od leta
1981. Œe ne bi v rani mladosti
tudi on moral poiskati dela v
Nemœiji, kot mnogi drugi iz skraj-
nega vzhoda Slovenije, bi ne-
dvomno imel mnogo daljøo lov-
sko dobo, kot jo ima sicer. Kar
11 let je delal v Nemœiji. »Lovec
je bil æe moj oœe. Ni me sram
povedati, da je bil moj oœe, pre-
den je postal lovec, prva leta po
2. svetovni vojni za nekaj œasa
baje tudi divji lovec. A ne zaradi
lovske strasti in trofej, ampak
zaradi preæivetja. Takrat so bili
øe posebno v Prekmurju, v Do-
brovniku, od koder izhaja naøa
druæina, posebno teæki œasi, se
tistih œasov kar nerad spominja
naø sogovornik. Da pa je œlanst-
vo v LD øe kaj drugega, kot samo
lov, je Ludvik spoznal æe kot
lovski pripravnik. Dr. Janez Ma-
laœiœ, ki je bil Ludviku prvi
mentor, ga je med drugim tudi
nauœil, kaj vse je treba storiti, da
je lovska trofeja pravilno pri-
pravljena za letni pregled in mo-
rebitno uradno oceno. »Potem ko
je trofeja (npr. lobanjska kost)
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pravilno odrezana, jo moramo
imeti øe kar nekaj œasa v hladni
vodi. To pa zato, da voda res
dobro spere kri iz kosti. Øele nato
trofejo - lobanjo skuhamo. Œas
kuhanja je zelo odvisen od sta-
rosti æivali. S kosti lobanje nato
odstranim vse meso (miøice), se-
veda ko je øe topla. Nato sledi
beljenje kosti z vodikovim preki-
som (H202), in sicer trikrat. Me-
nim, da tako delajo tudi ostali
slovenski lovci. Zelo pomembno
je, da je beljenje æe prviœ dobro
opravljeno, saj bo kost trofeje le
tako dolgo ostala bela. Res pa je,
da sœasoma na belino trofeje
najbolj vpliva cigaretni dim, zato
naj se v prostorih, kjer so name-
øœene trofeje, ne bi nikoli kadi-
lo!« je razloæil naø sogovornik.

Skromen in poøten lovski to-
variø je øe povedal, da æe od leta
1982 pripravlja za ocenitev veœi-
no trofej, ki jih pridobijo domaœi
in tuji lovci v njihovem loviøœu.
Zaupal nam je øe, da to delo
opravlja zelo rad in z vso odgo-
vornostjo. Ne nazadnje za oprav-
ljeno delo dobi tudi skromno de-
narno nagrado od lovcev in ma-
tiœne lovske druæine. »Ker na leto
porabim kar precej peroksida, ki
tudi nekaj stane, s tem opravilom
ne bom obogatel,« je smeje pri-
pomnil Lajœi. Ob koncu zanimi-
vega pogovora smo ga øe vpra-
øali, ali bo kdo iz njegove druæi-
ne sploh nadaljeval njegovo lov-
sko tradicijo. »Danes s svojo
druæino æivim v Fokovcih, kjer
sem bil dve leti tudi vodja lovne-
ga okoliøa. Imam 28-letnega sina
Roberta, ki bi lahko bil res pravi
lovec, vendar se za œlanstvo v
lovski organizaciji øe ni odloœil.
Upam, da se bo, saj je to æe tradi-

cija naøe rodbine, zato naj bi tudi
Robert postal lovec in nadaljeval
naøo tradicijo in prevzel skrb za
moje lovske puøke. Mogoœe pa
bo lovec kateri od mojih vnukov?
Kar øtiri imam. Najveœ veselja
do lova kaæe Patrik, ki gre æe z
mano na lov,« je ponosno prista-
vil Ludvik Nagy. 

Ludvik Rituper, stareøina LD
Prosenjakovci, ki je z Lajœijevim
delom nasploh zelo zadovoljen,
je povedal, da so leta 2007 v lo-
viøœu njihove LD odstrelili 55
glav jelenjadi, 140 glav srnjadi
in 35 divjih praøiœev. »Vse to
pove, da so imeli lani domaœi
lovci in gostje po vsakem lovu
nemalo dela s pripravo trofej. Øe
najveœ pa prizadevna Rajko Ja-
niå, ki ima na skrbi naøo hladil-
nico, in Lajœi, ki skrbi za pravil-
no pripravo lovskih trofej,« je
povedal stareøina. 

M. Kralj

Za divjad, 
œe bo potrebno!

Hladni meseci vedno tudi v
naøo lovsko druæino prina-

øajo neko posebno poznojesen-
sko-zimsko razpoloæenje, ki se
bolj ali manj ponavlja leto za
letom ne glede, kakøne so napo-
vedi meteorologov, ali bo bela,
normalna zima, kakrøne smo se
navadili ali jo vsaj tako priœa-
kujemo, zato zaœutimo posebno
skrb za divjad. Na naøi lovski
njivi øe nismo poæeli koruze, saj
vedno pride obvestilo: tega in
tega dne, tisto soboto bo akcija,
priprava zimske krme za divjad
in pregled krmiøœ.

V Sloveniji je nekaj veœ kot
øtiristo petnajst lovskih druæin na
razliœnih terenih in obmoœjih.
Borno prehrano divjadi popestri-
jo s prinesenim senom, kosta-
njem, æelodom, koruzo itn. Toda
nekaj imamo vsi lovci skupnega:
povezuje nas skupna skrb, kako
bo divjad preæivela v visokem
snegu, v poznih zimskih mese-
cih, ko so njene telesne rezerve
æe izœrpane. In povsod se zaœno

povedoval najnovejøo zgodbo o
œudnem srnjaku, ki ga je odkril v
loviøœu. Omenjeni srnjak se je
obnaøal œisto drugaœe kot obiœaj-
ni srnjaki, ki so bili vsi previdni,
se izmikali in izginjali v gozdu
med grmovjem. »Opazil sem«,
je razlagal Joæe, »da se dnevne
navade pri srnjadi, posebno jese-
ni, dokaj hitro spreminjajo.« »Sr-
njak je øel kar proti meni,« se je
œudil Joæe. »Nekaj metrov pred

prostovoljne akcije, leto za le-
tom, odkar so v Sloveniji lovske
druæine.

V naøi LD Rakovnik, primest-
ni LD glavnega mesta Ljubljane,
smo se zbrali na dogovorjeno
soboto. Veœ kot trideset prosto-
voljcev je organizirano opravilo
celodnevni delavnik. Ena skupi-
na je delala na polju, druga je s
traktorjem vozila koruzo in tretja
je koruzo øe zliœkala ter jo znosi-
la v skladiøœe.

Med poœitkom smo si pripove-
dovali dogodivøœine, se zabavali
s øalami in lovskimi zgodbami.
Lovski tovariø Joæe Gole je pri-

menoj pa se je nenadoma obrnil
in poœasi odcepetal v gozd. Ro-
govje je imel dobro razvito, ni
spadal med »kræljavce«. Po tele-
su je bil precej shujøan. Kaj je
narobe s tem srnjakom, sem se
spraøeval in se posvetoval z lov-
skimi tovariøi, kaj bi storili s
œudnim srnjakom. Zapleteno za-
devo o œudnem srnjaku pa sem
razvozljal,« je pripovedoval Joæe,
da bi skrajøal zgodbo, kajti œa-
kala je æe naslednja prikolica,
polna koruze. »Srnjak je bil slep
na eno oko, najbolj nenavadno
pa je bilo, da je imel samo polo-
viœno zobovje. Skratka, srnjak je
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Skrbno pripravljene lovske trofeje niso le v œast vodstvu samo LD
Prosenjakovci, ampak tudi zrcalo slehernega lovca, kar øe posebno
vidimo na vsakoletnih ocenjevanjih (pregledih odstrela in kategori-
zaciji). Pripomb do LD Prosenjakovci nimajo, saj Ludvik Nagy
poskrbi za neoporeœno pripravo trofej.
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Prostovoljci LD Rakovnik so zliœkali in znosili v skladiøœe devet pol-
nih prikolic koruze za zimske potrebe divjadi.

Na akcijo liœkanja koruze so lovci LD Rakovnik pripeljali tudi nekaj
otrok, ki jim je bilo druæenje z lovci prijetno, svojevrstno razvedrilo
ob posluøanju zanimivih lovskih zgodb.
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trpel, poœasi usihal in zadovoljen
sem ga reøil trpljenja,« je zaœas-
no konœal svojo zgodbo Joæe. 

Pri deveti prikolici koruze se
je tudi pripovedovanje zgodbe o
œudnem srnjaku konœalo, konœno
ugotovitev pa bodo povedali øe
strokovnjaki. 

Kakøna bo le toønja zima, ne
glede na napovedi, takrat øe ni-
smo vedeli. Toda krma za zimo
je bila pripravljena, lovci smo
bili organizirani in oskrbeli in
zalagali bomo krmiøœa po potre-
bi. In tako je, lahko napiøem, pri-
bliæno øtiristo lovskih druæin or-
ganizirano pripravljenih na zim-
sko krmljenje divjadi tam, kjer je
to dovoljeno.

Pa øe to! Pogovarjali smo se
tudi o spremenjenih razmerah v
loviøœu. Naj bo zima bela ali
zelena, lovske druæine so vedno
pripravljene na belo zimo. In to
je prav tako tradicija, ki se bo
nadaljevala, dokler bodo lovske
druæine lahko normalno delovale
v skladu z dolgoletno bogato tra-
dicijo. 

Nismo pa mogli mimo teæav
ob pojavu divjih praøiœev na Go-
lovcu. Stareøina LD Rakovnik,
Borut Lenardiœ, je javno opo-
zoril na previdnost. Sliøati je bilo
pripombe, kako prav je imel. Æe
v kratkem œasu po opozorilu sta
na dolenjki trœila divji praøiœ in
avtomobil. Divji praøiœ je pobeg-
nil.

Koliko je divjih praøiœev na
obmoœju Golovca, znotraj avto-
cestnega obroœa, je teæko ugo-
toviti, ker se neprestano selijo.
Doloœeno øtevilo se jih je tudi
stalno naselilo v tamkajønje pre-
dele. A to obmoœje je zaenkrat
nelovno! Kmalu se bo treba po-
govoriti tudi o sivih vranah, ki
so se pretirano namnoæile (silijo
celo v mesto) in na poljih pov-
zroœajo veliko økodo. Sicer ima
LD Rakovnik øe veœ nereøenih
vpraøanj, ki jih bomo reøevali
postopoma v bliænji prihodno-
sti. Za zdaj smo reøili vpraøanje
zimske krme za divjad. Naøa
LD je pripravljena na sodelova-
nje s prebivalstvom tega ob-
moœja in vedno kaj storiti v dob-
ro divjadi. 

Stane Lenardiœ

Øe ena risinja 
opremljena 
z ovratnico?!

Devetega februarja 2008 se je
v zabojno past, nastavljeno

v bliæini Sneænika, ujela triletna
risinja, teæka 18 kg in v dobri

telesni kondiciji. Raziskovalci z
Oddelka za biologijo BTF in
druøtva Dinaricum smo jo uspa-
vali ob pomoœi strokovnih delav-
cev LPN Jelen - Sneænik. Opra-
vili smo vse potrebne biomet-
riœne meritve ter odvzeli vzorec
krvi za laboratorijske in genetske
preiskave. Nato smo jo opremili
z ultralahko GPS-GSM-ovratni-
co, ki se bo odslej vsaki dve uri
povezala s sateliti, izraœunala na-
tanœno lokacijo, kje je risinja, in
sporoœila koordinate raziskoval-
cem v obliki SMS-sporoœila. Œe
bo vse potekalo, kot je treba, bi
nam morala podatke poøiljati de-
set mesecev, nato pa bo samodej-
no odpadla. Pridobljeni podatki
bodo med drugim sluæili za ugo-
tavljanje velikosti obmoœja, ki ga
risi potrebujejo za æivljenje in
ocenjevanje vpliva plenjenja na
divjad. Podatki bodo pomembni
tudi za uspeønejøe varstvo risov
v Sloveniji, ki so trenutno v dra-
stiœnem øtevilœnem zmanjøeva-
nju. Na podlagi razpoloæljivih
podatkov menimo, da pri nas tre-
nutno ne æivi veœ kot 20 odraslih
osebkov te vrste. 

Øele naknadno smo ugotovili,
da v primeru odlova ni ølo za dru-
go risinjo, paœ pa za isto, ki smo
jo ujeli æe pred dobrim letom in
jo poimenovali Dina. Zdaj bomo
lahko ugotovili ali sta mladiœa,
ki ju je skotila lani na Hrvaøkem,
preæivela. Œe sta øe æiva, bi mo-
rala ostati z njo vsaj øe kakøen
mesec. O nadaljnjem poteku ra-
ziskav bomo poroœali v prihod-
njih øtevilkah glasila Lovec, ko
bomo predstavili tudi najnovejøe
podatke, ki smo jih dobili od risi-
nje Dine.

Miha Krofel, univ. dipl. biol.,
dr. Ivan Kos, 

dr. Hubert Potoœnik 
Oddelek za biologijo,
Biotehniøka fakulteta

»Najprej øtal’ca, 
potem pa krav’ca!«

Marsikdo bo gotovo rekel:
»Kaj se pa gre urednik

Lovca, da objavlja take neumno-
sti!« Toda ljudski rek (primerja-

va je øe kako na mestu) velja
tudi, ko govorimo o mali divjadi.

V vedno veœ lovskih druæinah
in tudi posamezni lovci so æe
zdavnaj spoznali, da fazani in
vsa druga mala divjad, pa tudi
druge divje æivali potrebujejo za
normalno æivljenje ustrezno æiv-
ljenjsko okolje. Marsikateri so z
dolgoletnim vlaganjem æivali iz
umetne vzreje prenehali in so se
zadeve lotili drugaœe, pravilneje. 

Vemo, da je naœin sodobnega
kmetijstva precej prispeval k
sploønemu poslabøanju okolja za
malo divjad. V æelji po veœjem
pridelku doloœenih kmetijskih
kultur oziroma œim veœjih povr-
øinah zanje, ki so obdelane »vsaj
enkrat na leto«, da so kmetje
upraviœeni do dræavnih subven-
cij, je kmetijsko okolje za malo
divjad in tamkaj æiveœe druge
prostoæiveœe æivali zanje vse manj
prijazno. Na æalost kmete pri ta-
kih stremljenjih (v popolnem na-
sprotju s potrebami æivali) moti
æe vsak, øe tako majhen grm ali
zapleveljena povrøina. 

Torej: za urejanje normalnega
stanja, v korist mali divjadi, je
treba zaœeti prav tu! Povrøine je
treba pridobiti v trajno last ali
najem, da bomo lahko na kmetij-
skem obmoœju gospodarili bolje,
v skladu z æeljami vseh pro-
stoæiveœih æivali in tudi æeljami
nas, lovcev. Za vse te æivali smo
mi pravi skrbniki, œeprav jih del
tudi lovimo.

Vem, da z zapisanim nisem
ugotovil niœ novega, saj marsika-
tere druæine (øe zdaleœ pa ne vse,
ki bi lahko) to delajo æe leta, za
kar jim velja vsa pohvala. Morda
pa bom s tem opomnikom in
pisanjem spodbudil k razmisleku
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Ponovno odlovljena risinja Dina nam bo zdaj lahko » razkrila«, ali
sta njena mladiœa øe æiva …

Za sodelovanje pri raziskavah
bi se radi zahvalili vodji lovi-
øœa Antonu Marinœiœu in pok-
licnim lovcem LPN Jelen -
Sneænik. Obenem pozivamo
in prosimo vse lovce, ki bi od-
krili sveæe ostanke risovega ple-
na, naj o najdbi œim prej obve-
stijo naøo terensko ekipo na
telefonsko øtevilko 051/228-
717. Seveda bi bili veseli tudi
drugih podatkov o opaæanjih
oz. kakrønega koli drugega so-
delovanja pri raziskavah o ri-
sih.

Ena izmed øtevilnih remiz v LD Srediøœe ob Dravi, ki daje odliœno
kritje mali divjadi.

Vs
e 

fo
to

: M
. K

er
sn

ik



øe katero vodstvo druæin, ki se s
tem øe niso spoprijele. 

Torej, remize, mejice, zaple-
veljena koruziøœa in podobne
povrøine z ustrezno zarastjo so
poleg hrane eden bistvenih po-
gojev za kolikor toliko vzdræno
æivljenje v sodobni kmetijski
krajini oziroma s hitro mehani-
zacijo vse bolj ogroæenem oko-
lju. Zdaj se je, zaradi vstopa v
EU, dovoljena stopnja strupe-
nosti (toksiœnosti) kemiœnih pre-
paratov za zaøœito poljøœin precej
zmanjøala. A so æal øe izjeme.

Poleg podnebnih sprememb,
padavin, sestave tal …, na kar
lovci seveda ne moremo vplivati,
naredimo øe veliko premalo na
podroœju lova v ozkem pomenu
besede. S tem mislim lova na vso
divjad, ki jo je dovoljeno loviti!
Mislim na lisice, ki se po valu
garij spet øtevilœno krepijo, pa
tudi na kune belice, sive vrane in
srake, ki so ob mali divjadi, na
katero precej vplivajo, prisotne
ves œas in jim lovci marsikje niso
kos. Koæe lisic in kun æal øe ved-
no nimajo prave vrednosti, zato
je treba lovce v vsaki LD na neki
drug naœin vzpodbuditi in od-
strel uspeøne ustrezno nagrajeva-
ti. Urediti bo treba tudi nekatere
lovne dobe za predstavnike vra-
nov (Corvidae), ki so jim ornito-
logi in okoljevarstveniki name-
nili predolg lovopust, sicer bodo
rezultati skromni. Prouœiti in
spodbuditi moramo tudi lov s
pastmi, ki je pri nas posebno v
ravninskih loviøœih premalo raz-
øirjen. Tudi sam sem pri tem po-
poln zaœetnik, toda saj se v lov-
ski druæini najde lovec, ki lov s
pastmi pozna in ga lahko vodi
skladno z zakonskimi predpisi.

Pasti (dovoljene, pravilno po-
stavljene, dobro zavarovane) lo-
vijo 24 ur. To nekateri æe dobro
vedo ter tudi uspeøno lovijo. Samo
v enem od loviøœ v sosednji
Avstriji, ki meri okrog 1.600 ha,

sta dva œlana lovca zadolæena, da
vsak dan nadzorujeta veœ kot 200
pasti. Rezultati so prav neverjet-
ni! O omenjenem loviøœu in nji-
hovih uspehih bo, vsaj upam, za
Lovca kaj napisal eden izmed
lovcev, ki so loviøœe obiskali
pred nedavnim. Verjamem, da

primera ni mogoœe dobesedno
prenesti v naøe razmere, pa ven-
dar. Med niœ in dvesto je veliko
prostora. Ne poznam tudi prime-
ra, da bi katera lovska druæina za
lov lisic uredila umetne rove, œe-
prav so v Nemœiji æe precej raz-
øirjeni in bi jih lahko verjetno
uspeøno uporabljali tudi v kate-
rem od naøih ravninskih loviøœ. 

A loviti je treba tudi sive pod-
gane in naøa krmiøœa za fazane
urediti tako, da se krma ne bo
raztresala, poleg te pa jim je tre-
ba ponuditi øe kaj drugega. Sr-
njadi moramo prepreœiti dostop
do fazanjih krmiøœ in poskrbeti
za vodo v kritiœnih suønih ob-
dobjih ter za prehrano tudi pred
zimo, œe je to kje potrebno.

Da je treba loviti na eni povrøi-
ni le enkrat na leto, je poznaval-
cem æe znano, pa tega marsikje
ne upoøtevamo. 

To naj bi bila na kratko vsa
naøa velika znanost, ki je marsi-
kje øe niso vzeli …

Mala divjad res potrebuje veli-
ko dela in pozornosti, a z delom
pridejo tudi æeleni rezultati, s ka-
terimi bodo lovci gotovo zado-
voljni.

Kaj je lepøega kot pobrati
fazana, ki so ga prestregle øibre v
polnem letu, ko smo pri strelu
morali »potegniti« predenj meter

ali dva. In ob obœutku, da jih je øe
veliko æivih, »divjih«, kot pravi-
mo, ostalo v loviøœu. Vsaj jaz
takega fazana ne zamenjam za
deset »vloæenih«! Za to pa je tre-
ba urediti vse prej naøteto!

Mitja Kersnik

Nori petelin

Prve sneæinke so 20. 10. 2007
poskrbele za prvo presene-

œenje v idiliœni vasici Cirkuøe v
Tuhinjski dolini, za drugo pa naøa
najveœja prostoæiveœa ptica, veli-
ki divji petelin, ki je v vas po vsej
verjetnosti priletel z Menine pla-
nine. Brez vsakrønega sramu in
strahu se je kot fotomodel na-
stavljal objektivom fotografskih
aparatov. Ker æivimo v dobi hit-
rega tehnoloøkega razvoja, se je
vest o petelinu hitro razøirila po
Tuhinjski dolini. Vasico in divje-
ga petelina so v nekaj trenutkih
æe oblegali œlani LD Motnik -
Øpitaliœ in LD Tuhinj ter njihovi
fotoaparati, pred katerimi se je
postavljal petelin. Nekaj dni pred
tem so istega petelina veœkrat
opazili v sosednjih vaseh, po ka-
terih se je spreletaval kar nekaj
dni, nato pa je skrivnostno izgi-
nil. Ob takih preseneœenjih se vsi
spraøujemo, kaj se dogaja s to
plaho in izginjajoœo se divjadjo,
nekoœ ponosom naøe LD. Naøe

loviøœe se namreœ razteza tudi po
juænem poboœju Menine planine,
kjer so robna staniøœa velikega
petelina; to je tudi razlog, da ga
izgubljamo. Divji petelin namreœ
sodi med najbolj obœutljive in ne-
prilagodljive æivalske vrste, zato
je dandanes ogroæen zaradi naj-
razliœnejøih okoljskih in podneb-
nih sprememb. Za vse je bolj ali
manj kriv œlovek. Ker vedno bolj
posegamo v naravo in njegov
æivljenjski prostor in tako opu-
øœamo ukrepe za varstvo in ohra-
nitev divjega petelina, ta ptiœ
izginja iz naøih loviøœ. Zaradi
hitrega tempa æivljenja in vsako-
dnevnih stresov ljudje œedalje
pogosteje zahajamo v naravo, v
kateri najdemo svoj mir, sprosti-
tev in poœitek. Toda z obiski tudi
vznemirjamo divjega petelina in
preostalo divjad. Mirni spreha-
jalci in pohodniki divjadi niti ne
motijo, v naravi pa so se pojavili
novodobni objestneæi z razliœni-
mi motornimi kolesi, terenskimi
vozili (in v sneænem zimskem
œasu z motornimi sanmi), ki ni-
majo niti najmanjøega obœutka in
uvidevnosti za naravo in æivlje-
nje v njej. 

Tudi zaradi opisanih okoliøœin
je opaziti na sreœo redek pojav
tako imenovanih »norih peteli-
nov,« ki jim hormoni ne delujejo
pravilno, in priletijo v urbana na-
selja ali pa nanje nenadoma nale-
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Lisica, uplenjena s kroglo na
skupnem lovu, je »pika na i«.

In potem je tu æetev: decembrski
fazan, ki ga je veselje pogledati
(LD Srediøœe).

80-letnico æivljenja Bruna Skumavca, cenjene osebnosti v lovstvu,
je jubilant praznoval novembra lani med zvestimi in iskrenimi pri-
jatelji. Skumavc je øe vedno pojem lovsko praviœnega lovca, izjemno
preudarnega in korektnega nekdanjega predsednika Lovske zveze
Slovenije, ki je øe posebno povzdignil mednarodni ugled naøe lovske
organizacije. Tudi v Savi - Kranj se ga spominjajo kot izjemnega
strokovnjaka in uspeønega ter cenjenega direktorja, pa tudi po njego-
vi skromnosti in poøtenosti. 
Na fotografiji ob praznovanju: v prvi vrsti od leve: Franc Golija,
nekdanji predsednik LZS, jubilant Bruno Skumavc; Janez Konc,
vsestransko zasluæni lovec iz ZLD Gorenjske, (zadaj): Franci Ekar,
stareøina LD Jezersko, Franc Primoæiœ, lovska legenda iz Træiœa,
Branko Galjot, nekdanji dolgoletni tajnik ZLD Gorenjske in vse-
stranski lovski strokovnjak, ter Vili Tomat, dolgoletni gorenjski lov-
ski funkcionar.
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timo v gozdu. Taki petelini se ne
bojijo œloveka, vœasih ga celo na-
padajo in kljujejo. Zaradi takega
obnaøanja se jih je oprijelo ime
»nori petelini«. Iz strokovne lite-
rature razberemo, da so pri takih
petelinih nastale hormonske mot-
nje. Tudi petelin, ki je priletel v
naøo vas, se je obnaøal podobno
kot domaœa kokoø: vaøœanom se
je odmikal na meter ali dva, pod
jablanami je kljuval ognita jabol-
ka, v vrtu je brskal za hrano kot
domaœa kokoø, pobiral je œrve in
trgal kalœke.

Lovci na juænem poboœju Me-
nine planine spremljamo vsako-
letno svatovanje divjega peteli-
na. Na æalost opaæamo, da jih je
v naøem loviøœu vsako leto manj.
V loviøœu øe najdemo njihove
gredi in tudi vidimo prelete, red-
ko kdaj pa øe sliøimo njihovo
petje. V œasu svatovanja veœkrat
»poøkilimo« za njimi in zaidemo
v sosednje loviøœe LD Gornji
Grad, kjer petelini øe pojejo v
vsej svoji veliœini. Naøe loviøœe
je skrajni, robni æivljenjski pro-
stor velikega divjega petelina,
zaradi œesar ga, æal, med prvimi
tudi izgubljamo. Oœitno se pete-
lin ne more prilagoditi na hitre
spremembe v svojem æivljenj-
skem okolju, tako kot se uspe div-
jadi nekaterih drugih vrst.

Janez Petriœ 

Bushnell Trophy 
3-12 x 56 z 
osvetljenim kriæem

Konœno vam lahko predstavi-
mo novost v ponudbi strel-

nih daljnogledov znamke Bush-
nell, za katero smo prepriœani, da
bo postala nova uspeønica na ev-

ropskem trgu. To je strelni daljno-
gled Bushnell Trophy 3-12 x 56
z osvetljenim namerilnim kriæem.

Strelni daljnogledi trophy so si
pridobili sloves z zelo œisto in
ostro sliko. Njihova posebnost je
zelo kontrastna prevleka leœ am-
ber bright. Temeljna znaœilnost
prevleke je, da poudari t. i. jele-
nje rdeœo barvo, s œimer jo loœi
od drugih rjavih barvnih tonov,
ki jih je v gozdu veliko. Daljno-
gledi trophy so namensko nare-
jeni za lov na srnjad in jelenjad.
Patentirana amber bright prevle-
ka zmanjøuje varovalne uœinke
jelenove naravne obarvanosti in
tako jelenjad naredi bolj vidno.
Uœinki prevleke so najbolj vidni
pri gozdnem lovu. Zelo dobro
boste poveœani barvni kontrast
opazili tudi na obiœajni lovski tar-
œi srnjaka, œe boste daljnogled
primerjali s katerim drugim, ki
nima prevleke. Skupaj z veœplast-
no prevleko leœ, ki je namenjena
izboljøanju svetlobne prepustno-
sti, so daljnogledi odliœni tudi za
lov v mraku.

Predstavljeni strelni daljno-
gled je izdelan posebej za stroge
zahteve evropskih lovcev. Za
razliko od ameriøkega lova ga v

NOVE KNJIGE

Kjer stoletje
øepeta …
Monografija ob stoletnici organi-
ziranega lovstva na Slovenskem

Ob lanskem visokem jubileju
– 100-letnici organiziranega

lovstva na Slovenskem – smo
dobili knjiæno delo Sto let v kra-
ljestvu Zlatoroga, ki bralca se-
znanja z obdobjem od porajanja
misli o narodni organiziranosti
lovstva pri nas do danaønjih dni.
Avtorju dr. Marjanu Toøu velja
zahvala za tenkoœuten pristop do

zasnove. Z obœutenjem dolgolet-
nega lovca in znanjem uveljav-
ljenega zgodovinarja je namreœ
uspel ob pomoœi sodelavcev pred-
staviti razvojno pot ne le po bist-
venih dogodkih, ki so zaznamo-
vali slovensko lovsko stoletje,
paœ pa je kot poznavalec obseæne
tematike opozoril tudi na zapra-
øene ugotovitve, ki skozi œas niso
izgubile veljave. Morda celo na-
sprotno, œeprav njihovih avtor-
jev æe dolgo ni veœ in jih podpi-
sujemo z zelo oddaljenimi letni-
cami, pa aktualni trenutek ponu-
ja vnoviœen premislek njihove
tehtnosti (»Hoœemo varovati slo-
venski znaœaj naøe deæele in pri-
siliti tujca, da spoøtuje slovenski
znaœaj tal, kjer lovi. Naøa dolæ-
nost je, da se tudi kot lovci zave-
damo svoje narodnosti, svojega
jezika …« dr. Ivan Lovrenœiœ,
1907)

Monografsko knjiæno delo
ostaja tudi v svojem imenu zve-
sto nekaterim trajnim prepoznav-
nostim slovenskega lovstva, opo-
minja nas na sto let (dela, vztra-
janja, uspehov, kriæev in teæav,
slepomiøenj …) v kraljestvu Zla-
toroga. Po zasnovi sledi priœako-
vanemu kronoloøkemu zapored-
ju, ki bralca uvede s prologom
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»Nori divji petelin« je lani oktobra obiskal tudi vas Cirkuøe v Tu-
hinjski dolini.
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Model 733125E, poveœava 3-12 x 56, osvetljen kriæ, teæa: 567 g,
dolæina 355 mm, vidno polje 12,7 m (3 x) /3,4 m (12 x), izhodna zeni-
ca 18,7 mm (3 x) /4,7 mm (12 x)

Evropi veliko izvajamo v veœer-
nem mraku ali celo ponoœi, t. j. v
razmerah zmanjøane vidljivosti.
Takim potrebam je prilagojen
daljnogled trophy 3-12 x 56. Os-
novna cev meri v premeru 30 mm,
kot je navadno pri evropskih dalj-
nogledih s spremenljivo poveœa-
vo. Velika vstopna leœa na oku-
larju meri v premeru 56 mm in
prepuøœa veliko svetlobe. Name-
rilni kriæ evropskega tipa 4A je v
sredini osvetljen z rdeœo piko, ki
ima 11 nastavitvenih stopenj, tako
da svetlobo rdeœe pike lahko pri-
lagodimo zunanji svetlobi. Na
najniæji stopnji je pika zelo bleda
in tudi v najtemnejøi noœi ne moti
strelca. Na najviøji stopnji in pri
najmanjøi 3-kratni poveœavi pa
je rdeœa pika v sredini nameril-
nega kriæa dobrodoøel pripomo-
œek pri hitrih strelih na skupnih
lovih. Gumb za vklop osvetlitve
je elegantno nameøœen na sredini
telesa daljnogleda, na levi strani,
nasproti bobniœa za nastavitev
smeri. Tako so vsi trije bobniœi
na sredini daljnogleda, kot je v
navadi pri strelnih daljnogledih
zgornjega kakovostnega razreda.

Tako kot drugi strelni dalj-
nogledi serije Trophy ima œvrsto
zgradbo, je vodotesen, odporen
proti zameglitvi in udarcem. Za
uporabnika je izjemno prijazen.
Bobniœa za nastavitev viøine in
smeri sta povsem nova in omo-
goœata zelo lahko in natanœno
nastavitev namerilnega kriæa. Pri
seriji Trophy je prstan za spremi-
njanje poveœave poveœan in naj-
udobnejøi za prijem.

Predstavljeni strelni daljno-
gled je prepriœljiv optiœni izde-
lek. Zdruæuje vse optiœne lastno-
sti, ki bodo zadovoljile tudi naj-
bolj zahtevnega uporabnika. Po
uporabni vrednosti je povsem
primerljiv z najboljøimi izdelki,
ki so trenutno na trgu, povrh vse-
ga pa zvesto sledi ugodni cenov-
ni politiki firme Bushnell. Za slo-
venske razmere je po vsej verjet-
nosti idealen lovski strelni dalj-
nogled za noœno œakanje na viso-
ki preæi.

Reklamna predstavitev
Rodeo Team, d. o. o.



predsednika Lovske zveze Slo-
venije Bogdana Mahneta in
predgovorom mag. Romane Er-
hatiœ Øirnik, ter nadaljuje s sta-
rejøo preteklostjo lovstva na na-
øih tleh, kar da temelj za razume-
vanje vsaj dveh pomembnih na-
daljnjih izhodiøœ: naravne obdar-
jenosti slovenskega prostora in
lovskega prebujenja, predramlje-
nega iz narodne zavesti sloven-
skih razumnikov iz zgodnjega
20. stoletja. Razumljivo je, da so
zaœetki organiziranega lovstva s
slovenskim predznakom prostor-
sko vezani na ozemlje tedanje
Kronovine Kranjske, kjer je bila
taka moænost posledica rastoœe
ekonomske in politiœne moœi po
letu 1848 prebujenega slovenstva.

Vse to dokazuje, da zgodovine
lovstva ne moremo v celoti razu-
meti brez predhodnega poznava-
nja narodnostnih razmer in dra-
matiœnih iskanj narodove razvoj-
ne poti. Priznati si je tudi treba,
da je bilo slovenjenje lovstva ce-
lovito zaokroæevanje narodnost-
nega vpliva na vsa podroœja druæ-
benega delovanja ter da sodi kri-
tiœni œas vzpostavitve slovenske
lovske organizacije v predveœer
hudih nacionalnih trenj, ki so po-
zneje v Ljubljani privedla celo
do smrtnih ærtev.

Pomembno je opozoriti tudi
na izpostavljeni ponos sloven-
skih lovcev, na njihovo publici-
stiœno dejavnost in stalno zasto-
panost v okoljih, kjer se je (so)-
odloœalo o vseh pomembnih po-
litiœno-pravnih vpraøanjih pre-
vratnega obdobja 1918/19.

Po 1. svetovni vojni se je slo-
vensko lovstvo znaølo v novih
okoliøœinah. Lovsko razumevanje
nove dræavne skupnosti Kralje-
vine SHS bi lahko povzeli po
ugotovitvah prvega predsednika
Slovenskega lovskega kluba dr.
Ivana Hribarja, ki ni bil nav-
duøen nad orientalsko politiœno
in gospodarsko miselnostjo no-
vega dræavnega srediøœa. Kljub
temu pa je lovstvo sledilo smer-
nicam iz zaœetnega obdobja svo-
je organiziranosti.

Nadalje se dr. Marjan Toø po-
sveti slovenski lovski organiza-
ciji v kritiœnem, medvojnem œasu
in pozneje obdobju socialistiœne
Jugoslavije, sprva zaznamova-
nim z revolucionarnim spremi-
njanjem druæbe in dræave. Tisti
œas je popravil vrsto starih kri-
vic, a tudi spodbudil nove. Tisto,
kar je bilo z zdajønjega zornega
kota povsem odveœ, je popolna
politizacija in nenehno hrepene-
nje partijske ideologije po vsto-
pu v vse pore druøtvenega in
druæbenega delovanja, pri œemer
je bilo lovstvo vedno predmet po-

sebno slastnega zanimanja poli-
tike.

Hkrati je bil to œas pomembne-
ga napredka, ki se zrcali skozi
izobraæevanje lovcev, kar slo-
vensko organizacijo naredi vsaj
primerljivo, œe æe ne uspeønejøo
od øtevilnih drugih na zahodu.
To je bilo tudi obdobje spreme-
njenega razumevanja divjadi in
lovstva. Poœasi (in do danaønjih
dni ne brez teæav) se je gospodar-
sko pojmovanje lova odmikalo
gojitvenim in etiœnim naœelom.

Zadnje poglavje – lovstvo v
samostojni Sloveniji – ostaja ne-
dokonœano, kot je nedoreœeno
tudi aktualno razumevanje lovst-
va in njegovega poslanstva v da-
naønjem œasu. Namesto zakljuœ-
kov v besedi spregovori grafiœna
podoba lovske statistike, ki v
razumljivem obsegu, s stolpci in
pripadajoœo legendo poda podo-
bo razvoja zadnjih nekaj let in
stanje na predveœer stoletnice
slovenskega lovstva.

Monografija, s katero je Lov-
ska zveza Slovenije predstavila
stoletje svoje organiziranosti v
lastni podobi in v podobi predho-
dnikov – Slovenskega lovskega
kluba in Slovenskega lovskega
druøtva – je izjemno delo, tudi po
svoji oblikovni zasnovi, kar je
zasluga oblikovalca Igorja Pi-
œulina. Ob prebiranju se mi je
utrnila misel, da nam skozi za-
pisano pravzaprav øepeta stoletje
izjemnih dogodkov, ljudi ter nji-
hovih naporov. Prav gotovo bi
bil tudi velikan lovske pisane be-
sede dr. France Avœin, ki mu je
svojo pripoved øepetala tiøina,
navduøen nad øepetom podobe
prvega slovenskega lovskega sto-
letja.

Morda ni odveœ razmislek o
pomenu popolne angleøke in
nemøke jezikovne razliœice knji-
ge. Sodobna tehnologija to omo-
goœa z manjøimi stroøki kot ne-
koœ. Sicer pa, zakaj bi v letu
predsedovanja Slovenije Evrop-
ski uniji pripoved o stoletnici
slovenskega lovskega æivljenja
v kraljestvu Zlatoroga ljubosum-
no hranili samo zase? Zakaj ne
bi tujemu lovskemu gostu in lju-
bitelju narave kot bogato darilo
ponudili prav to knjigo – alma-
nah, saj bo laæje spoznal deæelo
in njene ljudi, ki so skozi sto-
letje v srediøœu Evrope ustvarili
neponovljivo lovsko zakladnico
in bodo dosegli skoraj vse, œe ta
ob popisu novega stoletja, ki je
pred nami, ne bo pretirano okr-
njena. Nadaljevanje o tem bo sle-
dilo leta 2107. Upajmo, da pred
(øe vedno?) Cankarjevim do-
mom …

Stane Kocutar

Dr. Aleksander 
Guzelj: Spomini
na lov

Pozno popoldne sem vzel v
roke knjigo, ki mi jo je prejø-

nji dan po lovu podaril avtor. Iz
navade sem najprej listal po knji-
gi in gledal risbe æivali ilustrator-
ja Jurija Mikuletiœa. Od nekdaj
obœudujem njegove risbe in ak-
varele divjadi. Œeprav so tiskane
na papirju, se mi dozdeva, da

stoje æive pred mano. Nekaj veœ
kot øestdeset jih je. Ko sem listal
po knjigi, so mi pozornost vzbu-
dile avtorjeve barvne fotografije,
ki spremljajo posamezna poglav-
ja. To niso samostojne fotografi-
je, ampak kolaæi fotografij. Veli-
ka, praviloma dvostranska foto-
grafija je namenjena »lovu« ali
uplenjeni divjadi, manjøe, znot-
raj nje, pa pokrajini, stavbam in
ljudem. Nekoliko nenavadno, a
øele ko sem zaœel brati »prvi spo-
min« ali prvo poglavje, sem za-
œenjal razumevati fotografske ko-
laæe. Zaœel sem dojemati, kaj mi
avtor kot bralcu æeli povedati, ne
samo z besedo, ampak tudi s
sliko. Ja, vseskozi od prvega po-
glavja lova v Argentini, Braziliji
in Paragvaju pa do zadnjega opi-
sa lova na volka na poboœjih Ro-
manije je lov sicer v ospredju, a
so hkrati tu tudi doæivljanja ljudi,
s katerimi se je sreœeval, tu so
prebivalci tiste neznane deæele in
lepote pokrajin, po katerih je ho-
dil in lovil. 

Med branjem mineva œas. Naj-
prej z avtorjem »lovim« v Ar-
gentini, potem sem na lovu v
deæeli rdeœih koz, kot jim pravijo
Indijanci Taholton v Kanadi, v
vroœi Namibiji se potim za veli-
kim kudujem, se pogovarjam s
spremljevalcem, ko zasleduje ba-
ribala. Na naslednji strani me
avtor æe popelje po prostranstvih
Mongolije, mi dovoli prisluhniti

razgovorom ob ognju v jurti, zna-
œilnem prebivaliøœu mongolskih
nomadov, do zadnjega jutra, ko
po strelu obleæi kozorog …

Ne odloæim knjige; øe pet spo-
minov je pred mano. Najprej me
avtor popelje s seboj na lov na
jelena na Œeøko, takoj za tem pa
sem na predveœer Svetih treh kra-
ljev z njim v mrzli noœi na preæi,
kjer œakava lisico. Za njo pa øe
lov na sibirskega srnjaka, spo-
znavanje Grenlandije in njenih
prebivalcev ter do zadnje zgodbe
o lovu na volka pod poboœji Ro-
manije.

In ura se je æe prevesila v drug
dan. Zaprem knjigo ter jo odlo-
æim na knjiæno polico k tistim
knjigam, ki jih veœkrat primem v
roko in ponovno preberem posa-
mezno stran ali poglavje. So nam-
reœ knjige ali le posamezni od-
lomki znotraj njih, h katerim se
rad vraœam. K njim se vraœam,
kadar ponovno odkrivam lepoto
nekaterih izraæenih misli. Tako
nekako kot je na 85. strani knjige
Spomini na lov zapisal avtor, ko
opisuje, kako je v mrzli noœi od-
hajal s preæe: »Vraœam se v srcu
nasmejan. Za sreœo niso potreb-
ni veliki dogodki.«

V knjigi, ki sem jo pravkar
prebral, je veliko skrivnosti lova
in æivljenjskih resnic; je narava,
so ljudje, je vse tisto, kar nas
lovce dan za dnem odpelje v
gozd ali na polje, v pravkar se
prebujajoœi se dan ali zadnji mrak.
V njej so kraji, ki jih ne bom
nikoli videl, in so ljudje, ki jih ne
bom nikoli sreœal; avtor mi je v
svojih spominih podaril del njih.
Podaril na tak naœin, kot da sem
bil sam tam in sem jih sam sreœe-
val. Prav to je tisto, kar me je pri-
tegnilo, da knjige nisem odloæil,
dokler je nisem prebral in prav to
je verjetno tisto, kar me bo vra-
œalo k njej. 

Øe nekaj rojstnih podatkov o
knjigi: knjigo s 117 stranmi je
izdala Zaloæba Racoon, d. o. o.
Besedilo spremlja veœ kot 60 risb
Jurija Mikuletiœa in veœ kot 70
avtorjevih barvnih fotografij. 

Borut Ingoliœ
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Predstavitev knjige dr. Alek-
sandra Guzelja Spomini na
lov bo 20. marca ob 19. uri v
ljubljanski galeriji Lala, Æidov-
ska ul. 5, in bo zdruæena s sli-
karsko razstavo ilustratorja
te knjige Jurija Mikuletiœa.
Razstava znanega lovskega
slikarja in sodelavca Lovca,
kjer boste knjigo lahko tudi
kupili, bo odprta vse do 5.
aprila.



V œasu prska sr-
njadi, ki ga je ne-
koœ vedno zvabil
v loviøœe, da je
klical prebrisane-
ga srnjaka, je bo-
ginja Diana po-
klicala v veœna lo-
viøœa in tako lov-
cem vzela zasluæ-

nega œlana naøe LD, tovariøa Antona
Goloba st. (umrl je 30. 7. 2007).
Bolezen ga je premagala in konœala
druæenje z naravo, ki jo je tako ljubil.

Anton Golob st. se je rodil 9. 12.
1933 na Spodnjem Slemenu. Po kon-
œani osnovni øoli je øolanje nadalje-
val na Srednji kmetijski øoli v Mari-
boru. Po konœanem øolanju se je
najprej zaposlil v kmetijstvu, nato pa
pri Zavarovalnici Maribor, kjer je kot
cenilec økode v tej panogi delal do
upokojitve. 

Æe kot mladega fanta ga je z oœe-
tom vleklo v loviøœe. Tako je æe pred
53 leti sklenil, da bo postal œlan ze-
lene bratovøœine, ki je postala drugi
del njegovega æivljenja. Njegova lju-
bezen do nje je v LD Gaj nad Ma-
riborom obrodila øtevilne sadove.
Pomemben deleæ je prispeval pri
gradnji lovske koœe, vodovoda in pri-
zidka. K delu je znal pritegniti tudi
druge lovce in njegovo delo je vidno
tudi nam, mlajøim.

Strokovna izobrazba, mladostne
lovske izkuønje in predvsem iznajd-
ljivost so lastnosti, ki so ga privedle v
vodstvo naøe druæine. V lovski druæi-
ni je bil od leta 1962 do 1966 strelski
referent, dela tajnika pa je opravljal
od leta 1967 do 1970. V letih 1977
do 1983 in 1985 do 1989 je vzorno
opravljal naloge blagajnika ter tri
mandate tudi predsednika NO. Vse
obdobje œlanstva v UO je bil ocenje-
valec økode od divjadi na posevkih in
vinogradih. 

Za svoje delo je bil veœkrat nagra-
jen. Za vsestransko delovanje pri vo-
denju LD ga je LZS odlikovala z
znakom za lovske zasluge in redom
III. stopnje. Ob odprtju lovskega
doma ga je naøa druæina nagradila z
zlatim znakom LD Gaj, najviøjim
druæinskim priznanjem.

Tone, naj se ti øe enkrat zahvalimo
za vse, kar si storil za lovstvo; ob-
ljubljamo ti, da boø v naøih mislih
vedno z nami. Tvoje plemenito po-
slanstvo bosta nadaljevala tvoja sino-
va, na katera si prenesel bogato lov-
sko znanje. 

LD Gaj nad Mariborom – B. L.

Lani sredi oktob-
ra smo se na po-
kopaliøœu na Ur-
banu pri Maribo-
ru øtevilni lovci,
prijatelji in znan-
ci poslovili od
spoøtovanega,
dolgoletnega lov-
skega tovariøa

Alojza Joøta, ki je umrl 10. 10. 2007.
Leta 1924 se je rodil kot drugi od

petih otrok v Roøpohu pri Mariboru.
Svoja mladostna leta je preæivel na
domaœi kmetiji. S starejøim bratom
Stankom, ki je bil tudi lovec, sta si
prve lovske izkuønje pridobila od
svojega oœeta lovca.

Poklicna pot uœitelja ga je takoj po
drugi svetovni vojni odpeljala v
mnoge slovenske kraje, v katerih se
je zelo hitro vkljuœil v druæbeno in
druøtveno æivljenje, predvsem pa je v
krajih, kjer je sluæboval, aktivno so-
deloval pri gradnji prepotrebnih in-
frastrukturnih objektov (cest, vodo-

vodov, elektrifikacije itn.). Povsod
se je tudi vkljuœil v lokalne lovske
organizacije. Tako ga æe leta 1947 za-
sledimo med ustanovnimi œlani LD
Jakob, kjer je vse do leta 1958 oprav-
ljal najodgovornejøe funkcije. Nekaj
let je bil tajnik (od leta 1953 do 1956)
in stareøina LD. Po premestitvi na
sluæbeno mesto ravnatelja na OØ
Ømartno na Pohorju se je takoj vklju-
œil v LD Ømartno na Pohorju, kjer je
bil œlan do leta 1964. Po prevzemu
ravnateljstva v OØ Korena se je øe
isto leto vœlanil v LD Voliœina, kjer
je bil œlan vse do svoje upokojitve. V
omenjeni LD so øe vedno vidni sle-
dovi njegovega dela, saj je bil 15 let
tajnik te LD (od leta 1967 do 1984),
bil pa je tudi pobudnik in gonilna sila
gradnje lovskega doma. V œasu svo-
jega delovanja v LD Voliœina je za-
œel zbirati arhivsko gradivo, ki je bilo
temelj za poznejøo izdajo druæinske
kronike in zbornika LD Voliœina.
Lovci te LD se ga øe vedno spomi-
njajo kot glavnega organizatorja ne-
pozabnih lovskih izletov.

Po upokojitvi, leta 1984, se je vr-
nil v svoj rojstni kraj Roøpoh in se
takoj vœlanil v LD Kamnica. Kljub
letom Alojzu volja in elan do dela v
lovskih vrstah nista upadla; nasprot-
no, delo v LD je zanj poleg dela v
vinogradu postala njegova prednost.
Zaradi svojega odnosa do narave,
divjali in lovskih tovariøev je bil
deleæen velikega zaupanja in so mu
kmalu po prihodu v LD Kamnica
zaupali odgovorne naloge in funkci-
je. Tako je bil veœ mandatov tajnik
(od leta 1986 do 1995) in statistiœar
LD (od leta 1995 do 2001). Zadnjih
nekaj let je bil œlan NO in komisije
LD za odlikovanja (leta 2001 do smr-
ti). Poleg dela v organih LD je bil
tudi velik zagovornik sodelovanja
LD z drugimi druæinami, predvsem z
lovci iz sosednje Avstrije. Vezi so se
vsa leta utrjevale in zato tudi med
njimi ne bo pozabljen.

Vsem lovcem in tudi drugim so
bila vrata njegovega doma in celotne
domaœije vedno odprta. Nepozabni
bodo ostali mnogi zakljuœki lovov,
pa tudi druga prijetna sreœanja, ki
nam jih je priredil naø Lojzek. Zadnji
dve leti smo ga zaradi njegove bolez-
ni vse bolj poredko sreœevali v lovi-

øœu in na lovih, vendar se je øe redno
udeleæeval vseh zborov lovcev, se-
stankov UO in druæabnih prireditev.

V vseh okoljih, kjer je æivel in de-
lal, je bil Alojz spoøtovan in zaæelen.
Za zasluge v lovstvu je prejel øtevil-
na priznanja in zahvale. LD Jakob in
Voliœina sta ga imenovali za svojega
œastnega œlana, v LD Kamnica pa je
prejel vsa najviøja druæinska prizna-
nja. LZS ga je odlikovala z znakom
za lovske zasluge in redi III. II. in I.
stopnje. 

Dragi Lojzek, hvala ti za vsa dob-
ra dela, ki si jih opravil za divjad,
lovsko organizacijo in lovsko tova-
riøtvo. Ponosni smo, da smo lahko s
teboj delili øtevilne prijetne trenutke.
S spoøtovanjem in hvaleænostjo se te
bomo spominjali.

LD Kamnica – J. V.

30. 11. 2007 je
ugasnilo æivljenje
94-letnega Vik-
torja Horvata, le-
gende sinjevrøke-
ga lovstva. Nje-
gova izguba je
nas, belokranjske
lovce, kljub nje-
govi œastitljivi sta-

rosti zelo prizadela, saj smo priœako-
vali, da bo ostal øe dolgo z nami.

Æe kot otrok se je dræal za hlaœe
svojega oœeta lovca in ga spremljal
povsod. Kraji, kjer se je rodil 23. 3.
1913, so bili vedno revni in do mesa
ni bilo mogoœe priti drugaœe, kot iti
ponj v gozd, da bi druæina imela
koøœek mesa vsaj ob nedeljah. Tudi
oba brata sta bila lovca. Ker je od
najbolj rane mladosti æivel v lovskem
okolju, se je lovstvu zavezal do svo-
jega poslednjega dne.

Viktor je bil priljubljen med kra-
jani, zato mu ni bilo teæko prepriœati
nekaj svojih prijateljev, da so skupaj
ustanovili LD Sinji Vrh v Beli krajini.

Delu v LD je namenjal svoj prosti
œas, œeprav je bilo na kmetiji vedno
veliko dela. Ko je delal v tujini, pa
tudi pozneje, zunaj domaœega kraja,
ni bilo veliko œasa za njegovo ljube-
zen – lov. Kljub temu si je na pleœa
nadel veliko funkcij in jih vedno
dobro opravljal z dobro voljo in ve-
seljem.

Tajniøka opravila je opravljal kar
nekaj desetletij (od l. 1945 do 1963,
od l. 1968 do 1973 in od l. 1980 do
1987). Kinologijo v LD je vodil 5 let
(od l. 1985 do 1990), œlan v nadzor-
nem odboru je bil 4 leta, kar 8 let pa
je bil œlan upravnega odbora LD (od
l. 1991 do 1999) in œlan komisije za
odlikovanja. Sedeminøtirideset let po-
membnih funkcij v dvainpetdesetlet-
nem obdobju œlanstva v LD Sinji Vrh!

V lovski druæini so ga zaradi nje-
govih delovnih odlik in zaslug veœ-
krat predlagali za odlikovanja. Prejel
je znak LZS za lovske zasluge, reda
II. in III. stopnje, srebrni znak ZLD
Bele krajine, listino œastnega œlana
LD Sinji Vrh in priznanja LD Lukov
Dol iz Hrvaøke.

Bil je tudi boter ob razvitju dru-
æinskega prapora. Ob 50-letnici LD
Sinji Vrh sta mu predsednik LZS
Bogdan Mahne in predsednik ZLD
Bele krajine Toni Vrøœaj izroœila red
za lovske zasluge I. stopnje. Vest, da
Viktorja ni veœ med nami, nas je zato
øe toliko bolj uæalostila.

Odøel je tiho, tako kot vedno, ka-
dar je odhajal na lov. A tokrat ga æal
ne bo veœ nazaj. Na njegovi zadnji
poti smo ga pospremili lovci iz celot-
ne Bele krajine. 

Lovski prapori so se mu poklonili,
zapel je lovski pevski zbor in posled-
njiœ so mu zatrobili lovski rogovi … 

Dragi lovski tovariø Viktor, ostal
boø v naøih srcih, vedno se te bomo
radi spominjali!

Lovci LD Sinji Vrh in vsi belo-
kranjski lovci smo te imeli neizmer-
no radi.

LD Sinji Vrh – T. V.
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V SPOMIN

Umrlim œasten spomin!

Ignacij Oberstar, 
LD Struge na Dolenjskem,
* 13. 7. 1933, † 22. 12. 2007.
Leopold Kos, LD Benedikt, 
* 8. 11. 1927, † 15. 1. 2008.
Franjo Ænidarec, LD Kozje, 
* 25. 9. 1923, † 24. 12. 2007.
Peter Bastarda, LD Horjul, 
* 1. 8. 1932, † 22. 1. 2008.
Joæef Zakrajøek, 
LD Velike Laøœe, 
* 4. 4. 1932, † 25. 1. 2008.
Anton Bukovinski, 
LD Velika Dolina, 
* 16. 8. 1918, † 7. 1. 2008.
Janez Polajæar, LD Æetale, 
* 24. 10. 1933, † 15. 4. 2007.
Pavel Skomina, 
LD Fajti hrib, Renœe, 
* 21. 5. 1941, 10. 1. 2008.
Stane Pinter, LD Tabor, 
* 30. 3. 1930, † 3. 6. 2007.
Janez Kalan,
LD Økofja Loka, 
* 29. 1. 1942, † 4. 8. 2007.

Janez Gaber, LD Økofja Loka, 
* 22. 8. 1929, 20. 10. 2007.
Tomaæ Pirc, LD Økofja Loka, 
* 18. 12. 1941, † 23. 11. 2007.
Rade Radojœiœ, LD Adleøiœi, 
* 24. 4. 1948, † 19. 12. 2007.
Alojz Zupan, LD Dobrœa, 
* 29. 9. 1947, † 25. 12. 2007.
Sreœko Vogrin, LD Dobrava, 
* 2. 1. 1938, † 26. 6. 2007.
Stanko Roæman, LD Dobrava, 
* 23. 7. 1922, † 26. 9. 2007.
Amadeus Rajter, LD Dobrava, 
* 25. 5. 1967, † 21. 7. 2007.
Bogomir Ægeœ, 
LD Bresnica, Podgorci, 
* 25. 10. 1932, † 10. 10. 2007.
Joæe Zrnko, LD Øentilj, 
* 21. 3. 1947, † 28. 11. 2007.
Alojz Kirn, LD Prem, 
* 20. 6. 1939, † 23. 1. 2008.
Franc Øavc, LD Gradiøœe, 
* 23. 4. 1928, † 3. 2. 2008.
Herman Lah, LD Tabor, Seæana,
* 23. 3. 1931, † 9. 1. 2008.

Iz lovskih vrst so za vedno odøli tudi:

OBVESTILO

Vse dopisnike LD oziroma ZLD/ LZ
obveøœamo, da nam morajo vse zapise

o umrlih (pa tudi o jubilantih) obvezno
poslati pravoœasno tudi v elektronski

obliki (disketa + zapis) ali posredovati
na naø e-naslov. Slike in uraden dopis

(z æigom in podpisom odg. osebe LD)
pa poøljite z navadno poøto.
Zapisov, ki jih ne boste poslali tudi v
elektronski obliki, ne bomo obravna-
vali. 
Prav tako pazite, da ne boste preko-

raœili 5-meseœnega skrajnega roka za

oddajo zapisa v uredniøtvo.

Natanœna navodila o objavljanju to-
vrstnih zapisov so bila zadnjiœ objav-
ljena v Lovcu, 1/2005, str. 40, zato si
jih preberite, preden odpoøljete zapise.

Uredniøtvo



Tudi mi smo se 
predstavili na 
IKP - 2007

V Sloveniji nas je kar nekaj
vodnikov nemøkih kratko-

dlakih ptiœarjev, ki smo zdruæeni
v Druøtvu ljubiteljev ptiœarjev
(DLP). Prav na druøtveno po-
budo smo se trije œlani LKD Ptuj
- Ormoæ odloœili sodelovati na
mednarodni preizkuønji za
kratkodlake nemøke ptiœarje
(Internationale Kurzhaar-Prufun-
gen) – IKP, ki je bila od 21. do
23. septembra 2007 v sosednji
Avstriji. To znano tekmovanje
poteka v razliœnih dræavah æe od
leta 1964.

Lanska prireditev v Zgornji
Avstriji je bila v kraju Ampfl-
wang æe 23. po vrsti. Sodelovali
smo vodniki iz enajstih dræav
skupaj s 198 psi (Nemœija, Hrva-
øka, Severna Amerika, Avstrija,
Poljska, Øvica, Srbija, Slovaøka,
Slovenija, Œeøka in Madæarska).

V ranem jutru 21. septembra
smo slovenski vodniki krenili iz
Ptuja: Janez Horvat s psom
Denijem Panoramskim, Anton
Jurgec z Boss Erko od Veleœiåa
in podpisani Franc Turnøek s
Œirom (Carom) Panoramskim.
Z nami sta potovala tudi starosta
slovenskih kinologov Mirko Ko-
roøec in Jurgeœeva hœi Anja.

Po dokaj naporni poti, ko smo
prispeli na cilj, smo najprej ure-
dili formalnosti s prijavami ter
dobili startne øtevilke: Turnøek
169, Horvat 170 in Jurgec 171.
Za tekmovanje smo bili doloœeni
v 19. skupino skupaj øe s øtirimi
drugimi tekmovalci. Prav zaradi
velikega øtevila tekmovalcev in
gledalcev tekmovanja smo imeli
kar nekaj teæav z naøo namestit-
vijo. 

Po otvoritvenih slovesnostih
so najprej potrdili telesne ocene
naøih psov, s œimer je bilo prav-
zaprav øele odobreno sodelova-
nje na tekmovanju. Dobili smo
tudi nadaljnja navodila.

Naslednje jutro smo se odpra-
vili na dodeljeno mesto. Vsake-
mu vodniku s psom sta bila za
izkaz dela psa dodeljena dva ter-
mina po petnajst minut. V prime-
ru, da niso imeli ugodnih razmer,
so imeli moænost nastopa øe v
dodatnem terminu. 

Tekmovalno loviøœe je bilo na
rahlo valovitem terenu (to ni bila
ptujska ali prekmurska ravnina),
izredno bogato s poljskim zajcem,
parcele so manjøe (30 ar–2 ha) in
posejane z razliœnimi kulturami.

V izredno vlaænem in megle-
nem jutru smo zaœeli z delom.
Ko sva bila na vrsti z mojim Ca-

rom, sva naletela na njivo, pose-
jano z grahom, kjer je Car prika-
zal hitro in øiroko iskanje. Zatem
sva preøla na njivo z ogrøœico,
kjer je kar hitro trdno obstal. Ko
sem dvignil zajca, je pokazal
vzdrænost nanj. To sva na parce-
li, veliki okrog 50 arov, ponovila
øe dvakrat. Sodniki so naju javno
ocenjevali.

Naslednja sta bila na vrsti Ja-
nez Horvat in njegov Deni. Po
nekajminutnem delu je v visoki
ogrøœici Deni dvignil zajca in ga
kratko pognal. Ko je Janez umi-
ril psa, je delo nadaljeval, a je
spet pognal drugega zajca ter se
na Janezov poziv ni odzval. Po-
gnal ga je v koruzo, kjer je na

sta v tretjem delo nadaljevala
Anton Jurgec in Boss. Øe preden
sta prav zaœela, je pes zunaj krit-
ja trdno obstal. Kljub mnenju
nekaterih, da stoji »na prazno«,
je sicer ob ugodnem vetru okrog
15 m vstran vodnik dvignil faza-
na. Po strelu je pes ostal na mestu
(vzdræen), po nekajminutnem
nadaljevanju pa sta z delom kon-
œala. Sodnikom sta prikazala od-
liœno delo in poæela aplavz zanj.

V nadaljevanju je po enakem
vrstnem redu sledilo prosto pri-
naøanje mrtve race iz kritja.

Car je raco hitro naøel, jo pri-
nesel predme, se pravilno usedel
in jo æal izpustil, za kar sva preje-
la niæjo oceno.

potrebi usmerjati le s tihimi po-
velji ali samo s kretnjami roke.

Moj Car je po pribliæno treh
minutah prviœ potisnil raco iz tr-
stiœja, jo spodil nazaj na izpustno
stran, kjer jo je strelec ustrelil, ko
je pes ni videl. Car je ustreljeno
raco izsledil, jo prinesel na me-
sto izpusta, kjer sem ga poœakal.
Ponovno je odloæil plen – tedaj
meni pod noge.

Za nama sta delo opravljala
Anton Jurgec in njegov Boss. Æal
njunega dela nisem videl, moralo
pa je biti zelo dobro, saj sta bila
ocenjena s 4 + . V vodi »vodi
ples« raca in prepriœan sem, da je
Boss za tako oceno moral sodni-
kom pokazati vrhunsko delo.

smolo naletel øe na lisico. Sod-
niki so vodnika takoj odpoklicali
in ju s psom zaradi takega dela
izkljuœili iz nadaljnjega tekmo-
vanja.

Na isti parceli sta nadaljevala
delo Anton Jurgec in pes Boss.
Zaradi moœne vlage in visoke
kulture je Boss »izbil« zajca. V
naslednjih petnajstih minutah ni-
sta mogla prikazati stoje psa.

Po enakem zaporedju smo za-
œeli tudi nastop v drugem termi-
nu. Tako sva s øt.169 delo nada-
ljevala midva s Carom. Za ogre-
vanje sva zaœela na parceli, kjer
je tekmovalec pred nama æe is-
kal, a je Car po nekaj skokih trd-
no obstal. Pred njim sem spet
lahko dvignil zajca, nakar je øe
strelec za njim oddal strel in pes
je prav tako pokazal vzdrænost.
Zaradi take predstave so nama
sodniki skrajøali turnus.

Po neuspelem drugem terminu

Na vrsti je bil Janezov Deni.
Pri iskanju race na terenu, ki je
bil æe preiskan, je øe enkrat dvig-
nil zajca. Da je bila smola øe
veœja, ga je celo ujel in prav baha-
vo prinesel svojemu vodniku …

V nadaljevanju je tudi Jurge-
œev Boss poiskal raco in jo pra-
vilno predal svojemu vodniku.

Po opravljenem poljskem delu
smo se odpravili h kakønih 30 km
oddaljenim vodnim povrøinam
za preskus v vodnemu delu. Tam
smo se sreœali z reœnimi rokavi,
ki so z ene strani neporaøœeni, z
druge pa poraøœeni z gostim tr-
stiœjem in drugim vodnim rast-
linjem.

Tamkaj tekmovalec ne more
videti dela sotekmovalca. Po po-
zivu tekmovalne øtevilke pride
tekmovalec do oznaœenega me-
sta, kjer æivo raco spustijo œez
vodo v res gosto kritje. Psa je
treba na mestu izpustiti in ga po

23. 9. zjutraj smo se odpravili
pogledat zakljuœno tekmovanje,
kamor se je uvrstilo 17 psov s
svojimi vodniki. Na zakljuœni
veliœastni slovesnosti so razgla-
sili rezultate in najboljøim izro-
œili nagrade.

Menim, da se lahko øe vna-
prej udeleæujemo podobnih pre-
izkuøenj, saj ugotavljamo, da
prav niœ ne zaostajamo za dru-
gimi tekmovalci, kar dokazujeta
tudi dve uvrstitvi v I. nagradni
razred.

Z vsem spoøtovanjem moram
pohvaliti pravo øportno dræo Ja-
neza Horvata, ki je kljub smoli in
napornemu dnevu njegovega De-
nija ostal dobro razpoloæen v
naøi druæbi vse do konca preiz-
kuønje. Skupaj smo se zadovolj-
ni in polni prijetnih vtisov vrnili
domov.

Franc Turnøek,
kinoloøki sodnik
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Nemøki kratkodlaki ptiœar



Tekma v spomin 
Antona Oselija

Vsako leto LKD Gorica, Nova
gorica, LKD Idrija in Obal-

no-Kraøko LKD nekdanjemu
priljubljenemu kinologu in kino-
loøkemu sodniku Antonu Ose-
liju v spomin priredimo lokalno
tekmo visokonogih goniœev. Ose-
li je bil do leta 1963 œlan LD Po-
rezen - Cerkno, strasten lovec, øe
veœjo strast in veselje pa je gojil
do lovske kinologije in øtirinoæ-
nih prijateljev. Vsako leto tekmo
v njegov spomin organizira eno
od omenjenih treh lovskih kino-
loøkih druøtev. Letos je imelo to
nalogo Obalno-Kraøko LKD. 

Tekma je potekala v loviøœu
LD Ømarje pri Kopru, v dolini
reke Dragonje. Loviøœe LD Ømar-
je obsega 4.600 ha. Preteæna div-
jad je srnjad, divji praøiœ, zadnja
leta je prisotna tudi jelenjad. Po-
leg velike divjadi je v loviøœu
tudi mala divjad, predvsem fazan
in poljski zajec. 

27. oktobra lani se je v zave-
tiøœu na Kortini, pod Koøtabono,
zbralo 18 goniœev s svojimi øtiri-
noænimi prijatelji. Tekmovanje
je potekalo posamiœno in ekipno.
Vsako LKD je sestavilo ekipo
delovnih in ekipo mladih visoko-
nogih goniœev.

Po ærebanju øtartnih øtevilk so
vodniki odøli na terene in nestrp-
no œakali, da se bo oglasil pasji
lajeæ. Psi so morali poiskati in
goniti zajca. 

Istrski gozdovi so gosto pora-

øœeni z grmiœevjem, tako da je
bila divjad, ki so jo gonili psi,
slabo opazna. Œe sodnik divjadi,
ki jo goni goniœ, ne vidi, ne more
prejeti viøje ocene od 1, œeprav
jo je glasno gonil. To pomeni, da
lahko prejme samo 20 toœk od 80
mogoœih. 

V skladu s Pravilnikom o oce-
njevanju dela goniœev je tekmo
ocenjevalo sedem kinoloøkih sod-
nikov: Anton Raspet, Niko
Mrak, Miha Ambroæiœ, Miloø
Ambroæiœ, Øtefan Boæiœ, Alojz
Mlakar in Jurij Rihtarøiœ.
Vodja sodniøkega zbora je bil
Øtefan Boæiœ. Po petih urah je
tekmo uspeøno opravilo 12 psov. 

Po razglasitvi rezultatov smo
si ob slastnih istrskih bobiœih iz-
menjali vtise s tekme. Prehodni
pokal je od lanskega zmagovalca
LKD Gorica prevzela ekipa OK
LKD Koper. Razøli smo se z do-
govorom, da se naslednjo jesen
ponovno sreœamo, ko bo tekmo
gostila LKD Gorica. Za gosto-
ljubje se zahvaljujemo Lovski
druæini Ømarje in vsem, ki so
pripomogli k izpeljavi Oselijeve-
ga memoriala.

Robert Bandelj

Rezultati ekip delovnih psov:
1. OK LKD Koper 428 toœk
2. LKD Idrija 411 toœk
3. LKD Gorica 349 toœk

Rezultati ekip mladih psov:
1. OK LKD Koper 348 toœk
2. LKD Gorica 144 toœk
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Zmagovalna ekipa vodnikov istrskih goniœev OK LKD Koper

Rezultati posameznikov – delovni psi:
1. Æarko Ambroæiœ LKD Gorica Don istrski krat. goniœ I.  207 toœk
2. Franc Bonœina LKD Idrija Beba istrski krat. goniœ I.  207 toœk
3. Simon Rudolf LKD Idrija Æivka posavski goniœ I.  204 toœk

Rezultati posameznikov – mladi psi:
1. Ljubo Mrevlje LKD Gorica Bir istrski krat. goniœ III.  144 toœk
2. Rado Turk LKD Koper Ari posavski goniœ III.  124 toœk
3. Davor Franca LKD Koper Bistra istrski krat. goniœ III.  115 toœk

Nemøki lovski terierji (SLRLt):
O: 5/I, m: 4/I, 24. 2., 
Stanislav Tomøiœ, 
Drenov Griœ, 1360 Vrhnika.
O: 4/I, m: 4/I, 24. 2., 
Milan Ferjanœiœ, 
Budanje 44, 5270 Vipava.
O: 5/I, m: 5/I, 30. 1., 
Marjan Kuæner, 
Fram 191, 2313 Fram.

Kdl. jzbeœarji (SLRJk):
O: 5/I, m: 5/II, 23. 3., 
Anton Iskra, 
Erjavœeva 7, 5000 Nova Gorica.

Res. jazbeœarji (SLRJr):
O: 5/I, m: 5/I, 12. 2., 
Edvard Sdraulig, 
Zaloøœe 28/f, 5294 Dornberk.

Brandel braki (SLRBrb):
O: 5/I, m: 4/I, 3.3., 
Marjan Isteniœ, 
Unec 6/a, 1381 Rakek.

Beagli (SLRBig):
O: 5/I, m: 4/0, 12. 3., 
Sreœko Økrubelj, 
Raduha 13, 3334 Luœe/Savinji.

Res. istr. goniœi (SLRGIr):
O: 4/I, m: 4/I, 19.2., 
Ivan Tomøiœ, 
Trnje 7, 6257 Pivka.
O: tuj plemenjak, m: 4/I, 11.3., 
Ladislav Dolenc, 
Delnice 15, 
4223 Poljane nad Økofjo Loko.
O: 5/I, m: 5/I, 12. 3., 
Joæe Mahne, 
Baœ pri Materiji 9/a, 6242 Materija.

Posavski goniœi (SLRGp):
O: 5/I, m: 5/I, 21. 2., 
Vinko Moœnik, 
Pot v Œelo 29, 5282 Cerkno.
O: 5/I, m: 5/I, 23. 2., 
Nenad Mikunoviœ, 
Marindol 20, 8341 Adleøiœi.

Planinski goniœi (SLRGpl):
O: 5/I, m: 4/I, 30. 1., 
Framjo Kuperti, 
Stari trg 212, 
2380 Slovenj Gradec.

Hanovrski barvarji (SLRHb):
O: 5/III B, m: 4/II B, 5.2., 
Stojan Cilenøek, 
Livold 5, 1330 Koœevje.

Bavarski barvarji (SLRBb):
O: 5/I B, m: 4/I B, 13. 3., 
Borut Semeniœ, 
Gregorœiœeva 14, 5271 Vipava.

Brak-jazbeœarji (SLRBj):
Jelenje rjava:

O: 5/I, m: 4/I, 4. 3., 
Benjamin Jodl, 
Œinæat 35, 2343 Fala
O: 5/I, m: 5/I, 
Franc Klinar, 
Ter 71, 3333 Ljubno ob Savinji.
O: 5/I, m: 4/II, 30.01., 
Joæe Glavan, 
Roæenpels 4, 8211 Dobrniœ. 

Œrna z oæigi:
O: 5/I, m: 4/I, 16. 2., 
Anton Marc, 
Dobje 20, 4223 Poljane.

O: 5/II, m: 4/II, 18. 2., 
Duøan Tomaniœ, 
Griœ 9, 8340 Œrnomelj.
O: 5/IPO, m: 4/II, 29. 1., 
Tomaæ Zajc, 
Pod smreko 2, 8340 Œrnomelj.

Nemøki goniœi (SLRNg):
O: 5/I, m: 4/I, 23. 2., 
Rudolf Œerneliœ, 
Dobrova 40, 8281 Senovo.

Bloodhoundi (SLRCSH):
O: 5/II, m: 4/I, 30. 1., 
Tomaæ Øelekar, 
Hotunje 15/a, 3232 Ponikva.

Nemøki æimavci (SLRNÆ):
O: tuj plemenjak, m: 5/5, 
PZP-53+20, JZP 179 + 27, 23. 3., 
Vlado Bogdanoviœ, 
Kompole 112, 3220 Øtore.
O: 4/5, PZP-54+20, JZP-156, 
m: 4/3, PZP-45+20, JZP-170, 
Stanko Antolin, 
Ravenska c.10, 9231 Beltinci.

Nemøki kdl. ptiœarji (SLRNkp):
O:4/PZP-53, JZP-177, 
m: 4/PZP-55, JZP-191, VD-I. n. r.,
SM-I. n. r., Sv.H-I. n. r., 19. 3., 
Vilko Turk, 
Lovrenc na Dravskem polju 66/a,
2324 Lovrenc na Dravskem polju.

O: 5/PZP-47, JZP-161, 
m: 4/PZP-51, JZP-190, VD-I. n. r., 
ØPP-SM-I. b., Sv. H-I. b,
VUP-I. b, 10. 3., 
Vili Postruænik, 
Krœevina pri Vurbergu 46/a, 
2250 Ptuj.

Irski setri (SLRIS):
O: tuj plemenjak, m: I/PPA, 1. 2., 
Urøka Tavœar, 
Dorfarje 6, 4209 Æabnica.
O: tuj plemenjak, m: I/PPA, 11. 2., 
Alenka Pokorn, 
Sora 18/a, 1215 Medvode.

Kratkodlaki madæarski ptiœar
(viæla) (MVk):
O: 4/PZP-47, ØPP-200, 
m: 4/JZP-167, 19. 3., 
Luka Peœlin, 
Gmajnica 58, 1218 Komenda.

Nemøki prepeliœarji (SLRPr):
serci:

O: 5/I, m: 5/I, 8. 3., 
Franc Svetec, 
Gorjanska 15, 
8311 Kostanjevica na Krki.
O: 5/I, m: 5/III, 8. 3., 
Ivan Øincek, 
Prvenci 4/b, 2281 Markovci.
O: 5/I, m: 5/I, 7. 3., 
Borut Ficko, 
Sp. Kamenøœak 16, 
9240 Ljutomer.
O: 5/I, m: 4/I, 5. 2., 
Luka Zaloænik, 
Gotovlje 38/b, 3310 Æalec.
O: 5/I, m: 5/III, 5. 3., 
Janez Snoj, 
Pot sodarjev 14, 1133 Ljubljana.

rjavci:
O: 5/I, m: 4/I, 20. 2., Zmago Mirt,
Ravnica 9T, 5251 Grgar.

Kinoloøka zveza Slovenije

Predvidena legla lovskih psov



Oroæje in lovska optika

Prodam rabljena str. dalj-
nogleda Swarovski 4 x 32 (z
zgornjimi Suhlovimi montaænimi
deli) in Wetzlar 4 x 32 (s kom-
pletnimi Suhlovimi montaænimi
deli). Tel.: 041-749-053.
Prodam kombinirano puøko
Brno, mod. 502, kal. 12/7 x 64, s
str. daljnogledom Meopta 6 x 42
(Suhlova montaæa), z zamenljivo
rdeœo piko Norkonya in repe-
tirko Mauser, kal. 8 x 57 IS.
Tel.: 031/631-351.
Prodam naslednje oroæje:
risanice – repetirke Steyr
Mannlicher Lux., kal. .30 – 06;
Steyr Mannlicher Lux., kal. 7 x 64;
Steryr Mannlicher Clasic, kal.
.308 Win.; tricevko Sauer &
Sohn, kal. 16-16/ 8 x 57 ISR;
bokarico ZH Brno 7 x 57 R /12
z menjalnimi cevmi 12/12, ka-
rabinko CZ kal. .308 Win., œe-
øko karabinko CZ Brno, kal.
.222 Rem; polavtomatsko ri-
sanico Remington, mod. 750,
kal. .308 Win; piøtolo CZ Brno
9 x 19 mm; Walther PPK Cela
Melis, kal. 7,65 mm,; revolver
Smith & Weson, kal. .357 Mag 6;
trap puøki Beretta 686 in Ber-
nandeli Jagd, kal. 12/12. Tel.:
(03) 588-13-83; 041/690-051.
Prodam eno leto staro kara-
binko, kal. .30 – 06, œeøko zbro-
jevko, kal. 550 Lux, s str. dalj-
nogledom 8 x 56 Zeiss. Vse øe v
garanciji. Cena po dogovoru.
Tel.: 051/452-181.
Prodam napravo za noœno
opazovanje, Digital Ranger 5
x 42. Cena 350 �. Tel.: 041/763-
789.
Prodam risanico – repetirko
Weatherby mod. Acumark, kal.
.340 Weath. Mag., s str. daljno-
gledom Swarovski 3 – 12 x 50
(zasuœna montaæa). Cena po
dogovoru. Tel.: 041/635-491.
Prodam lepo ohranjeno pol-
avtomatsko MK puøko CZ
Brno, kal. .22 l. r., s str. daljno-
gledom 2,5 x 25. Tel.: 051/601-
935.
Ugodno prodam strelni dalj-
nogled Kahles Helia C, 8 x 56
(kot nov), star 4 mesece (cena
600 �), in krogelne naboje,
kal. 8 x 57 IS Seiler & Bellot
(krogla Sierra 14,26 g in 12,7 g
SPCE – kos po 1 �). Tel.: 041/
217-768.
Prodam Suhlovo øibrenico,
kal. 16 – 16. Tel.: 041/635-013.
Prodam kombinirano puøko
Brno, mod. 502.10, kal. 12/.30 – 06,
s str. daljnogledom in œeøko
øibrenico CZ Brno, kal. 12 – 12,
s str. daljnogledom. Cena po
dogovoru. Tel.: 041/604-504.
Prodam øibrenico Miroku
Sporting, kal. 12/12, mod. MK
70, z menjalnimi zadrgami. Tel.:
041/657-433.
Ugodno prodam 100 nabo-
jev, kal. 7 x 64 DWM, 9 g,
delni plaøœ. Tel.: 031/331-253.
Prodam polavtomatsko pi-
øtolo Glock 22, kal. .40 SW. Ob
nakupu dodam øe 100 nabojev
Fiocchi, opasaœ in pribor za œi-
øœenje. Cena 500 �. Tel.: 041/
657-036.

Prodam dvogled Swarovski,
kal. 7 x 42, star 1 leto, malo
uporabljan; MK puøko, s str.
daljnogledom in optiœno piko.
Tel.: 041/365-137.
Prodam belgijsko øibrenico
– petelinko, kal. 16 – 16. Tel.:
041/476-491 (ob delavnikih, do-
poldne).
Prodam karabinko, kal. .30 –
06, s str. daljnogledom Swarov-
ski 6 x 42. Cena po dogovoru.
Tel.: 041/824-630.
Prodam karabinko, kal. 8 x 57
IS, s str. daljnogledom Tehno-
optika 4 x 32 in angleøko repe-
tirno øibrenico Hingis, kal. 16
(70). Tel.: 041/337-186, Tomaæ.
Prodam trap puøko Perazzi
M8; Suhlovo bok øibrenico,
kal. 12/12, in odliœno ohranjeno
œeøko bokarico ZH, kal. 7 x 57
R/16, z menjalnimi cevmi 16/16
in str. daljnogledom 3 – 9 x 42.
Tel.: (02) 587-14-15.
Prodam œeøko MK puøko
Brno 2 s prirejenim sproæilcem
za tekmovanje. Tel.: 041/887-502.
Prodam œeøko bokarico, kal.
12/7 x 57 R, z menjalnimi cevmi
(daljøimi), kal 12 /12, in montira-
nim daljnogledom Zeiss 4 x 32.
Tel.: 051/212-675.
Prodam œeøko kombinirko,
mod 548/2, kal.12/7 x 57R, s str.
daljnogledom Zeiss (Suhlova
montaæa). Tel.: 041/963-076.
Prodam polavtomatsko ri-
sanico Heckler & Koch SLB
2000 Light, kal. .30 – 06, z rdeœo
piko Docter sight. Tel.: 031/372-
031.
Prodam naslednje puøke:
øibrenico Suhl, kal. 12 – 12
(400 �), boroveljsko øibreni-
co – petelinko, kal. 16 – 16,
izdelano leta 1955 (1000 �), ka-
rabinko Sauer 200, kal. 8 x 68
S, s str. daljnogledom Buschnell
Elite 4200 (2,5 – 10 x 50) – za-
suœna montaæa, s 60 naboji
(2.500 �). Tel.: 051/331-877.
Kupim variabilni str. dalj-
nogled priznane znamke in
ABC naboje kal. 7 x 65 R. Tel.:
041/871-703.
Prodam samokres Desert
Eagle (IMI), kal. .357 Mag., z
Millet nastavljivimi merki, ohra-
njen in natanœen. Poleg dam
strelivo, tok in po poloviœni ceni
øe karbidno matrico RCBS
(357/38). Prodam tudi krogle,
kal. 6,5 (˝264) Barnes TSX in
Sierra MK, ter naboje kal. 6,5
Carcano (Norma TM). Tel.: 040/
737-382.
Prodam tricevko Suhl, kal. 
16 – 16/7 x 65 R, in Suhlovo
øibrenico – brezpetelinko, kal.
16 –16. Cena po dogovoru. Tel.:
(07) 497-42-10 ali 031/511-320.
Prodam strelni daljnogled
Kahles CSX 1,1 – 4 x 24 z osvet-
ljenim kriæem D – dot. Cena 
800 �. Tel.: 041/973-849.
Prodam øibrenico – brezpe-
telinko, kal. 12/12, znamke CZ.
Je kot nova, zelo malo uporab-
ljana. Tel.: 041/447-966.
Prodam nemøko piøtolo
Walther P-38 iz 2. svetovne voj-
ne. Tel.: 041/376-491, ob delov-
nikih dopoldne.

Prodam karabinko Steyr
Mannlicher jagdmach, kal. .243
Win., s str. daljnogledom Swa-
rovski 3 – 12 x 56. Puøka je zelo
natanœna. Tel.: 041/843-994, Miha.
Prodam dobro ohranjeno sta-
rejøo tricevko, kal. 9,3 x 72
R/16 – 16, s str. daljnogledom 
4 x 32 (Suhlova montaæa) in
enocevnao prelamaœo Bai-
kal, kal. 7,62 x 39, s str. daljno-
gledom 1,5 – 6 x 42. Tel.: 051/
357-183.
Prodam œeøko MK puøko s
str. daljnogledom in s strelivom
Remington, odliœno ohranjeno
(cena 200 �). Tel.: (01) 283-10-40.

Lovski psi

Za paritev imam na voljo
brak-jazbrœarja (jelenje bar-
ve). Tel. ocena odliœno, PNZ –
146 – I. n. r.; KS – 129 t, I. oc; VP
5/I. Je oster in glasen goniœ div-
jih praøiœev. Tel.: 041/956-139.
Prodan brak-jazbeœarko, sta-
ro 3 leta, odliœno za lov. Tel.:
041/645-762.
Prodam mlade brandl brake,
odliœnih starøev. Za oddajo
bodo primerni v zaœetku aprila
2008. Tel.: 041/812-772.
Na voljo za paritev je krat-
kodlaki jazbeœar Titan, pole-
æen 11. 5. 2005, uvoæen pleme-
njak, CH- SLO, z vzrejnim dovo-
ljenjem 5/I, 1 x CAC SLO, PNZ
222 t. Tel.: 041/931-033.
Kupim psa, izøolanega za
delo po krvnem sledu, ki ob-
lajava mrtvega divjega pra-
øiœa. Tel.: 031/419-687, samo
zveœer.
Priœakujem leglo nemøkih
ostrodlakih ptiœarjev – æi-
mavcev (23. 3. 2008), vrhunskih
starøev. Mati: Feja Bogvladska,
tel. oc. 5/5, 4 x CACIB, 5 x CAC,
4 x BOB, PZP 53 + 20 t, JZP 179
+ 27 t, ØPP – Seæunov memorial
186 t, vodno delo 82 t, Sv.
Hubert 117 t (kolki HD – A). Oœe:
nemøka linija Ignatz vom
Auholz, tel. oc. 5/5, 6 x CACIB, 
2 x R. CACIB, 4 x CAC, 6 x BOB,
SUP – 100 toœk, I. n. r., JSS 220
t (kolki HD- A). Vlado Bogdano-
viœ, tel.: (03) 577-12-84; 041/
438-805.
Prodam brak-jazbeœarje,
skotene 10. 11. 2007 (2 samca +
2 samiœki), potomci uporabnih
in uspeønih krvosledcev in go-
niœev divjih praøiœev. Tel.: 00385
98 199 3451.
Sprejemam rezervacije za
mlade nemøke prepeliœar-
je – brezce, odliœne in prever-
jene vzrejne linije. Leglo predvi-
doma 7. 3. 2008. Tel.: 041/657-
838.
Prodam mladiœa slovaøki

kopov (samœka ali samiœ-
ko), starost 8 tednov; imam
namreœ prednost pri izbiri mla-
diœa iz legla odliœnih, delovnih
starøev. Oœe je evropski prvak v
lepoti in je dosegel 1. mesto na
mednarodni uporabnostni tekmi
v delu na divje praøiœe. Tel.:
041/406-471, Poljanøek.
Prodam 6 mesecev staro re-
sasto istrsko goniœko. Tel.:
031/574-049.
Prodam mlade nemøke kdl.
ptiœarje, odliœnih starøev (O:
Egon Adin dom , PZP – 48, JZP
– 174, VD – 78,5 – I. n. r., ØPP –
SM – II. n. r. , UP – KS – II. n. r.;
M. Astra Agrarska, PZP – 168 ).
Tel.: 041/543-270, Walter.
Prodam brak-jazbeœarko,
œrno z rjavimi oæigi, staro 7 me-
secev, odliœnih starøev, ter psiœ-
ko pasme nemøki goniœ, sta-
ro 4 mesece. Na voljo so tudi
mladiœi pasem slovaøki ko-
pov (leglo 17. 1. 2008), posav-
ski goniœ (12. 1. 2008) – vrhun-
skih zrejnih linij. Logar, tel.: (02)
884-46-33, ali 031/613-302. 
Prodam mlade resaste jaz-
beœarje (leglo 4. 2. 2008) od-
liœnih delovnih starøev. Tel.:
041/783-679, Joæe.
Prodam 7 mesecev starega
nemøkega lovskega terier-
ja (gladki tip), za 150 �. Tel.:
031/322-212.
Prodam mlade hanovrske
krvosledce, jelenje rdeœe s
progami, odliœnih delovnih star-
øev. Tel.: 040/372-493.
Prodam nemøko lovsko
terierko, staro 7 mesecev.
Psiœka je sledoglasna in æe upo-
rabna za lov. Tel.: 040/354-590.
Za paritev imam na voljo
izredno lepega in kakovost-
nega psa zlatega prinaøal-
ca bele barve. Pes ima odliœno
telesno oceno, CAC Koroøke.
Tel.: 031/330-260, (02) 531-11-86.

Drugo

Kupim knjigo Stanko Lapuh:
Œrni svatje. Ponudbe sporoœi-
te na tel. øtevilko 041/384-538.
Prodam novo avtomatsko
krmilnico. Tel.: 041/785-656,
Matjaæ.
Izdelam vam umetne valil-
nice za ptice duplarice in
zimske ptiœje krmilnice (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
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Mali oglasi

TERMINI DRÆAVNIH STRELSKIH 
PRVENSTEV LZS V LETU 2008

7. junij LOVSKA KOMBINACIJA

6. september PRVENSTVO VETERANOV

27. september BEÆEŒI MERJASEC

Od organizatorja priœakujemo, da bo poskrbel, da bo tekmovanje poteka-
lo tekoœe, da bodo vsi rezultati razvidni tudi med tekmovanjem ter da bo
razglasitev konœnih rezultatov prvenstva najpozneje 30 minut po
konœanem tekmovanju. 
Ponudbe za organizacijo prvenstev poøljite na naslov: 
LZS, Æupanœiœeva 9, 1000 Ljubljana, najpozneje do 15. aprila 2007

Komisija LZS za lovsko strelstvo



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 letnike revije Lo-
vec od 1974 do 2000. Tel.: (04)
513-15-32 ali 041/879-210.
Prodam vezane letnike Lov-
ca, knjigi Naø lov in Lovske

trofeje na Slovenskem. Tel.:
051/628-572.
Kupim naslednje knjige Zla-
torogove knjiænice: øt. 2, 3,
5, 6, 7, 8 in 14. Tel.: 051/663-367.
Kanada – Britanska Kolum-
bija: Za septembrski lov na
sneæno kozo, losa in volka,
ter v zaœetku junija za lov na
œrnega medveda in volka,
sta prosti øe dve mesti. Tel.:
041/617-253, Kræe; e-mail:
sloka.bk@gmail.com.
Prodam letnike revije Lo-
vec, od leta 1927–1940 in od
letnika 1946–2000 (21 letnikov
je vezanih). Tel.: 031/498-130.
Prodam plemenske samœ-
ke navadnega jelena (letnik
2007). Tel.: 051/652-682.

171Lovec, XCI. letnik, øt. 3/2008

MAREC
Datum Luna Sonce zora/mrak (navt.)

vzide   zaide vzide  zaide zaœet. konec
1. So 3:02 10:49 6:40 17:49 5:36 18:53
2. Ne 3:52 11:47 6:38 17:50 5:34 18:55
3. Po 4:33 12:54 6:37 17:52 5:33 18:56
4. To 5:06 14:06 6:35 17:53 5:31 18:57
5. Sr 5:33 15:21 6:33 17:54 5:29 18:59
6. »e 5:55 16:37 6:31 17:56 5:27 19:00 3
7. Pe 6:15 17:55 6:29 17:57 5:25 19:02
8. So 6:34 19:13 6:27 17:58 5:23 19:03
9. Ne 6:53 20:32 6:25 18:00 5:22 19:04
10. Po 7:15 21:55 6:24 18:01 5:20 19:06
11. To 7:40 23:18 6:22 18:03 5:18 19:07
12. Sr 8:12 ----- 6:20 18:04 5:16 19:09 5
13. »e 8:54 0:39 6:18 18:05 5:14 19:10
14. Pe 9:49 1:53 6:16 18:07 5:12 19:11
15. So 10:55 2:54 6:14 18:08 5:10 19:13
16. Ne 12:09 3:41 6:12 18:09 5:08 19:14
17. Po 13:27 4:16 6:10 18:11 5:06 19:16
18. To 14:42 4:43 6:08 18:12 5:04 19:17
19. Sr 15:56 5:05 6:06 18:13 5:02 19:19
20. »e 17:06 5:24 6:05 18:15 5:00 19:20 1
21. Pe 18:15 5:41 6:03 18:16 4:58 19:21
22. So 19:23 5:57 6:01 18:17 4:56 19:23
23. Ne 20:30 6:14 5:59 18:19 4:54 19:24
24. Po 21:38 6:33 5:57 18:20 4:52 19:26
25. To 22:45 6:55 5:55 18:21 4:50 19:27
26. Sr 23:51 7:23 5:53 18:23 4:47 19:29
27. »e ----- 7:58 5:51 18:24 4:45 19:30
28. Pe 0:51 8:41 5:49 18:25 4:43 19:32
29. So 1:44 9:35 5:47 18:27 4:41 19:33 2
*30. Ne 2:28 11:36 6:46 19:28 5:39 20:35
31. Po 4:04 12:45 6:44 19:29 5:37 20:36

040/524-355

MADÆARSKA
4-dnevni program bivanja in lova 

z vkljuœenim odstrelom TREH SRNJAKOV
1.190 �

3-dnevni program bivanja in lova 
z vkljuœenim odstrelom DVEH SRNJAKOV

890 �

Zaœetek lova 16. aprila
***

NAMIBIJA
PAKET 11-DNEVNEGA POTOVANJA 

s poletom, prevozi, bivanjem in hrano, 
organizacijo lova ter VKLJUŒENIM 

ODSTRELOM SEDMIH KAPITALNIH 
TROFEJNIH VRST (veliki kudu, oriks, 

svinja bradaviœarka, hartebest, springbock,
øakal in samica ene od trofejnih antilop)

All inclusive Ljubljana–Ljubljana
4.200 �

***
JUÆNOAFRIØKA REPUBLIKA

11-dnevni safari
All inclusive Ljubljana–Ljubljana

2.490 �
Ugodni odstreli: impala 200 �; 

blesbuck 180 �; svinja bradaviœarka 200 �;
bushpig 250 �; springbuck 200 � …

Lechwe, Nyala, Reedbuck, Tsessebe,
Waterbuck, Gnu …

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

LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

razpisuje prosto delovno mesto:

direktorja Strokovne sluæbe Lovske zveze Slovenije

Pogoji:
– univerzitetna izobrazba ustrezne smeri,
– 3 leta delovnih izkuøenj,
– viøji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– program dela Strokovne sluæbe LZS.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za doloœen œas, 
do izteka mandata predsednika LZS, s polnim delovnim œasom.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati poøljejo
najpozneje do 15. marca 2008 na naslov: Lovska zveza Slovenije,
Æupanœiœeva ulica 9, 1001 Ljubljana, s pripisom 
»ZA RAZPIS - DIREKTOR«.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po izbiri.

DRUØTVO LJUBITELJEV PTIŒARJEV

organizira

PRIPRAVLJALNI TEŒAJ 

ZA POMLADANSKO VZREJNO 

PREIZKUØNJO PTIŒARJEV (PZP)

Pripravljalni teœaj za PZP bo obsegal predvidoma 20 do 25 ur. 
Je dopolnilni teœaj k programu osnovnega øolanja lovskih psov (VP 1 in
VP 2) in se prikljuœi k programu øele, ko teœajniki s svojimi psi æe osvojijo
osnovne vaje posluønosti (poleg, sedi, prostor in odpoklic). Potekal bo
enkrat na teden na terenih med ljubljanskimi Dravljami in Œrnuœami, zunaj
termina teœaja za osnovno øolanje.

Teœaj bo sestavljen iz teoretiœnega dela, na katerem bodo teœajniki 
seznanjeni s Pravilnikom PZP, naœinom ocenjevanja, pripravo psa na
preizkuønjo itn. Praktiœni del teœaja bo potekal v loviøœu in bo zajemal
uœenje sistematiœnega iskanja ter utrjevanje stoje ptiœarja na divjad.

Zaœetek teœaja in teoretiœni del bosta v petek, 14. 3. 2008, ob 18. uri na
sedeæu Druøtva ljubiteljev ptiœarjev (DLP), Æupanœiœeva 9, Ljubljana.

Cena teœaja: 50 � za vse œlane DLP, 90 � za neœlane.
V ceno je vkljuœena tudi vsa divjad, ki jo bomo uporabljali pri øolanju.

Prispevek za teœaj naj bo plaœan pred zaœetkom teœaja in nakazan 
na raœun Druøtva ljubiteljev ptiœarjev: 0201 0025 3852 458, 
s pripisom »za teœaj PZP - 2008«.

Vse dodatne informacije: Andreja Strajnar; 
tel.: (01) 5343-112, GSM: 041/484-242.

Udeleæbo psa na teœaj je treba prijaviti pisno na naslov: 
DRUØTVO LJUBITELJEV PTIŒARJEV, Æupanœiœeva 9, 1000
Ljubljana ali na elektronski naslov: info@pticarji.net. Ob prijavi
priloæite fotokopijo rodovnika oziroma navedite natanœno ime psa, pasmo
in rojstni datum psa ter naslov in kontaktno telefonsko øtevilko vodnika,
hkrati pa priloæite potrdilo o plaœilu teœaja.

Veœ informacij: www.pticarji.net

Zadnji rok prijave in plaœila: 10. 3. 2008.

DRUØTVO LJUBITELJEV PTIŒARJEV

v sodelovanju z LD Boris Kidriœ

prireja

v nedeljo, 25. maja 2008,
v loviøœu LD Boris Kidriœ 
(zbor ob 8. uri pred lovskim domom v Zgornji Hajdini pri Ptuju)

6. DRÆAVNO RAZSTAVO PTIŒARJEV 
s podelitvijo CAC – SLO

in

VZREJNI PREGLED PTIŒARJEV.

Predvidena sodnika bosta Vlado Bogdanoviœ za nemøke kratkodlake 
ptiœarje, nemøke æimavce in madæarske viæle ter Ivan Traven za vse
druge pasme ptiœarjev. 

Zaœetek razstave bo ob 10. uri. Po konœani razstavi bosta tudi pred-
stavitev vzrejnih linij in vzrejni pregled, zato vse vzreditelje in lastnike
plemenk/plemenjakov vabimo, da zagotovijo udeleæbo potomcev svojih
psic/psov. Vse lastnike ptiœarjev obveøœamo, da je vzrejni pregled
obvezen za vse psice/pse, ki øe niso bili uporabljeni pri vzreji, a bi 
lastniki æeleli z njimi vzrejati oz. jih uporabljati za pleme. Za te psice/pse
naj lastniki s seboj obvezno prinesejo originalni rodovnik, potrdilo o
slikanih kolkih ter ocenjevalne liste s preizkuøenj in telesnih ocenjevanj. 

Uvoæeni psi morajo biti vpisani v slovensko rodovno knjigo. 

Natanœnejøe informacije o prireditvi, vkljuœno s prijavnico na razstavo 
in prijavnico na vzrejni pregled, dobite na spletni strani www.pticarji.net
ali pri œlanih Druøtva ljubiteljev ptiœarjev.

Dodatne informacije o razstavi: 
Alenka Pokorn, tel. 041/594-644 in 01/3612-726, po 20. uri.

Dodatne informacije o vzrejnem pregledu: 
Andreja Strajnar, tel. 041/484-242.

Zadnji rok prijave: 
10. 5. 2008! (neprijavljeni psi ne bodo mogli sodelovati na razstavi).
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Opazovanje sloke in golo-
ba grivarja v letu 2007

VRNITE IZPOLNJENE
VPRAØALNIKE!

Vodstva lovskih druæin, ki nam
øe niste vrnila poslanega vpra-
øalnika o opazovanju sloke in
goloba grivarja za lani, prosimo,
da to storite œim prej, da bomo
lahko pripravili skupno letno
poroœilo o stanju teh dveh vrst 
v naøih loviøœih.

Strokovna sluæba LZS,
Æupanœiœeva 9, Ljubljana

OROÆARNA 

Trgovina in servis oroæja
Vladimir Huber, s. p.

– odkup in prodaja novega
ter rabljenega oroæja

– veœje øtevilo piøtol in
revolverjev

– Suhlova montaæa 
(od 250 �)

MARIBOR, 
Ulica heroja Øaranoviœa 29
Tel.: (02) 252-78-85 
(od 8.30 do 15.30).

Preæivite prvomajske praznike s PASAT-om na afriøkem safariju!
Lovili bomo od 24. 4. do 2. 5. 2008 v savani province Karoo v Juænoafriøki republiki.
Cena safarija s 5 dnevi lova in odstrelom 3 glav trofejne divjadi (gnu, riedbok ali 
blesbok in springbok) je 2.290 �. Na voljo øe tri prosta mesta.
Thabazimbi: 7 dni, s 5 dnevi lova in odstrelom 3 merjascev za 1.990 �.
Namibija: 7 dni, s 5 dnevi lova za 1.290 �. Odstreli: kudu 780 �, oriks 450 �, harte-
beest 450 �, merjasec bradaviœarke 390 �, eland 1.290 � …
Medved v Sloveniji: od 2.200 � naprej. Hrvaøka: v medalji za 3.300 �.
Srnjak (Madæarska) æe s 15. 4. 08: 3 dni lova, odstrel 3 srnjakov za 1.290 �.
Œrni medved, Kanada: lov skupine PASAT v œasu od 30. 6. do 8. 7. na Novi Funlandiji.
Cena je 2.499 �. Mogoœ odstrel kar dveh œrnih medvedov!
Kanada: lov od 6. do 12. septembra ob reki George River, z odstrelom œrnega 
medveda in dveh karibujev za 4.495 �, skupaj z vsemi prevozi od/do Montreala.
Samostojen lov (brez vodnika) le 3.495 �.
Mongolija: 2.300 � za 7 dni lova. Sibirski kozorog 1.650 �, sibirski srnjak 1.200 �.
Rusija: 10 dni lova na evropskega losa v ruku (10. do 19. september), vkljuœno 
z odstrelom, za 2.990 �.

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

207,00 �

108,50 �

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
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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 �

Puøke: kal. .308. Win., .243. Win., .223.Rem., 20(76)/.30-06
Piøtole, revolverji: kal. .357 Mag., .44 Mag., .45 Col.
Strelivo: Sellier&Bellot, RWS, Geko, Norma, Fiocchi
Vse vrste lovskega tekstila in pokrival PAJK
Strelni daljnogledi, dvogledi …
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Carl Zeiss
Victory 8 x 45 T* RF
Victory 10 x 45 T* RF

Prvi vrhunski daljnogled na
svetu z vgrajenim laserskim
daljinomerom in balističnim
informativnim sistemom
BIS™:
• s pritiskom na gumb se prikaže oddaljenost do objek-

ta,

• elektronsko računalo v odvisnosti od oddaljenosti in
uporabljenega streliva lovcu izračuna potreben ciljni
popravek,

• izjemno oblikovan: kompaktno, ergonomično, robust-
no in lepo; teža z baterijo (CR2) 995 g,

• priznana vrhunska optična kakovost,

• premer objektiva 45 mm, pov. 8 ali 10 x,

• vidno polje 125 ali 110 m na 1000 m,

• domet las. daljinomera 1200 m/nat. +/– 1 m,

• LED merilni krog, jakost avtom. prilagodljiva,

• enostopenjska meritev oddalj. (One Touch),

• LotuTec® zaščitni sloj – kapljičasti odboj vode,

• zatemnitveno število 19 ali 21,2,

• prizma Abbe-König, obj. 4-lečni akromat,

• poljnjen z dušikom, vodotesen …

Carl Zeiss, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 9a

1000 LJUBLJANA
Tel.: 031 687 576

E-mail: info@zeiss.si

SVETOVNA

NOVOST!


