
Podelitev plakete Zlatorog prof. dr. Andreju Bidovcu  

 

Profesor dr. Andrej Bidovec je svojo lovsko pot začel v Lovski družini Grosuplje leta 1969. 

V lovski organizaciji je tako več kot 51 let. Za svoje delo v okviru lovske organizacije je 

prejel vsa možna priznanja.  

Njegovo lovstvo se je ves čas prepletalo s poklicno dejavnostjo, saj je kot veterinar in kasneje 

profesor in predstojnik inštituta za divjad ribe in čebele na veterinarski fakulteti, nenehno 

sodeloval z LZS na različnih področjih - v okviru različnih raziskav z lovci, pripravljal je 

gradiva za lovske potrebe, ki so bila tesno povezana z veterino.  

V vseh izobraževalnih programih lovcev je bil aktivno vključen, zlasti s področja bolezni 

divjadi in veterinarske zakonodaje. Tako je sodeloval in še sodeluje pri predavanjih za lovske 

pripravnike, pri izobraževanjih za lovske tehnike in lovske mojstre ter lovske čuvaje.  

Njegova ustvarjalna pot je bila znanost, fakulteta in Lovska zveza Slovenije,saj je sodeloval 

tudi v različnih komisijah Upravnega odbora LZS, kot sta Komisija za upravljanje z divjadjo 

in Strokovno-znanstveni svet. 

Andrej Bidovec je deloval tudi na področju kinologije, zlasti v Klubu ljubiteljev psov, 

jamarjev, kateremu je tudi predsedoval. Svoje strokovno delo je nenehno tvorno povezoval z 

lovstvom, o čemer pričajo njegova znanstvena dela in znanstveno-strokovni članki. Njegova 

profesionalna področja so bila patologija, diagnostika, infekcijske in invazijske bolezni, 

biologija, fiziologija, epizootiologija divjih živali. Vsa spoznanja je prenašal v lovske vrste na 

najvišjem nivoju.  

Profesor dr. Andrej Bidovec je tudi danes osrednja osebnost, ko govorimo o veterini in 

lovstvu, ki med slovenskimi lovci uživa nesporen ugled spoštovanega strokovnjaka, ki pa je 

še vedno naš –torej lovec. 



Upravni odbor LZS je sprejel sklep, da se prof. dr. Andreju Bidovcu za dolgoletno in 

ustvarjalno delo pri snovanju in udejanjanju načel, smotrov in nalog slovenskega lovstva in 

slovenske lovske organizacije podeli najvišje priznanje Lovske zveze Slovenije- plaketo 

Zlatorog. 

 


